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lngilterenin H AR B 1 T Eş v i K 
Mu"sf omleke Sovyet Dış Bakanının mühim 

Ci Moskova, 9 (A.A.) - B. Litvinof ~~~~~· .,., ___ _. 
dün Fenlandıya Hariciye Nazırı B. 

Tal~bı" karşısında Ilolstinin şerefine bir ziyafet ver -G miştır. Ziyafelten sonra B. Litvınof 
kadehinı kaldırarak umumi sulhu 

Vaziyeti nedir? 
---·-

Almanlar yalnız es· 
ki,nıüstemlekelerini 

mi istiyorlar ? ' 

tarsin, kollcktıf emniyet sistemini 
tesis ve beynelmilel taahhütlere 
riayeti takviye etmek için yalnız 
buyük dvletlerin değil, bilhassa 
küçük devlctlcrın de emniyet his
lerini kuvvetlendırmek yolunda 
Sovyet llükurnetının beynelmilel 

.ahadaki faaliyetinden bahsetmiş -
tir. B. Lıtvinof devamla demiştir 
ki: 

reklt alkıılar araıınıla lilrıilıı • 
ıo/ırel ]ınıu'dıkl faallgıllııl 
w doıl dıolıl/er fıarlclgı ııa

~ ıırları "' mümuıllleriglı go,,.. i 
~ tıfı maka/ımelerl uı lıaıi!nlcil İ 
~- arııulaıal ıiga•i uazigıli i11ah ı 

ıtıfkten ıonra, Mllano'da lıalga 
I~._~ Harlcigı Na111r1 Koni Ciano ilı 
~ gaptılt mükdlemelerl anlatıı. 

ı
i,,_ Tevfik Rüşlı1 Araı, audetinde 

Belırad'Ja Yugo•lıuga Boıva
: kl/I ue Hariciye Nazırı dolclor 
= i Stogadinoviç ilı gaptııı ıörı1ı• 
~.,= melerin eıaıları iinrindı Parti 

grubunu tenvir elli. 
~ Dof<lor Aras'ın bıganatı ıid-
~ Jıtli alkıılarla faıvilı olundu. = 
ii11111ım111111ıu1111111111m111111ııu11111111111111111111u111111u•11111t1M~ 

Romanya 
Kabinesi 
Değişti 

Baıf1•kil gine Tatoredo uı Dı, 
Bakan gin• Anlanukodur 

Bükreş, 9 (A.A.) - Yeni teşkil 
edilen Romanya kabinesi aşağıda
ki zevattan mürekkeptir: 

(Deı•amı 6 ncı sayfada) 

Felemenk 
.Bu faaliyet maalesef sulhu tch- H J 

likeye düşürmek ve harbi bir mü - eyeti i e 
essese halinde idame etmek istiyen y J ] f 
ve milletler birbirini imha etmiye apı an iti a 
devam etmedikleri müddetçe me- Ankara 9 (A. A.) _ Felemenk 
deniyetin kabili tasavvur olmadı- hükümeti mümessillerile Ankarada 
ğını açıkça söyliyen. nihayet büyük devam etmekte olan müzakereler 
milletlerle küçük milletler arasın- iki tarafın da memnuniyetini mucib 
da hukuk müsavatını kabul etmi - tam bir itifaf,a bitmi~ ve vücuda 

(Devamı 6 ncı sayfada) Möıyo Lifoinof ıretirilen anlaşmalar Felemenk he-

Ye'n''i'''''''"'li'i'r''""''i'i('('.t'en''i'i''''''jia''i(: ~:~ie:i~i~;~:~~;~~~~:::;:~~Jmr:t~~ 
.... _ tınd~n )la~sediliyor j" ........... ~ .. ,;··; ........ ~ ... ; ... ; ... ~ ............ I 

Yetmtı milgonlukordııılan Ur n•/•r Pakt Turkıge-ltalya- Yugoslav- . 
Paris 9 (Hususi Muhabirimizden) V • f k 

Leningradda Askeri Akademide ya • 1. unanıS an arasında olaca 
tahsil edenlere karşı Voroşilof bir 
nutuk söylemi§tir. ~areşal bu nut
kunda: 

cSovyet Rusya bir kaç devletin 
nefretini ııyandırmaktadır. Bunun 
için Rıısyaııııı üıeriııe hücuma ha
zırlamnaktadırlar. Şurası çok iyi 
biliıtınelidll" ki, iiçüncii beş yıllık 
plıinııı tamamlanmasından sonra, 
ihtiyaı: olduğu takdırde, 170 mil -
yonlıık 1.İifusımdarı, Rusya, 70 mil
yonunu muallem asker olarak çı -
karalıilecektir .• demiştir. 

AVAM KAMARASINDA BİR 
SUAL 

Londr1, 9 (A.A.) -Avam Kama
( Devamı 6 net sayfada) 

AkdMizin umum( 'llazi_yelinı 6ir 6akıı 

Belgrad 9 (Hususi Muhabirimiz

den) - ""cnebi gazetelerin yazdı -
ğına göre, Türkiye, Yugoslavya, !

(Devamı 6 ncı sayfada) 

AKŞAM TELGRAFLARI 
Bunun ne olduğunu kısa bir 
zaman içinde öğreneceksiniz 

Eyi gün dostları 
Arkadaşım sordu: 
- lyi gün dostu kime derler? 
- Paran varsa yiyene derler .. 
Dıye r.ovap verdim. Bunu müp

hem buldu. lzah ettim: 
- M e.•elıi bir teşebbüse girişir • 

sin. lşin yolunda ise herkes senin 
köpek kadar dostundur. Yerler, 
içerler, güler, oynarlar ve boyu
na sana cesaret verir, arkanı ok .. 
şarlar! 

- Ya işin yolunda değilse?. 
- Değilse seni terkederler. Ve-

lev ki, gırtlaklarına kadar senin ta
rafından doyurıılmuş, bütün var -
lıklarıııı sana borçlu olmtı§ olsalar 
dahi.:; 

- O halde kara güıı dostu? .. 
- Kara gün dostu, senden hiç 

bir şey istemiyen ve iyi gün dost
larının seni terkettikleri gün sana 
sarılanlardır. 

Kafasına galiba dank etti de '?_a
na: 

- Haklısın .. 
Dedi. ff aklı olduğum çok şey var 

amma kime derd anlatabiliyorum. 
Yahut da kim derd dinliyor? .. 

BURHAN CEVAT 

Malaga nasıl düştü? 

K•rdeşlıı kardııl 6o§azladıjı lıpangol topraklarında ıılılrderı ,ıhlre 
ıöç elmıl bed6afıl /ıpangollarııı ı•nlük lılerl araıma ıirdi 

Valancia 9 (A. A.) - Malaganııı 

1 
Malaganın sivil valisi Almeria'ya 

zaptedildiQ'i resmen teeyyüt etmek· ırelmiştir. Buradan Valancia'ya g'İ· 
tedir. • (Dıuamı 6 mcı sah/fada) 

'' Bu adamı idam 
etmelidir .. ,, 

1 adam öldüren, 5 ini de y&t'ahyan hır
sız hakkında herkes böyle düşünüyor 

(Açık lözUn Huausl Adliye Muharriri yazıyor) 

Katilin arlcadaıı "' IUF orlafı Salim mı/rul/o 6tr arada 
( Y ••••• 6 ınoı aayfad• 

UUUUHlltllllllllllUlllllfHIAlllllll!ltllnHHIUlltıllllllllltlllllllllllllllllllllllllllftlllllllllllllllllllllllllllllHllllllllll!IUlllllllUlllllilllllllt 

Günün şakası: 
--===~--

Gece oaat on ikideı so~ra hamamda bir muhavere: 
Hamamcı : - Yıkanmava mı, uy•maga mı 7 
Mlıterl : - lnıan lemiılırımedırı buraga g•lemigecefine ıör• ne 

digı 6ınderı ıoruyorıurı a birac/,, ! .. 
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FIKRA: 
''Namusluların basi-

reti bağlanır!,, 

E
vvelki gece lstanbulun göbeğinde, ve daha herkes uyanıkken feci bir 
rinayel oldu: 

Azılı bir hırsız, girdiği evin sahibi bir polisi öldürdü. Sokağa 
Laçtı, bekçiltri şunu, bunu, önüne gelen daha beş kişiyi yaraladı. Ve 
sonra dutuldu. 

Evleriııden fırlamış bulunan \'e cinayetin feci sahnelerine şahit olan
lar, bilhassa uvallı polisin, parçalanan gırtlağından akan kanlar pıhtı· 
!aşa palıtı!aşa Dağ sokağı yokuşunu tırmanmağa çalışırken bir ağaç al
tında can vtrişini görenler, linç etmek için katilin üzerine hücuma 
kal·•,,.. .•• , . f•kat burnu kesilen bekçi de dahil diğer zabita memurları: 

- Olmaıl 
L.ıt "· ~·· r ve kan içen kal ili ölümden kurtarmak için göğüslerini ıiper 

etmişler, kaçmasın diye de kollarına girmişlerdir. 
Yani: 
Feci bir ölüm: Cinaı:etl 

Kaıil 1 
Ve katili ölümden kurtaran kanun l 
Bir hukukcu arkadaş bunu münakı'fa etmek zevkine Jı.apıldı; dedi ki: 
- Bana kalırsa amme vicdanını mutmain kılmak için içtimai faide, 

ibreti müessire ve adaleti mullaka nazariyelerini duşünmeden suçun 
ağırlaştırıcı veya hafifleşt!rici sebeplerini aramadan, bu nıılı katili he
men orada galeyana gelen halka parçalatmaktan daha mülAyim bir bal 
tasavvur edemiyorum.• 

Bu münakaşayı dinliyen yaşlı ve tecrübeli biri cevap verdi : 
•- Tasavvur etsek ne çıkar 1 Viıi kanun müsaade etse de ne çı. 

kar. Baksan a: HAdise tetkik edilirse; gece, bil! izin haneye duhul nok· 
tasından ve belki de ıneşru müdafaa vaziyeti hasıl olmasından savallı 
polis için bu azılı herifi öldürmek mubah olduQ'u halde tabancasının kur• 
tunu boşa gitmiştir, sonra daha beş ki'i herifin üzerine atılmış 
arkasından koşmuş fakat birşey yapamamışlar kendilerinin kanları 
akmıştır. Buna "Basiretin lıaQ'lanması. derler. Ekseriya böyle azılı pki, 
cani ve katilleri ele geçirmek pek güç olur. Her nedense namuslu 
insa'lların basireti mintarafiJIAh baA-lanır." 

Artık münakaşanın başka su götürür tarafı yoktu. Her iki taraf 
sustu, bahis de kapanmış oldu. 

Kanun bildiğini yapar. 
Abdurrahman ş. Llç 

Adliye ve Poliste 

Kumkapı cinayetinin 
muhakemesi bitti 

Kumkapıda oturan yapı ustası 

Kirkor, bir müddet evvel, üvey kı
zı Asganuşun elinde bulunan üç 
lirayı muhtevi çantayı almak iste
miş, kızın '"·~rmemesi üzerine a • 
ralarında bir münazaa çıkmış, mü
nazaaya karışan kayınvalidesi Ka
yanayı bıçakla öldürmüş, Asganu
şu da göğsünden yaralamıştı. Bu 
katil ve cerh davasının kararı, A
ğırceza mahkemesinde dün veril • 
miştir. 

Kirkor, kaynanası Kayanayı öl
dürdüğünden 18, Asganuşu öıdür
miye teşebbüsünden de 15 seneye 
mahküm olmuş, ancak, kaynanası 
ile üvey kızının iaşesine baktığı ve 
aile reisi olduğundan ve cürümle
rin içtimaından istüade ettiği içir. 
ceıası 15 sene dört aya indiril • 
miştir. 

Kirkorun müebbeden amme hiz
metlerinden ınemnuiyetine de ka
rar verilmiştir. 

Ell tabancalı hırsız 
mahkQm oldu 

Mustafanın Zeytinburnu çimen
to fabrikası dahilindeki dükkanın
dan hırsızlık etmek isterken içeri
de bu;unan çırak Mehmtdi korkut
mak içın attığı iki kurşundan birilc 
bacağından hafifçe yaralıyan rcnç
ber !\Ichmct Ali oğlu Yusuf, dün, 
Ağırccza mahkemesind<? bir sene 
Jıapsc mahküm ed;Jmiş, hırsızlık 
nakıs teşebbüs halinde kaldığından · 
üçte ikisi indirilerek mahkumiyeti 
4 ay 17 gün olarak kararlaştırıl -
mı.ştır. Yusuf, dört ay da emniyet 
nezareti altında bulundurulacak -
tır. 

Bir kum119 hırsızı tutuldu 
Sabıkalı Mehmet Galatada Neca

ti bey caddesinde 25 numaralı dük
kana girerek 14 lira kıymetinde ku
maş çalıp kaçarken yakalanmıştır. 

Manto hırsızı iki kadın 

kızını 

kunduracı dUkklnı 
soyuldu 

Tavukpazarında kunduracı Şa

kirin dükkanının kilidi kırılmış ve 
bir kaç kundura çalınmıştır. 

Kutdlllnde bir hırsızlık 
Kadıköyünde Kuşdilinde Ali 

Suavi .;okağında oturan Kirkorun 
evine hırsız girmiş kıymetli bir 
halı seccade çalarak kaçmıştır. 

Eli tabancal1 
Esnaf 

DUR iki ••n• hap•• 
mahkOm oldu 

Evvelce yanlarında çalışan Nu
rinin ayrılıp başlı başına dükkan 

açması ve kendilerine rekabet et • 
mesine kızarak dükkanına gidip 
çektiği tabancasile iki el ateş eden 
ve Nuri dükkandan çıkıp kaçar • 

ken arkasından tekrar attığı iki 
kurşundan birile yoldan geçmekte 

olan küfeci Aliyi yaralıyarak dai
mi zafa düçar olmasına sebebiyet 

veren Abdullah oğlu Hakkının 
muhakemesi dün Ağırceza mahke • 
m~sindc karara bağlanmıştır. 

10 seneye mahküm olan Hakin -
nın suçu işkdiği zaman on sek z 
yaşını ikmal etmediği anlaşıldı -

1 
ğından cezası 3 seneye indiriimiş -
lir. 
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Rıhtımlar 
lnglliz mühendisler 

ite b119ladı 

-AÇIK SOZ-

Çanak kalede 
Bir çarpışma 
Daha oldu 
Bir motör parçalandı 
iki motörcU denizden 

gUçlUkle kurtarıldı 
Evvelki gün Çanakkale tuğazın- 1 ı da leci bir deniz kazası olmuş, bü

yük bir motör bir ecnebi gemi ile 
çarpıtarak parçalanmıştır. Hadise 
şö, le olmuştur: 

,_ ________________ """ 
SORUYORUZ: 
Çukurda 
Boğulan kız 

Dün gazetelerde küçük bir 
haber vardı: 

"Ankarada yağmur yağmış, yaA'· 
mur yüıünden acıklı bir hAdise 
olmuştur: Uludağ mahallesinde 
evinin önünde oynayan Emine 

Motörcü Hilmi ile Mehmet, Tev. 
fik Rabbani ismindeki motörlerine 
rakiben Geliboludan ayrılmışlar ve 
Lapsekiye doğru yol almışlardır. 

Jki deniıci rüzgflrlı havadan isti· 
fade için yelken de açarak motö
,rün sür'atini çoğaltm;şlardır. Bu 
sırada Felemenk bandıralı Artmis 
vapuru karşılarm;ı çıknıış, motör. 
cüler sür'atle vapurun önünden 
ııcçmek istemişlerdir. Fakat kaz:.. 
da bu esouda meydana gelmiş, va
pur motöre bindirerek parçalamış. 
tır. Hilmi il' Mehmet deniıe dö
külmüşler, bağırarak gemiden im
dat istemişlerdir. Gemi tayfaları ka. 
zazedeleri muhakkak b'r ölümden 
kurtarmağa muva!lak olmuşlar ve 
dün limanımıza gelmişlerdir. Kaza 
hakkında tahkikata devam olun• 
maktadır. 

adında 2,5 yaşında küçük bir 
çocuk orada yaa"murdan biriken 
bir su içine düşmüş, boa"ulmuş· 

tur. Bir müddet sonra çocuğu· 
nu arayan annesi kııcoğızı ölü 
bu'muştur. ,, 

1 VakıA hadise her vakit olagan 

Sanayi birliği dün 
toplandı 

Milli sanayi birliği umumi heye
ti dün TicarEt Odasında senelik 
topantısını yapmıştır. Bu toplan -
tıda bir senelik faaliyet raporu o
kunmuş \'e birliğin 936 senesi bi
Uınçosile, 937 bütçesi üzerınde gö
rüşülmüştür. Rapor, bilanço ve 

bütçe umumi heyetçe tawip o -
lunmuştur. 

Ticaret kanunu 
Tadilatı 

KolTllsyon tezadları 
tesbite ba9l11dı 

Ticaret kanununda yapılacak 
tadilitı tesbit edecek olan komis· 
yon dün ticaret ve aanayi odasınd11 
tekrar toptanmıştır. 

Komisyon, tftdilAtı tcsbit eden 
raporunu on günde hazırhyacaktır. 

Şimdiki halde tezadlar ve müşte· 

rek maddeler tesbit edilmiştir. Bun· 
lar üıerinde çalışılmaktadır. 

Emirgin otobüs iti 
suya mı düştü? 
Emırgıin - Eminönü arasında o

tobüs işletilmesi belediyece mu • 

vafık görülerek bilet ücretleri tet

kik edilmişti. Yalnız hangi yollar

dan seferlerin yapılacağı meselesi 

üzerınde belediye fen heyetinin 

yaptığı tetkikat neticesinde Emir

giin - Bebek yolunun çok bozuk 

olduğu görülmüştür. Her hangi 

bir kazanın meydana gelmemesi i· 

çin bu yolun tamir edilmesi ve on

dan sonra seferlere başlanabilece· 
ği anlaşılmıştır. 

1 

1 
şeylerdendir. Fakat vak'anın An· 
karada olu~u işideni hayrete 
düşürebilir. Zira, bütün ~birle. 
rimizin imarına doğru yüründüğü 
bu sıralarda imar nümunesi olarak 
ııöstcrdiğimiı Ankarada sürek· 
lice yağan bir yağmurun böyle 
içinde çocuk boğulacak darece• 
de birikintiler yapab:Jmcsi ıra• 

riptir. 
Çok büyük faaliyetlerini he

pimizin takdirlerle bildiğimiz An· 
kara belediyesi nasıl olmuş da 
böyle masum bir yavrucuk için 
ölüm tehlikesi meydana getire
cek vaziyetleri ihmal etmiştir? .• 

Bütün yurda imar örneği ola· 
rak gösterdiğimiz An karada böy• 
le kblikeli yerlerin de ıslahı her
halde büyük bir külfet ol· 
masa gerektir. Bu hazin hiı.· 

di•e, Ankara belediyesine, ih
mal edilmiş bir karış yerin 
bile bulunmaması elzem olduğu· 
nu feci bir surette gö•teren ha- , 

d zin bir işaret olmuş mu ur: 1 
1 

Soruyoruz 1 :,..._.;;.;.;.;;.;..;.... __________ ..;: 
Ekmeklerden 
Fare pisliği 
Çıkıyor 

Belediyenin fırıncıları hamur 
makinesi almağa ve bazı sılıh! ka· 
idelere riaı:ete mecbur etmesi ek· 

meklerin fena bir şekilde çıkma

sına mani olamamaktadır. Son gün· 

!erde ekmeklerin içinden kömür 

parçalan, sicimler, hattı\ fare pis· 

liklerl çıkmMı bunun delilidir. Ala· 
kadarlar ekmeklerin daha temiz 

bir şekilde çıkması için bazı ted
birler düşünmektedirler. 

-·-
Divan edebiyatı 

gecesi 
13 Şubat Cuma günü akşamı E -

minönti Halk~vinde bir dıvar. ed
biyalı gecesi yapılacaktır. Geçen
lerde yapılan halk şairleri gecesi 
çok ataka uyandırmıştır. Bunu na
zarı itibare alan Eminönü Halkevi 
butün münevverleri çatısı altında 

toplamıya vesile olan bu gec~)er • 
den ikincisini (Divan edebiyatı) na 
tahsis etmiştir. Divan edebiyatı ge
cesinde Halkcvi başkanı Agah Sır~ı 
Levent, dıl, tarih edebiyat şubesi 
başkanı Halıt Bayrı birer konre -
rans verecekler dıvan şairlcrincıen 
bazı parçalar okunacaktır. 

- -=-- -=---- - -

IFÖ 
Çaylı çocuk 
Kütüphanesine 
Rağbet arttı 
MU1111baka ve konferans
lar çocuklarda okuma 

hevesini arttırıyor 
Çocuk Esirgeme Kurumu Emin· 

önü kaıa kolu tarafından Divan· 
yolunda açılmış olan yocuk Oku· 
ma Odası günden güne rağbet 
görmekte ve hcrgün 15() ila 200 
talebe Od•ya giderek kitap oku· 
maktadır. 

Kütüphanenin fazla rağbet gör
mesi ·üzerine mevcut üst kat salo· 
na ilaveten alt kattaki salon da tef. 
riş edilerek kütüphane genişletil
miş~ir. 

Mektepten çıkarak kütüphaneye 
devam eden talebeye Kurum tara· 
fındak her akşam çay ve bisküvi de 
verilmelctedir. 

Kütüphanede haftanın muhtelif 
fÜnlerinde tarih, coğt'afya muallim• 
!eri tarafından konferaıalar .eril
mektedir. 

Kütiiphaneye devam eden tale· 
beler arasında her hafta muntaza· 
men muhtelif mevzular iizerinde 
müsabakalar tertip edilerek birinci, 
ikinci, üçüncü gelen talebelerin is
tedikleri mül<ilaUar verilmektedir. 

Bu meyanda geçen h3fta yapı

lan bir müsabaka neticesinde bi· 
rinci gelen bir talebenin arzusu 
şu idi: 

Buraya devam eden arkadaşla

rına Kurum tarafından bir çay zi· 
yaleti verilmesinı istemiş ve bu 
dilek kabul edi:miştir. Müsabakada 
ikinci gelen lalebeninde dileği şu 
olmuştur: 

Kütüphaneye ismet lnönünün bir 
resminin asılmasını istemiştir. Bu 
dilek de yerine getirilmiştir. 

Bayat balık 
Satanlar 

Son ııünlerde bayat balıklardan 
zehırlenmcler belediyenin nazarı 

dikkatini celbelmiş ve balık satı. 

cıları hakkında haıırlanan talimat· 
namenin tatbikına başlanmıştır. 

Bundan sonra bayat balık satan
lar muhakemeye verilecek ve aynı 
hareketin 15 gün içinde tekerrürü 

halinde icrayi sanattan menedilecek· 
tir. Belediye sıhhiye müfettişleri 

teftişlerine başlamışlardır. 

- -·-
Mühim bir 
konferans 

Edebiyat Fakültesi tarih doçenti 

doktor Nimet bugün saat 15 le tıı· 

rih dershanesinde bir konferans 

verecektir. Doktor Nimet Altınor. 

du Hanlarından ve Kazan Hanlığı· 

nın Baniıi Ulug Muhammedin ikinci 

Murada gönt\crdiği bir yarlığı mey

dana çıkarmıştır. Türkiye hazinei 

evrakının en eski bir diplomatik 

vesikası olsn bu yarlııtın konferans 
halinde verilmesi bilhassa tarihçi. 

!er ve tarih meraklıları için bulun

maz bir fırsattır. 
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Niçin bir propaganda 
Bakanlığına lüzum var? 

A merikadan bir dostum ıreldi. Bana bu bir ıy. 
lık yolun ötesini anbtırken: 
-Biliyor musun ded~ Amerikayı gittiQ'im za. 

man en !enama giden şey nt: oldu;.. bizi kat'ıyen 

tanımıyorlar. Hemen: Kaç karın var, şalvarınızı, fe· 
ainizi nerede bırakdınız diye soruyorlar. Daha hAll 
barem selamlık hayatı yaşıyoruz ıanıyorlar. Nasıl 

anlatayım una? .• Orada Türk olduQ'umuza inandır. 

mık için bir bayii çeke çalmak icabediyor. 
• • • 

Avrupada tahsilde bulunan gençlcrimiıin veya 

1 
Acaba niçin her dilde propaganda yapmıyoruı? 

• •• 
Hatay meselesinde haksız olan Fransız matbuatı 

kuvvetli propagandasile lngiltere efkArı umumiyesini 
kazanmak üzere idi. 

Havas Ajansı Antakya ve lskenderurıu bütün dün
yaya gül, gülistan, sulh vo sükiın içinde gösteriyordu. 

• • • 
Bizde niçin bir propaganda bakanlığına lüıum 

Gedikpa~ada Tatlıkuyuda oturan 
Lôksiman ismindeki kadının e -
vinden mantosunu çalan Güller i
le Hacer yakalanmıştır. 

lstanbul rıhtımlarmı yapmaa"a ta
lip olan Gibbs müc.sescsi mühen
disleri limanımızdaki tetkiklerine 
başlamışlardır. lnfiliı ınühendiıler 
dün Kuruçeşme kömür depolarını 
ve tahmil, tahliye işlerini gözden 
geçirmişlerdir. Tetkikata bugün de 
dev•m edeceklerdir. 

Yeni vapurlarımız 

muvakkat bir zaman için &"idenlerin memlekete dön. 
' dükleri zaman ağızlarından ilk işittiğimiz söılerin 

hul&sası aşağı yukarı şudur : 

oldujunu bir iki parça ile anlatmak istedim. Siz bu 
parçaları kopuk bir filim gibi birbirine ekliyerek 
yeni bakanlıklar arasında niçin bir de propaganda 
bakanlığı ihdasına lüzum olduğunu anlarsınız. 

• •• 
Bu da moda mı oldu? 
Dün jıletlc yaralama vak'ası 

olmuştur. Bal&tta oturan Sabetay 
Tahtakalcde bir fanila fabrikasında 
çalışan 19 yaşındaki karısını kıs • 
kançlık yüzünden sokakta jiletle 
yaralamış ve kaçmıştır. 

Aksarayda Horhorda oturan Za
hide dün Babıali caddesinden ge
çerken eski metresi Mehmetle kar
şılaşnnş ve Mehmet jiletle kadını 
yüzünden yaralamıştır. 

Deniz yolları idaresinin Avrupa

ya ısmarlıyacağı vapurlar için ha

zırlanan mukavele bugünlerde im
zalanacaktır. Alman inşaat grubu 

mümessilleri dün Ankaradan şeh

rimize dönmüşlerdir. 
Yeniden ısmarlanacak vapurla -

rın adedi yedidir. Bunlardan iki 

tanesi Akay için olacak ve diğer • 
Jeri de J.abotaj hatlarımızda çalış· 
tırılacaktır. 

-Garp bizi tanımıyor. Türk denince herhalde naıar• 
)arındı canlanan biı Türkler değiliz. Bizi bambaşka 
tahayyül ediyorlar. Türkiyeyi hilA Osmanlı saltanatı 
zamanındaki (Devleti Aliyei Osmaniye) olarak, ve hu 
hüviyetin asırların• imtidadınca onların hafızasında 

' bıraktığı intıbalar çerçevesinden görüyorlar. 
• • • 

Radyoda Ömer Rıza ırapça konferanslar ~ermejte 
ba~ladı. Suriyeden hemen haber aldık : 

" Türk radyosunun neşriyatı Türk • Suriye kardeş
liğini takviye etmit bir takım sui tefehhümleri orta· 
dan kııldırmıştır ., 

Kendi kendimize ıoruytruı : 

Biı ıenelerdir kendimizi anlatamamaktan ıııütevel· 
!it bir iztirap içindeyiz. 

Sesimiıi sınırlarımızın dışına akıeltiremiyorduk. 
Türlü acayipliklerin diyarı olan bir memleket biıde 

hala şalvar, fes arıyordu. 
Bizim, kendimlıi tanıtmak, davamııı dünya efHrı· 

umumlyesinin aleyhimize tefsir etmesine imkan oJ. 
mıyacak bir şekilde ortaya koymak için çok kuv
vetli bir propaganda teşkil!tına ihtiyacımız vardı. 

Bu büyük ihtiyacı buırün kar11lamak karan şüp.. 
he yok ki çok büyilk bir derdin kökünden halli ola
caktir. 

10 Şubat~ 

Günün V ~d~linden 
~ . ı, l ;,,..~ _., : .~ " \ ~ 

Üç yıldızh muharrir 
ve gazeteler!. 

Biz şu sütun'3rda sık sık, şüp
hesiz bütün şahısları muhterem sa• 
yarak, kaliyen şahıs meselesi üs
tünde olarak, bir kelime ile bir 
memleket meselesi halinde şu aziz 
lstanLul şehrinin dertlerinin, eks;k• 
!erinin, ısla'ı edilmesi lazımge'en 
taraflarının yanık bülbüllügüniİ 
edip dururuz. Şliphesiz, memleke• 
limizin daha güzelleşmesi içın ya• 
pılacak işleri muhterem alakadar• 
larımızın daima gözleri önünde bu· 
lundurmaktan başka hiç bir emeli• 
miı olamaz. Muhter~m alakadar• 
!arsa, ikide birde kendimiıi bil• 
yük bir anbarda hulya etmek 
gibi hüsniyetlerimizi hoş görme• 
mezlik etmiyorlardır. 

Dün, do.•t akşam gazetelerimiz• 
den birinde ise üç yıldızlı bir mu· 
harrir ~rkadaşın • herhalde rütbe· 
ce bizden büyük ..• lstanbul hak· 
kında seri halinde mühim ifşaata 
başlıyacağı ilanını görünce, biz de, 
birdenbire muhterem alAkadarlar• 
dan biri vaziyetine geçlik .. zira bu 
seri halindeki makalelerin birincisi 
şöyle ilfln ediliyordu: 

- Güıel lstanbulu fena tanıma• 
yalım!.. 

Zararı bütün memlekete doku· 
nur!!. Bu güzel ve şayanı dikkat 
makale serisinin ilk yazısını bugün 
okuyunuıl. 

Üç yıldızlı muharrir arkadaşın 
daha makale serlevhası bir ku. 
mandal 

Biz belediye meclisleri azaların· 

dan olmadığımız yani (varakı mit.. 
ri vefa ) okumakta pişkin oldufı'U· 
muı için bu serili makaleleri, A· 
merik•n fili mlerinin en heyecanlı 

müşt<rilerinden biri ıribi okuduk. 
Diyor ki: 
•!stanbut asırlardanberi yolsuz, 

susuz ve kara~lıktı. Şehir dışı yol· 
!arı asfalt o!unca halkın gözü açıl

dı 1 Ve bugüne kadar rahat rahat 
gezdiği şehrin ana yollarından şi· 

kayete başladı!.. 170,000 liralık 

tenvirat bütçesi 320,000 liraya 
çıkınca: 

Karonlıktayız l Diye haykırmaya 
başladık 1 .. Terkos bol bol akıyor. 
ya, daha su istiyoruz 1 .• 

Yarın elbette lstanbulun yolları 
da yapılacaktır. O ıaman da hay. 
kıracaa"ız : Metropoller istiyoruı l 
Büyük Çamhcaya, Alenıda~a. Yuşa 
tepesine çıkmak için Feniküller 
istiyonız 1 Bo~azda köprüler is
tiyoruı ! .. 

D,kkat edelim, Ştl veya bu his· 
simizi tatmin yolunda memleketi. 
miıin en güzel şehirlerinden birini, 
ııüzel lstanbulu ela:eme yok yer~ 
fena tanıtmıyalıml .. Z ırarı sade bi
ze değil,bütün memlekete dokunur!!., .. 

Şimdi, yine dünkü diğer gazete
lere heyecanla bir göz atalım: 

(Cumhuriyet)ten: EmirgAnla Sir
keci arasında otobüs işletmek üze
re bazı otobüs sahipleri belediye
ye müracaat ederek müsaade iste• 
mişl.rdi. Son yapılan tecrübe bu 
yol üzerinde işlemenin tehlikeli ol
duğu kanaatini verdiği için istek 
reddedilmiştir. .. 

(Tan)dan: Taksimde bir apar• 
tıman kapıcısı civardaki sütçüler· 
den birinden peynir almış, bu 
pevniri yiyen iki çocuQ'u birden
bire hastalandıklarıudan dol•yı 
hastahaneye kaldırılmışlardır. Ya. 
pılan mu,yenede çocukların pey. 
nirden zehirlendikleri anlaıılmıştır. .. 
(Akşam) dan:' Son günlerde Ba. 

lıkpazarında Urfayaa"ı 100 kuruş

tan aşaa"ı satılmıyor. Mahalle bak· 
kallarındaki fiat 110· 120 kuruş. 

Vejetalin yağı bile 60 kuruş •. yağ 

fiatları birdenbire neden bahalı. 
landı? Zeylinı:ağları 60. Birçok 
taban helvacıları helva liatlarını 
40 kuruştan 50 kuruşa yükseltmiş
lerdir. Sebebi nedir? 

• (Haber) den: Bu sabah • Kara· 
iÜmrükte bir vak'a olmuştur. Ka· 
ragümrük bekçilerinden Hasan, 
Sultan mahallesinde oturan birinin 
evine girmiş, araştırma yapmıştır. 

Bu esnada patlayan tabanca kur • 
şunu ev sahibini yaralamıştır. Bek· 
ci eve gizli eşek eti kesildiğini ha· 
her aldığından dolayı girmiştir! ... 

Serdengeçti 

DUnkU konferena 
Dün saat 18 de Üniversite kon

ferans salonunda Köprülü Fuat 
(Sosyal ilimler ve tarih) mevzuu 
üzerinde bir konferans vermiştir. 

Konferansta rektör, dekanlar, bü • 
tün profesörler ve bine yakın ta· 
le be bulunmuştur. 
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Grev şiddetle sürüyor \ Kutup'ta yeni 
150,000 amel~ grev halinde, Bir buz parçası 

müzakereler durdu Bulundu 

Eğer her hangi bir büyük kümenin ca· 
zlbesile yine fezada bir talih eseri ola· 

rak muvazene bulabilirsek 
umumt bir tufanla yirminci asır 

kaybolacaöız demekt'r 
yalnız 
canlıları 

ler, sonra da Fransız Dış Bakanı 
Delbos tarafwdan son bir hafta, on 
gün içinde söylenen nutuklar, Al
ınan - Fransız münase.betlerinin bit" 
noktasını hayli aydınlattı. Bu mı

tuklardan ev,·el de malfım olmıyan 
bir nwsel~ olmamakla bu derece 
mütebariz değildi. 

Flint 9 (A.A.) - Grev dolayısiyle hasıl olan gerginliğin iıal~•'.ni t:· 
ıninen tehir meclisi belediye reisine asayişi muhafaıa etmek !ç~n ~u'. 
tün poli• kuvvetlerinin kumandanlıtınını deruhte etmek selahıyctını 
vermiştir. .. . . . 

1 
Gre .. e nihayet vermek için general Mnlors ıııumessıllerıyle •ltomobıl 

sıodiltası murahhasları arasında başlıyan müzakerelerde lam hır aka
metle neticelenmiştir. . .. 

General Mntors mümessilleri müzakerelere devam etmıy.~ccklerını 
beyan etmişler ise de Michigan valisi B. Murphy'e tekrar muzakereye 
başlanmasını münasip gördütü takdirde buna muvafakat edeceklerını 
haber vermişlerdir. 

Grev'den müteessir olan amelenin mikdarı 150,000 olarak tahmin 
edilmektedir, 

• • • 
Üç yılda makineleştirilecek 

Mısır ordusu 
Londra 9 (A. A.) - Mısırdaki lngiliz asker! heyeli şefi Ge.neral 

Mars ha Cornwall, Mısır harbi re. nezaretine Mısır ordusunun tensık ve 
tanzimine dair raporunu vermıştır. , . 

General üç sene içinde bir Mısır fıkrasının tam bir surette muına· 
laştırılmasını teklif eylemektedir. 

ötrenilditine ııöre General, tanklar ve hücum arabaları salın alın
masını tavsiye etmemektedir. Zira, lngiliı ordu.u son zama.n~arda _ma• 
nevralar esnasında, nıuharebc arabalarının çölde hareket ıçın müsaıt 
olmadığı neticesine varmıştır• • • • 

lngilterede ne k0:<!a~ ~şsiz var_. 
Londra 9 (A.A) - 25 kanunun.oide ışsızlerın mıktan 1.689.223 ıdı. 

Bu rakkam ıreçen senekine niıbetle 26.000 fazladır. Bu fazlahQın s~bıı~ 
bi bilhaasa mekteplerden çıkan ııençlerin işsiz kalmalarından ılerı 
gelmektedir. 

• • • 
Ademi müdahale komitesi hala 

toplanmakla meşgu? 
Londra, 9 (A. A.) - Ademi müdahale komitesi _yarın oğleden. son

ra taplanacaktır. Hükümetlerin ekseriyeti kontrol planı hakkındakı su· 
alnameye cevap vermişlerdir. 

Gönüllü gönderilmesinin yasak edileceği tarihin tesbiti yarınki tOP· 

Jantının ruznamesins alınmıştır. 

• • • 
Troçklye söz 
söyletmiyorlar 

Nevyork 9 (A.A) - Mekıikadan 
Associated press'e bildiriyor : 

Komünist parti•i, Troçkinin söz 

ıöyleyeceğ'i herhangi bir toplantı• 

ya kuvvet istimali suretile muhale• 

let edeceğini bildirmiştir. 

Yeni Japon kabinesinden 
ttlr istifa· 

Tokyo 9 (A.A.) - Yeni kabina
da harp nazırı olen b. Nakamora 
rahatsızlığı dolayisile istifa cimi;· 
tir. Erklnıharbiye reis vekili ve 
askeri talim ve terbiye müfettişi 
General Sugiyoma onun 
namzet gösterilmiştir. 

yerine 

Oslo 9 ( A.A.) - G~nubt kıı· 
tub denizlerirıtÜ dolaıan Thorı• 
havn isminde bir Balina ız•mf. 
ıi11 tün bildirildittne göre bu 
ıemi .;/e birlikte araıtırmalarrla 
bulunan NorfJeçli taggarecl Vin• 
ggo Wtdero• 35 ,,. 40 tlcrccc 
ıarki tul daireleri •rasıntfa geni 
bir kara parçaaı lceıfelmiıtir. 
Norv•ç bayrajlı tayyare ile lıa 

arazinı'n ıhtane alılmııtır. Keı• 

/•dilen bu kara parçası en yük.. 
sek noktaJt 1.500 metre olduğu 
tahmin ıdile11 bir dajj ıilıtl.,;n. 

dın ibarettir. 

7 Nisanda Rusyada 
üçuncü 

muhakeme başlıyor 
Varşov•, 9 (Hn•usi) - Rusya. 

da üçüncü büyük muhakemeye 7 
Nisanda başlanacaktır. Tevkif olu· 
nanlar arasında en afır cezalı ad. 
dedilen ıahıs Sovyet bankaaı 
umum direktörii Mariasindir. Mu
hakeme edilecek olan bcllibaşlı et
has ise şunlardır: 

(lzvestiye) baımaharriri Buharin 
Londra Ateşcmiliteri General Put
na, Mareşal Tuhaçevskinin yaveri 
Uımuti, eski P&ris sefiri (Bulgar) 
Rakovıki, Rikor, eski Çcka reisi 
Yagoda, Radekin kızı ile, General 
lbenko Y agodanm ya veri Voront. 
•el kavçuk müstahsili Bıker, Yü· 
lin, Sokulenkofun karısı. eski Bal· 
tık filosu kumandanı Soldur. 

Fransız kabinesin
de değitikllk 
Bekleniyor 

Paris 9 (A. A.) - Eko de Paris 
gazetesi "Bir buhrana doğru. baş
lığı altında ncşrettiıti makalede 
kabinede deıtişiklil< olacağmı ve 
umumi kanaatin B. Vicent Aurq. 
ol'un uzun müddet Finans bakını 
lığında kalamıyacağı merkezinde 
olduj!unu yazıyor. 

Harp içerden tabiat dışardan 
şu talihsiz kürreyi bir kuşa benze
tecek galiba! Bugünkü reportajım 
aiyonlarınızı patlatacak, huzur ve 
rahatınızı burnunuzdan getirecek· 
tir. Bu ucu hucu yok fezada (ne· 
bülöz) denilen erimiş maden küt • 
lelerinden ibaret muazzam cisim -
)er mütemadiyen ve baş döndürücü 
bir sür'atle döner dururlar. Bun • 
Jar birer araba tekerleğine ben • 
zerler. Teleskopla seyredince gB
rürsünüz ki ortası kesif parlak ve 
etrafı tekerlek parmaklıkları gibi 
daha hafif ziya yığınlarıdır. 

Size bunların azametini tarif için 
şöyle bir hesap yapacağım. Güne • 
şin kutru (l,600,000) kilometredir. 
Bu (nebülöz) !er güneşten binlerce 
defa daha büyük ve yani milyon· 
ıarca kilometre kutrunda daha he
nüz teşekkül etmemiş birer (man
zume) dir. 

Fen bilgisi hocalarımızdan biri 
bu kısa izahatı verdik ten sonra di • 
yor ki: 

.Manzumei şemsiye dediğimiz 
güneş ve etrafında dönüp duran 
seyyareler ve peyikler de evvelce 
hep böyle birer nebülöz idiler. Na· 
\<ıs (148) hararet derecesi olan fe· 
zada yavaş yavaş soğuyarak hepi • 
~izin ve hepimizın bildığimiz kür-

görülecektir ki bu cazibe muhiti 
şems manzumesinin mühim bir kıs
mını içine almaktadır. 

O halde bu parçalanma akıbe • 
tine ve bu taliine uğrıyacaklar a -
rasında biçare kürremiz de dahil
dir. 
Eğer herhangi bir büyük küme

nin cazıbeiiJ.a yine fezada bir telli 
eseri olarak muvazene bulabilirsek 
yalnız umumi bir tufan ve arz hii
disesile biz yirminci asır canlıları 
kaybolacağız demektir. Yeniden 
bir ıı1viyet yeni muhit şartlarına 
göre meydana gelecektir. Bu lnya
mctt.ir Bu kıyamet her iki şekilde 
de fennen bir emrivakidir. 

Ya bütün hayat bitecek ve ye· 
niden bir Leşekkül başlayacak ve· 
yahut çarpışıp birer kaya parça -
ları halinde gazlar içinde eriyip 
kümelerin daha büyüğünü meyda-
na getireceğiz. 

Fezadaki muvazenenin şuuri 
olduğu iddia olunamaz. Bu görti -
nüşte bizi aldatan şuur, hakikatte 
milyonlarca senelik şuursuz kar -
makarışıklığın mevzii bir sükü • 
tundan ibarettir. Bunu en küçük 
sema hadisesi bile altüst edel;>ilir. 

Hitler vaktilc söylediği bir nu -
tukta Fransa ile Almanya arasın
da araziye ait hiç bir ihtilaf mev
cut olmadığını bildirmişti_ Bu de
faki nutkunda da aşağı yukarı ay
ni şeyi tekrar ediyor. Hatta daha 
ileri giderek Fransa ile Almanya 
arasında ,yalnız bu iki devlet mli
nasebetlerine münhasır olmak ü
zere, hiç bir ihtilaf mevcut olma
dığını ve Almanyanın Fransaya her 
türlü teminatı vermğe hazır oldu
ğunu söylüyor. 

Blum ise, yalnız Fransaya veri
lecek teminatın Fransa için kafi 
emniyet teşkil etmiyeceğini bil -
diriyor. Yani ayni teminatın Fran
sa ile birlikte Fransanan müttefik
lerine de verilmesi lazım geldiğini 
söylemek istiyor. 

İste bugün Almanya ile Fransa 
ara~ındaki en ehemmiyetli ihtilaf 
mevzuu budur. Almanya, Rusya -
yı bir tarafa bırakmak şartile, 
Fransaya her türlü teminatı ver • 
meğe hazır görünüyor. Acaba bu, 
doğru mu? Ve Fransa Almanya ile 
anlaşmak bahasına Sovyet Rus -
yadan 1yrılabilir mi? 

Hitlcrin Fransaya ıM" teklifi sa
mimi olarak yaptığına şüphe edi
lemez. Bugün için Almanyanın 

Fransadan istediği bir şey yoktur. 
Simdilik Alsas Loren'den vaz geç
:Oiş görünüyor. İngiltere kendi hu
dutlarının Manş denizi değil, Ren 
nehri olduğunu söylüyor. O halde 
garpte Almanya için tevessü ve 
istila imkanı bugün için yoktur. 
Binaenaleyh Almanya garp hudut
larııu nihai olarak kabul edebilir. 

Fakat Fransanın buna mukabil 
Rusyadan ayrılması mümkün de -
ğildir. Bugün Hitlerin teklifinden 
şüphe ettiği için değil, ilerisini dü-
şündüğü için. Garp hakkında ve-

Had iseler ve Hadiseler Karşısında Gazeteler :~i:~:;~~~:~::~}~f~::ü:::~i~ 
l~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· deni~n ~yyare kürrem~den üç 

Halbuki bu en büyük sema faciası 
olacaktır. Fezanın her hangi bir va
satında, herhangi bir manzume i -
çinde, herhangi bir kürrede bize 
benzemiyen uzviyetin mevcut ol -
madığını iddia edecek insan ola -

receği teminata mukabil şarkta ha
reket serbcstisini alan Almanya, 
Sovyetl-eri mağlup eder, dağıtır ve 
Orta Avrupada olduğu gibi, şarki 
Avrupada da hakim bir vaziyete 
geçerse, Fransa böyle bir kuvvetin 
önünde ne yapabilir? İşte Fran -
sanın düşündüğü budur. 

Orta Avrupada kuvvetli bir Al
manya garp için de şark için de ay
ni tehlikedir. Bunu Rusyadan ön
ce Korfcılu bit· rum olan Kafo d'İs
tria görmüş ve Vıyana kongresin
de birinci Aleksandra rapor ver -
mişti. Napoleon muharebelerinden 
sonra Fransanın parçalanmamasın
da bu düşünce de rol oynamıştı. 
Fakat 19 uncu asır içinde bazan 
Fransa hazan da Rusya bunu unut
muşlar, ve neticede Almanya ka -
zannuştır. Mesela 1886 senesinde 
Fransa Avusturyanın Prusya ta • 
rafından mağlübiyetine karşı la -
kayıt kaldı, sonra, 1879 senesinde 
Rusya Fransanın ezilmesine razi ol
du. Rusya da Fransa da bu dersleri 
unutmamışlardır. 

f k b• d b b k bin defa büyük muazzam bir cisim 

Çocuk denilen, bize benzeyen a at ız en am aş a olduğu halde kendi mihveri etra -

ı ı d b 
fında (10) saatte döner. Bu hesap-

oıan mahlôk ve onun gazete eri i e e e iyatı la saatle (48) bin kilometre sür'at-

Size deseler ki: 
c- En güç edebiyat nedir?> 

Ve siz; 
_ Anlıyamadım. Daha vazıh 

ıöyleyiniz! 
Dediğiniz zaman da şöyle söy-

leseler: 
cHangi nevi edebi eserin yapı

lışı zordur ve hangi nevi edebi e
serlere fikir pazarında müşteri bul

ınak zordur?> 
Ne cevap verirsiniz? 
Haydi cevabını da ben vereyim: 
Dersiniz ki, efendim, şu veya 

•u tarzda bir edebi eserin muvaffa
kıyet kıymeti, muharririnin .t~si_ri 
altında bırakmak istediği, naşırının 
hitap ettiği okuyucu zümresine ba· 
karak ölçüye vurulur ve bu. bakı~
dan en güç muvaffakıyet ıse, hıç 
şüphesiz, çocuklara hitap eden, ~o· 
cukları tesiri altında bırakmak ıs
tiyen eserlerin hissesine düşer. 

Binaenaleyh, 
.çocuk edebiyatı, en güç eiebi • 

yattır• kanaatinde bulunduğum an

laşılıyor. 
Bu bakımdan bizim memlekette 

ele alınacak ancak tek müessese ve 
yine ancak, tek elin parmaklaril~ 
sayılabilecek bir iki (•) muharrır 
vardır. 

Bu mıiessesenin adına .Ülkü ba· 
sımevi> derler ve neşrettiği mec • 
mualar şunlardır: 

1 - Çocuk sesi. 
2- Gelincik. 
3 - Afacan. 
Ve bu basımevi dünyanın en ha

lfil< en temiz. en gül gibi insanla
rından biri tarafından idare edilir. 

Bu insan hem iyi bir muallim • 

dir; 

(*) Haydi hatırınız kınlmasın 
ll:a cç beş ...• aiyelim. 

Hem iyi bir tabi'dir; 

Hem iyi bir muharrirdir; 

Hem iyi bir terbiyecidir; 
Hem iyi bir tab'id.ir; 
Hem dürüst bir neşriyatçıdır, 

Ve bütün bunların dışında bu i-
şin Vallah Bi11ah idealisidir de ... 

cİdealistidir de ... > diyorum, 
zira bu insan kendisini tanıdım ta
nıyalı, Cumhuriyetin ilanından be
ri bu işin fedaisi halindedir. 

Memlekette çocuk edebiyatı yoktu 
ki muharriri de olsun ... İlk çıkardı
ğı çocuk gazetesini kendisi ~o:dur
mıya çalıştı ve bizzat tevzıını de 
kendi eli ile yaptığı bu mecmuayı 
binbir müşkülilt karşısında muvaf· 
fak ederken memlekette bu sahada 
• talent> sahibi olan kalem erbabını 
da teşvik etti, tahrik etti, kapı kapı 
dolaştı ve sırf onun bu çalıı;ması ile 
yukarda söylediğim bir kaç .ço
cuk gazetesi• muharriri de yetişi

verdi. 
Bu zatın adını da söyliyelim: 

Mehmet Faruk. 
Mehmet Faruk muvaffak oldu. 
İlk gazetesindeki muvaffakiyeti 

bir çok rakip müe~se~elerin türe • 
mesine sebebiyt verdı. Fakat bun
ların hiç birisi yaşıyamadı, zira 
chedef para kazanmak· dı. 

Türk çocuğunun eline, rejimin, 
memleketin ve devlet kültür me
kanizmasının çalışmalarına ve ar
zularına muvazi neşriyat yapan 
güzel bir mecmua vermek değil. 

Faruk eserini şahsının milli gu
ruru haline yükseltmişti. Adeta 
Türkiyeye vatandaş olabilmesi i
çin böyle güzel bir eser yaratmak 
ve yaşatmak lazım geldiğine inan
mıştı. :Auvafiak oluşu bu inanışı -
nın ve bu güzel, temiz niyet ve 
arzusunun neticesidir. Sonra, diğer 

ikı mecmuayı yavaş yavaş clance• 
etti ve onlarda da muvaffak oldu. 
Şimdi diyebilirim ki on yılın tec
rübelerile de mücehhez oduğu i • 
çin Mehmet Faruk bize daha mü
tekamil eserler verebilmek çağına 
da ulaşmış bulunuyor. 

Bu zatın üç mecmuasının son 
nushalarına göz gezdirdim. Üçün
de de bilhassa şu arzunun teba· 
rüz ettiğini gördüm: Türk çocuk • 
!arından vatanperver, memleket 
sever \•e Türkün büyüğüne inanır 
bir cçocuk millet. yapmak. 

İşte cÇocuk Sesi> nin tarihi tef-
rikasının adı: 

•Çanakkalede Küçük Ahmet .. 
İşte cAfacan. ın tarihi tefrikası: 
cMurat Reis,. . 
Ve ... Faruk bu yazıları hep yer-

li resimlerle daha canlı bir hale 
sokmakta, yazıları en çak tediye 
edilen muharrirleri ve resimleri en 
çok pahalıya satın alınan res -
sanıları kullanmaktadır. Faraza 
yukarıdaki iki tefrika dostum •İs
kender Fahrettin> in eseridir. Ve 
resimler de 'dostum Münif Fehi -
min fırçasından ve haya1inden kıy
met almaktadır. 

* Köşesinde büyük.bir tevazu ile 
çalışan ve bütün hedefi rejim, dev
let, millet, memleket kültürü kar
şısında müsbe\ iş vermek olan bu 
ciddi ve temi?. münevvere sanı • 
rım ki çocuk babaları çok şeyler 
borçludurlar. 

Zira .çocuk edebiyatı• nın ya
pılması ve se,-dirilmPsı de~il. adı· 
na çocuk deniien. bize- beı~1cyen 

ve fakat bizden çok bambaşka olan 
bir mahlilk kitlesinin imk.inı ile o
nu yaşatmak hakikaten büyük bir 
muvaffakıyet ve... bir taJidir. 

Kara Davut 

le dönüyor demektir. Bu işte akıl 
duracak zannolunur. Halbuki ne
bülözler bundan fazla sür'atle dö-
nerler ... 
Bunları dinlediniz. Zannetmeyi

niz ki muhabiriniz size bir tabiat 
dersi vermekle iktifa edecek veya 
arife tarif yaparak vaktinizi boş 
boşuna israf edecek. 

Hadise pundan ibaret değildir. 

Hadise; harplerden, vebalardan, 
koleralardan, açlıktan, kıtlıktan da· 
ha büyük daha dehşetli bir tehlike 
içindeyiz. 

Ne m\Jkaveleler, ne müstemle· 
ke vermek, ne diplomatlar, ne silah
ları azaltmak, ne çoğaltmak bu i
şin önüne geçemez. Milletler Ce -
miyeti de bu işte fetekaade aleşşa
aptır. 

Dinleyiniz: Yine mlitefennin ho· 
ca anlatıyor: 

•Fezada böyle bir çok nebülöz· 
!er vardır. Bunlar teşekküle doğru 
tekemmül ederler. Buı;ılardan man-
zumelcrimize en yakın Hergül nebü 
!özü denilen gaz kütlesi teşekkülli
nün sonuna ermiş bulunuyor. Hat
ta bu cisimden \lir kaç parça kop
muş ve ayrı birer seyyare teşekkül 
devresine girmiştir. Bittabi yeni 
parçaların kopması liizım geliyor. 
Bu bir tabiat kanunudur. 

Bu parçalar kopup fıradığı isti
kamete doğru yeni bir (cazibe mu
hlJ.i) hasıl edecektir. Nitekim va
kitsiz bir (meteor) yağmuru mü • 
şahade edilmiştir. Bu (Şahap) di
,.P i;imlendirilen hadisedir. Haki
katte Y<'ni cazibeye sürüklenen kür
relerin çarpışması ve dağılmasın- ı 
dan ibarettir. 

O halde bu yeni hasıl olacak ca
zibe muhiti yeni bir kütreler par
çalanması hadisesini vukua getire
cektir. Bu hadise bir emrivakidir. 
Dikkatle bir müşahede yapılırsa 

maz. 
Onlar yalnız ilimlerine, tıpkı bi

zim her 15 Ağustosta tekerrürünü 
gördüğümüz meteorlar yağmuru 
gibi yeni bir hiıdise kaydedecekler
dir. O kadar•. 

Fenle insan bu kadar tethiş olu-
nabilir. 

Bu hadise karşısında tam bir a
cizle ve Lam bir tevekkülle seyirci 
kalmaktan bşaka şey yapamıya -
c3k olan muztarip beşeriyet için 
bu mukadderatın ne kadar yakın 
veya uzak olduğunu sordum. Diyor 

ki: 
cBunu hesaplarla bulmak müm

kündür. Fakat henüz büyük rasat 
mevkileri ve büyük heyet alim -
!eri yeni tetkike girişmişlerdir. Va
ziyetin hesapları pek yakında dün
ya ilim alemine arzolunur. 

Bu iş tahminden yakın olmak ge
rektir. Bu iş bir an işidir. Ben
ce, benim kısa görüşümce tehlike 
çok yakındır . 

Dün bulamadım Heyet ali.mimız 
profesör Bay Fatini. Bakalım bu 
işe o ne diyecek? 

/STANBUl MUHABINI 

Ruzvelt 
Dayanıyor 
Vaşington 9 (A. A.) - B. R:ız• 

velt 'in protesto yaj!-muruna •ağınen 
adi! ıslahat hakkında ki kanun layi
hasını süra tle kabul ettirmejte az. 
metmiş olduğu bildiriliyor. 

·Cumhur başkanı dün bu maksat. 
la Sengto ve meclis adliye komis
yonlarının başkanlarını davet etmi@ 
ve kendilerini öğle yemeğ'ine alı· 
koymuştur. 

Macar • Yugoslay paktı 
Eelgrad 9 (A.A.) - Yarı resmi 

Vreme·g.xelesi Bayan Tabouisin 
ôvr gazetesinde yakında bir Ma· 
car-yugoılav paktının imzalanacağı 
hakkında yazdıklarını kati surette 
yalanlamaktadır. 

Hitler iktidare geçtikten sonra 
bile bir aralık Sovyet Rusya ve 
Fransadan birisini tercih edeceği 
sanılmıştı. Rusya ve Fransa birinin 
diğerini atlamasından korktuğu i
çin misakı imzalamazdan evvel ve 

Hitler Almanyasile birbirinin ar
kasından bir itilaf imzalamamayı 
taahhüt etmişlerdi. Asıf Fransız • 
Rus anlaşması budur. Eğer bu an
laşma olmasaydı, Almanya şimdi 
Frangaya uzlaşma teklif edeceği 
yerde Rusya ile l!Zlaşıp ta Fransayı 
karşı vaziyrt alabilirdi. Gerçi ye
ni A!rr.anya komünist aleyhtarı -
dır. ~-ai<ı.t bu komünist aleyhtarlı
ğı Fransızların nazarında politika 
manevrasından ibarettir. Komünist 
aleyhtarlığının gittikçe artması da 
Fı-ansızları bu noktada haklı gös
teriyor. Fransız - Rus misakından 
e\·vel, Almanya bu derece komü • 
nist aleyhtarı değildi. O zaman • 

danberi Rusyada komünizm art -
mamış belki de eksilmiştir. Hal -
buki Alm.,nyanın Sovyetler hak -
kındaki husumeti gün geçtikçe ar
tıyor. 

Sözün kısası şudur ki Fransa 
kendi emniyetini Rusyaya dayamış
tır. Alınanya tarafından verilecek 

teminata mukabil bu emniyet a -
milini feda edeceği benzemiyor. 

Ahmet ŞUkrU ESMER 



\ 

777 odalı otel 
Yazan ve resi mi erini yapan: Bedrl'Rahml 
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[Dünkü sayıdan devam} 

Meğer karşı pencerede peyda o
laı; perinin (!) bir ayağı tahtadan
mış! fakat milyonları da tahtadan 
değildi ya! Qiyeceksiniz, evet za
ten bu hatıranın en enteresan ha
tıram oluşu da burada ya! Ben be
lir.den yukarısı Meryem ana kadar 
güzel bir kıza aşık olmuştum. Fa -
kdl ondan ötesi tahtadan ve mil -
yanlardan yapılmış mış! Ben, ha
la o Meryem ana kadar ılık ve 
müşfik yüze musallat olan tahta 
ayağı ve milyonları uzaklaştır • 
mağa ve canım portreyi gördüğüm 
ve sevdiğim gibi gözümün önüne 
getirmeğe çal •şıyorum. Fakat bu 
kadar güç oluyor ki!• 

Serjin hatırası biter bitmez Ti
boru korkunç bir gülme aldı. Be -
ni de sonsuz bir hüzün! Tibor hem 
bi : del gibi gülüyor hem de; 

- Bu kadar olur! bu kadar olur! 
diye adeta inliyordu! Ötekiler he
nl;1 işin tamaınile farkına varma
dıkları için hayretle biribirlerine 
bı;kınıyorlardı. 

Ben çoktan Tıôoru sarsan s;nirli 
kahkahaların mahiyetini anla -
mıştım! Neyse, leziz bir içkiyi yu
dum yudum tadarcasına hatıraları 
okuyan misis Meykl üçüncü defte
ri açtı. 

Ve: 
- Sıra dostumuz Tiborun hika

yesinde! Hepinizden :!ini bir süküt 
rica edeceğim! dedi. 

Ben Tiborun en küçük bir hare
ketini gözden kaçırmıyordum. Ti
bor yemekten sonra içtiğimiz mü
him mikdarda şarabın tesirile o
lacak, bana bir rüya kahramanı gi
bi geliyordu. Ya zısı okunmağa 

başladığı zaman birdenbire gül -
mekten vaz geçmiş ve başı olgun 
bir meyva gibi göğsüne düşmüştü. 

Park'ta bir randevu aldığını anla
tıyor, bizi atlatmak için baş vur
duğu çareleri saydıktan sonra ya
zısını şöylece bitiriyordu: 

cBir gece yarısı M!iss Pegiyi o
dasına kadar götürdüm• ayrılır • 
ken; 

- A .. Allah aşkına gel senin ah
bap çavuşlara bak! Ve bana oda • 
nm nihayetinde bir koltuk göster • 
eli. 

- Sakın sigara içmeğe kalkma, 
yoksa mahvoluruz, senin ahbap ça
vuşlar müthiş kıskançtırlar sonra 
karışmam ha. Dedi. 

Pegi. Onu ilk akşam gördüğüm 
gibi pencerenin önündeki koltuğa 
oturdu. Koltuğun yanındaki gece 
abazurunu yaktı. 

Abajiırun yanmasile bizim ah • 
hapların elektriklerinin yanması 

bir oldu. Yarabbi! bizim ahbapla
rın tapınırcasına öpücük gönder • 
meleri görülecek şeydi! Olduğum 

yerden ikisini de görüyordum. Pi
jamalarile yataklarının üzerinde o
turmuşlar. Ve ikisi de hemen he • 
men ayni işaretlerle nasıl yanıp 

tutuştuklarını an\atmağa çahşı • 
yo ! ardı!. .• 

Pegi liımbasını söndürdükten 
sonra: 

- Aman ne şeker şeyler şu senin 
ahbap çavu !ar!. .. diyordu. O gece 
eve döndüğüm zaman horul horul 
uyuyan ahbaplarımı uyandırmak 

ve onlara herşe ·i anlatmak iste -
dim. Fakat. .. Fakat madam ki on-
lar bunu benden saklamışlardı. Ben 
de bunu ölene kadar onlardan sak-
lıyacaktım ! 

İşte Misis Meykl benim en ya • 
man hatıram! 

SON 

İktisat vekili Koca Tibor! o kısaca iş in için -
den çıkmıştı! O ne benim gibi 777 
odalı oteli Bursaya taşımak zah -
metine girişmiş ne de Serj gibi DUn gelmedi bugUn 
yarısı Meryem ana yarısı tahta ve bekleniyor 
altın bir puta tapmak gafletine iki üç gündenbcri şehrimize gel-
düşmüştü. O iki üç cümleye bütün mesi beklenen iktisat vekili Celi.! 
h ikayesini sığdırmıştı. Zamanlara Bayarın bu ıııbah An karadan şehri• 
ve mekanlara değiştirmeler yap - mize ırelmesi kuvvetle muhtemeldir. 
madan adile, sanile 777 odalı oteli iktisat vekili şehrimizde muhtelit 
ve onun penceresinde peyda olan tetkiklerde bulunduktan sonra iz. 
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MÜ ELLi Fi: Nlzamettin Nazif 
- İyi düşündü~. Doksan beşin 

de senin de epi fırtınalı birer gün 
geçireceğinjz anlaşılıyor. Dikkatli 
davranın! 011 dokuz! bak az kalsın 
unutuyordum. Lacivert bir çarşaf 
giyecekmiş. Eldivenleri maliım. 
Her zamanki gibi beyaz ... Fatihe 
gidinceye kadar yüzünü hiç açmı
yacak ve sen de hiç yanına yanaş -
mıyacaksın. 

- Amma tuhaf şey ... Neye böy
le? 

- Ne bileyim ben ... Ona sor! On 
dokuz! 

- ... 
- On dokuuuzl 
Bir ayak sesi işitildi. Merdiven

den, basamakları dörder dörder at
lıyarak inen çilli suratlı bir çocuk, 
soluk soluğa: 

- Daha kalkmadı mı. -dedi- Am
ma ona söyliyeceklerini bana da 
söyliyebilirsin! Öğleyin yemekte 
beraber olacağız. Fakat kuzum de
de, bizim işten ne haber var? Ev
vela onu söyle! 

- Aıa ..• Numaran kaçtı senin? 
- 128 ..• 

- Yüzzzz yirmi sekiz. Ziyaaa 
Gültekin beyl Pek iyi yavrum ..• 
Sana söyliyecek bir şeyimiz yok 
bugün ... 

- Niçin? 
- Niçin mi? Ya verdiğin adres 

doğru değil, yahut önümde bir san· 
sar var ... 

- Sansar mı var? 
- Evet ..• 
Çilli suratlı çocuk on beşinde ya 

var, ya yoktu. Aldığı cevap pek 
gücüne gitmiş olmalı ki birden ku
laklarının ardına kadar kızardı; 
hatta ağlıyacak gibi oldu. Gözden 
göze bakarak dudaklarını titrete, 
titrete: 

-Sansar mı varmış. -diye tek
rarladı- ·Bu sansar dediğiniz de 
ne oluyor? 

- Arkadaşlarına sor. Elbet bir 
anlatan bulunur. San'attan elif be
şini öğrenecek zaman mı şimdi? 
- ... 
- Peki amma yavrum ... Bu ka

dar yese düşecek ne var? Korkma 
sen .. Bir kolayını bulur, biz o san

san da atlatırız. Diyelim ki atlata
madık.. yine kolayı var. Bir çalı

mına getirir, kafasını patlatırız. 

Herif işimize burnunu soktuğuna 
da sokacağına da bin kere peşiman 1 
olur. O zaman bildiğimiz gibi oku
ruz. On dokuza g lince onı·n bugün 
saat üçle dört arasında her günkü 
yerinde bulunması liızım. Vaziyeti 
mühimdir. Ona söyle; yine öyle bir 
karış sakalla, üstünden yamalı kun
dura ile gidecek olursa bu kuş ka
çar. Şu kalcnderliğinden \'az geç -
sin artık canım. Hem, ne tali siz ço
cuk bu be! 

Pancar suratlı tıknaz bir genç, 
iki elini pantalonunun iki cebine 
sokmuş, sakin sakin duruyor, di -
!ine yapıştırdığı bir sıgarayı Bar
fikste hüner göst..,ren bir canbaz 
çevikliği ile oynatarak eğleniyor
du. Birden bire heyecanlandı, te -
!aşlı bir sesle sordu: 

- Ne o? Çok fena bir haber mi 
aldın? 

- Bilakis ... Bugün saat üçle 
dört arasında eğlenceli bir işimiz 

olacak ya ... Be!alısını bırakıp ge • 
lemez diye düşündüm .. 

?? - ..... 
- Bonmarşe meselesini unuttu-

nuz mu yoksa? 
- Vay! onun günü mü bugün? 
- Öyle ya... Yoksa yanılıyor ' 

muyum? 

- Dün ayın sekizi değil mi idi? 
Bu gün de dokuzu ... Hayır, yanıl
mıyorum Cafer .. Tamam. 

Merinos sırtı kafalı genç, yum • 
ruklarını sıkıp pazularını kabarta
rak kişner gibi: 

- Hehheeyyit diye bağırdı- Hay 
yaşasın Nazmi! 

Az kaldı unutuyordum be! ne • 
rede toplanacağız? Çabuk söyle ... 

- Her şeyin sırası var ... Biraz 
sabırlı ol. Maamafih, madem ki 
sordun, söyliyeyim. Saat tam dört
te saldıracağız. Demek ki üç bu -
çukta falan toplanmak lazım. Her
kes arkadaşına söylesin. 

Parlak tırnaklı parmak küçücük 
defterin bir yaprağını daha çevir-· 
di: 

- Karbo! 
- ... 
- Pek tabii olarak cevap yok.., 

Mel'un yine kim bilir hangi cehen
nemin bucağında sıkışmış kalmış
tır. Geçelim... Ömerof! Şüphesiz 
bu saatta gelmemiş olacak. 

Bostan dolabından çıkar gibi bo
ğuk ve gıcırtılı bir ses cevap ver
di; 

- Hayır usta ..• Ömerof gelmiş
tir. 

... oğlan!.. Sesin bir yerden ge
liyor amma, kendin neredesin? 

- Kömürlükteyim kömürlükte .. 
Sızmışım burada ... 
-?! ... 
- Vay anam vayyy! Oduna dön-

müşüm be!.. 
- Zaten nesenki hırt? Haydi 

çabuk ol! 
Gıcırtılı ses bir iki inilti ile karı

şık mırıldandı: 

- Her yerim tutulmuş, billahi 
kımıldanamıyorum usta ... Bir zah
met edemez misin? Kıyma bana? 

Kimi açık, kimi kapalı dört beş 
kapının bu birinin taş bir merdi
venle karnı delinmiş, sıvaları dü • 
şük dört duvarın ortasında, öte -
sinden berisinden metruk örümcek 
ağları 3arkan bir tavanın altında 

dar, fakat uzun, çok uzun bir kori
dorda sekiz on genç toplanmıştı. 

Bunlardan bir ikisi merdivenin ba
samaklarında, üç beşi kapı eşikle
rinde oturuyor, ve Merinos sırtı 

kafalıdan bir iki karış ötede ayak
ta duran bir genç, elindeki güderi 
kaplı bir defterin kenarları yaldız
lı yapraklar.nı karıştırarak temiz 
ve parlak tırnaklı parmağını kur -
şun kalemle yazılmış bir takım 

notların üzeı-inde gezdirjyor, önü
ne gelene, durmadl n emirler sa -
vuruyordu. 
Eğer eskici dükkanları da, lüks ter

zi dükkanları veya hazır elbise sa
tan büyük mağazlar gibi eşyaları
nı mankenlere giydirip teşhir et
miş olsalardı, vitrinlerinin mutla • 
ka böyle bir görünüşü olurdu. 

Bu ne sefaletti! 
(Deı>amı var) 

Halbuki ben böyle bile olsa Alpa
gota toz konmamasını istiyorum. 

- Bunun böyle olmadığını dile
mek daha doğru olur. 

İki saat sonra Alpagotun bulun
duğu yerden bir tarafa gitmediği 
ve ancak bir hafta sonrası için bi -
Jet aldığı haberi geldi. Zaten pasa
portunun vize ve giriş tarihlerin -
den de belli olacaktı. 

İşin tavı gittikçe geçiyordu. Ö
lüler gömülmliş, hizmetcilcr s,kı 

tenbihten geçirilmiş. Canseverin 
ap;ırtımanı kilitlenerek .. erıektaı;ı 
gönderilmiş idi. Fakat dunyada sır 
yoktur. Kulaktan kulağa fıskoslar 

oluyor idise de kimsenin esaslı bir
şey bildiği yoktu. 

İntihar istidlali olduğu gibi mi 
kabul edilecekti? Yoksa bir katil 
vardır, sağdır fakat tutulmamıştır, 
bunu mu kabul etm€k lazım gele
cek? 

Genç gazeteci müdürü, Müddei 
umumiyi tekrar ziyaret etti. 

- Müsaade ediniz, dedi. Doktor 
raporu bunun bir katilden sonra 
cinayet olduğunu söyliyebilir ve 
bunu fenne uygun bulabilir. Bu, 
hadise üzerinde durmamak için 
bir sebep olamaz. Bir yanda bu va
ziyet dursun. Bir yandan da bunun 
katili meçhul bir cinayet olduğunu 
düşünmeğe de mani yoktur. 

Bu dosya muvakkaten kapanmış 
olsun. Dedikodu biraz daha yatış
sın. Dünya unutma dünyasıdır. Bu 
işi ben takip edeyim. Yahut sizin 
yürüyüşünüzde hizmet arz edeyim. 

- Yeni yolda nereden başlamak 
istiyorsunuz? 

- Düriye kadından. 
- Yine mi o sabit fikir? 
- Gülmeyiniz. O günkü telefon 

konuşması ... 

- Fakat bay direktör emir ver -
miş. 

- O kapayış, bir emirle kapayı
şa hiç benzemedi. Bana öyle geldi. 
Siz emir vermiş olabilirsiniz. O da 
daha önce kapamış bulunabilir. İ
yice hatırlayınız, birinci telefonda 
mı emir verdiniz, ikincisinde mi? 

- ....................... . 
- Ben Düriye kadınla görüşmek 

isterim. Bu kadın silah sesleri ü -
zerine mutfaktan koşup gelirken 
ya katili görmüştür, yahut katil 
kaçmıştır, fakat kadın onu tanıyor. 
İki üç beynelmilel serseriyi öldü
ren adamı bulacağız da ne çıka -
cak? Bunu siz böyle düşünemezsi
niz, fakat ben serbest bir insan sı -
fatile düşünebilirim. 

Benim fikrimce ııu cınayet se -
bepsiz, kaynaksız bir cinayet de
ğildir. Ortada ne içki var, ne ku -
mar var, ne de kin .. Üç eski dost 

• biribirini öldürüyor, yahut birisi 
ikisini öldürüyor da son:a gaflet 
saikasile intihar ediyor! Bu benim 
aklıma sığmıyor, affedersiniz. Bu 
hadisenin sebepleri, menşeleri, ce
reyanları vardır. Bu hadise şahıs
ların işi değil, cemiyetin işidir. İş
te bu bakımdan incelemek ve kati
li meydana çıkarmak istiyorum, 

- Ne seninle beraberiz deriz ne . 
de haksız görürüz. 

- Düriye kadını nasıl görebili -
rim? 

- Bir yolu ile çağırtırız, görür, 
konuşursun. ' 

- Burada olmaz. Sizin dairede 
hiç olmaz. Zerre kadar ürkütme -
mek liizım. 

- Doktora söyleriz, kabinesine 
çağırır. 

- Yanındaki odada sizin de bu
lunmanızı rica edeceğim. 

Ertesi gün doktor Yusuf Nimet · 
Birsin Alpagot'u görmeğe gitti. 
Birsin bitkindi. Kocası yokken e -
vinde dönen facia onu hiç üzmü -
yordu. Her zaman, her yerde, her 
hangi bir sebepten veya sebepsiz
likten doğan bir cinayet olabilir
di. Böyle bir hlidisenin oluşu, ha -
disenin kendisi demektir. Darıl -
mak, yanlış tedbir almak, yapanla 
seyredeni, ve tesadüfle orada bu
lunanları göz önüne almamak an
cak acemi polis komiseri ile acemi 
amirinin işidir. Mesela bu sokak 
dardır; yapılmamış olduğu için çu
kurlarla doludur. Dört ampul ya -
nacağına iki ampul yanmaktadır. 
Bu sokakta 2 cinayet olmuştur. Bi
rincisinde: Hırsızlar çukura batıp 
yüzü kuyun kapaklanan yolcunun 
üstüne çullanmışlardır. İkincisin

de gözü miyop olan bir adam kar-
manyolacıların kucağına düşmüş -
tür. O sokak düzelmiş olsaydı o a
dam düşüp soyulmıyacaktı. O so -
kakla fener olsaydı o miyop bo -· 
ğazlanmıyacaktı. O sokakta bi -
ribiri arkasına iki vaka ol -
du diye sokağı halka kapamak gü
lünç değil, fakat acemi polisin işi -
dir. 

'• 
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nımız olacağını nasılsa ağzımdan çekecek köşe ararlar. 

Bu balo mevsiminde bir bay bir 
bayanı Perapalasta patakladı. Ay
ni mevsim içinde de ayni yerde biı· 
bayan bir bayın gırtlağına sarıldı 
diye Perapalas kapatılır mı? Öte -
lin ve salonlarının bunda ne suçu 
olabilir. (Devamı var) l 

Açık Söz'ün romanı:15 ..... ~ 
H BA~JND:A 
OL~N Ki 

Yazan: lskender fahrettln 
var! O halde Fikreti eski ahbapla
rından hiç bir kadınla temas ettir
me! Zira en büyük tehlike bu te -
maslardan başlar. Kızcağız senin 
de iç yüzünü öğrenecek olursa, hem 
kendisini, hem de hanı kaybeder
.sin! 

- Kendisini kaybettiğimden 

korkmam amma .. Han elden gider
se, yanarım doğrusu. Ayda beş yüz 
liradan fazla irad getiriyor. 

, - Mükemmel bir iş bu. İşte yıl
lardan beri aravıp ta bulamadığın 
bir kelepir! Kıymetini bil de elden 
k&çırmamnğa çalış' 

Foyaları meydana çıkacak kor
kusile herkesi iskandil eden, ve 
sevgililerini yalnız bırakmamağa 

çalışan bu iki çapkın kafadar sa • 

lonun köşesinde daha fazla konu • 
şamadılar. 

Boyanmış sarı saçları ensesine 
dökülmüş, iri kalçasını sallayarak 
salondan içeri giren kırk beşlik bir 
kadın, bu iki arl<adaşın da birden
bire yüreklerini ağzına getirmişti. 
Cevadın rengi sap sarı oldu; 
- Sami, ne yaptın sen? 
Sami bey görünmemek için bir 

adım geri çekildi: 
- Sorma Cevatcığım! Gevezeli

ğimin cezası bu. , 
- Yahu Meiahati neden davet 

ettin buraya? 
- Vallahi ben çağırmadım onu .. 
- Nasıl geldi ya buraya?. 
- Bir ay evvel Beyoğlunda gör-

müştüm. Bugün için burada nişa-

kaçırdım. Sonra tevile kalkıştım Sami tirdenbire gülümseyerek: 
amma .. faydasızdı. Kafir kadın ağ- - Bana bak, Cevat! dedi. Hero-
zımızın tadını kaçırmasa bari.. in dedin de aklıma geldi... Bunları 

- O, girdiği yerde rahat durur yandaki odalardan birine kapasak.. 
mu hiç? .. İşte rezil olacağız şimdi Önlerine rakı, heroin dayasak.. na-
herkese... sıl olur acaba? 

- Heı kesten vazgeçtim.. Fikre
tin yanında mahcup olursam ... 

- Sade mahcubiyetle kalırsa e
hemmiyeti yok. Kirli çamaşırları
mızı Fikretle Zeynebin yanında 

meydana çıkarırsa, felaket işte o 
zaman başlar! 

- Sen nihayet Zeynebi alır ka
çarsın! Ya ben... Ben nereye gi -
debilirim bu halkı bırakıp da? .. 

- Orasını sen düşün! Büyük bir 
tedbirsizHk yapmışsın vesselam! 
Affedillll<!z bir hatadır bu doğru
su ... 

- Şakayı bırak.. Ne yapacağız 
şimdi? 

- İşte .. Melahat, Ablamın yanına 

gitti. 1 
- Selma hanım da bu kadına o 

kadar kıymet verir ki... 
- Ne yapsın? o da onunla kafa

dar. İkisi bir araya gelince heroin 

- Bu işi ancak sen yapabilirsin! 

- Bana yardım etmez misin? 
- İşe ben de karışırsam, Selma 

çakar. Pliinlar alt üst olur. 
- Fikreti ne yapalım? 
- İlk önce Melahata nişanlım-

dır diye takdim edersin ... 
- Ya Meliıhatı? 
-Onu da Abdürrezzak paşanın 

refikası hanım efendi.. cliye pre -
zamte edersin 1 Melal.ıt böyle büyük 
unvanlardan çok hoşlanır malüm 
ya. 

- Allah kahretsin şu kadını. Ne
reden geldi bugün ... 

Ayrıldılar. Sami bey salonun ö
bür başına .geçti.. Me!ahatin yanı
na sokuldu: 

- Vay efendim .. Safa geldiniz! 
Vallahi ne iyi oldu geldiniz bugün, 
Cemiyetimizi şereflendirdiniz! 

Selma hanım Melahatin koluna 
girdi: 

- Sana söyliyecek nelerim var, 
nelerim ... Dedi, haydi şu odaya çe
kilelim de baş başa kalalım biraz. 

Meliihat zaten kalabalıktan hoş
lanmaz, inzivayı severdi. Uzun za
man birlikte yaşadığı Saminin ala
cağı kızı görmek için gelmişti. Fik
reti önceden tanımış olsaydı, o gün 
belki de hiç uğramıyacaktı oraya. 

Melahat hi\Ia gençlik .taslıyan, 

gençlerle düşüp kalkmaktan ve 
kendisini bir genç gibi satmak he

vesinden henüz vaz geçmiyen kıs
kanç, egoist bir kadındı. Fikreti 
görür görmez tüyleri ürpermiş, i
çinden dişlerini gıcırdatarak ho -
murdanmıştı. 

Odaya çekildikleri zaman, ilk fır
satta içini döktü: 

- Sami bu züppe kızı nereden 
bulmuş? 

Diye sordu. 

Selma hanım: 
- Sami onunla parası için evle

niyor. Bunu anlıyamadm mı ha!B.? 
Diye cevap verdi. 

Salonda caz çalıyor, çiftler müte.. 
madiyen dönüyordu. 

Cevat, Zeyneple beraber bir kö
şeye çekilmişti. Sami arasıra Ce • 
vadı yoklamağa geliyor ve Fikret 
hanım da onları bu köşede yalnız 
bırakmıyordu. 

Ortalık karardıktan sonra davet
lilerin bir kısmı -uzaktan geldikle
ri için- yavaş yavaş ev sahibile ve
dalaşarak gitmeğe başlamıştı. 

Sami, Cevada: • 
- Biraz ortalık tenhalaşsın cfa, 

biz de bir çilingir sofrası kurup 
keyfimize bakarız. 

Diyordu . 

Zeynep rakı içmeden başının 

döndüğünü hissediyordu. O bu iı

le yeni girmişti. Afrikadan gelmiş 
vahşiler gibi ortada dönen çiftlere 
öyle ı;lerin bir hayranlık içinde ba
kıyor, hayretini o kadar fazla mey
dana vuruyordu ki.. Arasıra Ceva
dın; 

- Kendine gel, Zeynep! 

ihtarı bile bu saf ve temiz yürekli 
köylü kızını teskin edemiyordu. 

(Devamı var) 



• 

Edirne . E 1 e k t r i k \f Köy kalkınma l 
!abrıkasını . Programları 

Beledıye satın mı alıyor ı Bitiriliyor 

Bu husus etrafında şirketle 
Belediye arasında müzake

re ye başlandığı söylenmektedir. 

E
dirne ( Hususi Muhabirimizden) - Burada hepimizin alakdar oldu· 
ğumuz dikkate del!"er bir şayia var: 

Bir ecnebi şirket tarafı"dan idare edilen Edirne elektrik !abri· 
kasının Belediye nam ve hesabına satın alınması için müzakerelere 
girişildiği söylenmektedir. Malüm olduğu iizere Edirne şehir elektrik 
fabrikası henüz faaliyete geçeli beş sene olmuştur. Belediye ile olan 
mukavelesi otuz seneden fazladır. 

Buna rağmen şirketin devre razı olduğu söylenmektedir. Bu takdir• 
de şirketin işleri Belediye tarafından doğruda.o doğruya idare edilecektir. 

• • • • 
yenı teşkilat Pınar hisarda 

Edirne, (Hususi mu hı birimizden) - Kaza haline getirilecek olan 
22 nahiye dahilinde bulunan Pınarhisar kaza hudutları Kırklareli .ilayeti 
umumi meclisince tespit edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre merkezi Vizenin Serjen nahyesine bağlı Yenice• 
köy olmak üzere Kurtdere ve merkezi Ceylanköy olmak üzere E•enler 
nahyeleri teşkil olunacaktır. Ayrıca Lüleburgaz l<azasının Kozanköyu de 
yeni Pınarhisar kazasına bağlanacaktır. Bu taktirde yeni kazanın nü· 

!usu 24-25 bini bulacaktır. 

• • • 
Samsun ve Giresun yolları için 

geni bir karar -
Ordu 9 (Hususf) - Ordu umumi meclisi, Samsun ve Giresun sahil 

yollarını yaptırmak için yol parasıaa iki lira zammedilerek aiti liraya 
çıkarılmasına, zebhiye resmi için azami tarifenin tatbikine ve menıle· 
ket hastahanesinde halkın parasız tedavisinsine karar vermiştir. 

Muhabir mektupları 

Hasankale sudan son
ra nura da kavuşuyor 

Kasabada yeni caddeler açılıyor - 51500 
metre murabbaı bataklık kurutuldu • Şehri 
ve civarını ağaçlandırma faaliyeti. 

lzmir, (Hususi) - Köy kalkın· 
ma programları hakkında Dahi· 
!iye Vekaleti vilayete mühim bir 
tamim göndermiştir. Bu tamim
de mıntakaların vaıiyetlerine gö. 
re hazırlanmaları kararlaştırılan 
kalkınma programlarının 937 yılı 
başından itibaren yürütme yeri· 
ne geçiri lmesi muvafık görüldü. 
ğü bildirilmi, ve bunların sür'atle 
bitirilmesi istenmişti r. Prosıram. 

!arın bilhassa köy şahsiyeti mane· 
viyesinin değişmez ~alışma planı 
halinde hazırlanmaları da ehem
miyetle işaret edilmektedir. 

Aydında 
Köy/erin tevhi
dine başlandı 

Aydın Hususi Muhabirimiz • 
den) - İlimizde köy kalkınma işi 
çok önemle takip edilmekte, baş
ta ilbay olmak üz~re )>ütün ilçe ve 
kamunbaylar bu işle bizzat ve ya

kinen ilgilenmektedirler. Aydında 
bütün ilçe ve kamunlarda geçen 
yıl kurulan köycülük büroları ça
.Jışma sahalarını daha genişletmiş
lerdir. 

İlimizin 440 köyünden 396 köyde 
köy kanunu tatbik" olunmıyor, bu 
köylerin 936 yılı blitçeleri yekunu 
341, 639 lira 70 kuruş idi. 937 köy 
bütçeleri de yapılmışsa da, dahili

ye vekaletinin gönderdiği son plan 
üzerine bu pl3nda gösterilen bir 
yıllık çalışma programları dikkata 
alınarak yeniden yapılmaktadır. 

Dahiliye Vekaletinden istenilen 
köy birlikleri leşkili projeleri de 
yapılarak Vekalete gönderilmiştir. 

Bu projelere göre nüfusu 1000 
den aşağı ve 5 kilometre sahada bu
lunan köyler birleştirilmektedir. 

647 domuz öldUrüldU 
Samsun, (Hurnsi muhabirimiz -

deıı) - İl dahilinde mahsulata za-
rar veren hayvanatı vahşiye ile 
mlicadele devam etmekte ve bu 

mücadeleye gittikçe daha büyük 

h ,7. verilmektedir. Son zamanlarda 

çeşitli vasıtalarla yapılan mücade

lede 647 yaban domuzu 3 kurt öl · 

dürülmüş ve bunlara ait uzvi iıl".; 

Buranın hayır ve hasanat sahip· 
!erinden Bay.an Dilber adında iyi 
kalpi bir kadın da 750 metrelik de· 
mir borular döşemiştir. Yeniden 
dört çeşme daha yapılmıştır. Zül
kadir beylerinden Şahbey tarafın· 
dan 500 küsur yıl önce kaplıcıya 
getirilmiş ve biliıhara harap olmuş 
olan bu su yeniden getirilmistir. 
Esas su, 20 kilometreden gelm~kte
dir. Bu su yolu 200 yıl evvel harap 
olmuş, Erzurumdaki im3r birliğinin 
yardımile 5 kilometresi çimento metler merkeze getirtilmek sure-
harçla temin olunmuştur. Bunun- tile tesbit edilmiştir. Mevsimin 
la beraber 7 bin metrelik kısmı verdiği fırsattan istifade için mü · 
tamire mühtaçtır. Hark suyuna mu· cadelenin daha vasi mikyasta ya-

aoz-
Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 

Rusyanın en büyük 
edibi Puşkin 
YUzUncU ölUm yılında hayatı ve esaslarl 
anılan yUksek adlp gUzel karısı uğruna 
nasıl can vermlttl? 

[Bu ıU.turılarıml'ıda okuyucu.la .. 
rım11nn foto{rraflarnu tahlllıı:ı de• 
Yam ediyoruı.] 

288 : Rıza 
e Bir çok 'iey 

bildi~ine kanidir. 
Fakat daha çok 
okumalı ve söz 

dinlemeği öğren

melidir. Magrur· 
dur. Fakat kim· 

Karlar üzerine yıkılan Puşkin ken
disini yaralıyan rakibine: "Gel, kö

pek, ben de, silah 
a~abilirim,, demiş ve onu öldürmüştü 

! seyi incitmek is• 
lemez. En iyi ta• 
biatı kendisine 
fenalık yapanla
ra bile iyilik yap

mak istemesıd i r. Temizliğe eheııı• 
n1iyet verir R'Ö'iter~şi sever. 

289 : Ali Ka"·,· 
eHassutır.Te· 

ıııizliği sever. iyi 
giyinmej!'e me
raklıdır. Dostla· 
rına karşı gayet 
mültefittir. Düş. 

manı pek azdır. 

Çünkü kimseyi 
kızdırmaz. Ka· 
dmlara karşı za. 
fı fazladır. Kadın.1 
larda kendisin· 

den hoılanırlar. 
29() ; Adının neşrini 
e Çok hassas-

dır, Fakat hisle- .,,..,..,,, 
rini dökecek can- i 
dan bir arkada· i 

istemiyor. 

'"' şı yoktur. Ken. ··· 

dist de bundan 
şikayetçidir. En 
sadık arkadaş

ları kitaplarıdır. 

Temiz bir ahla
ka maliktirr. lrı-
tizamı sever. 
Dürüstlüğü ile kendisini 
sevdirebilir. 

her yerae 

Teşekkür 
Hiıııayei etfal cemiyetinden: 
İsmıni bildırmiyen hayırsever bir 

Bayan tarafmdan kurumumuza 
yüz lira teberrü olunmuştur. Yok
sul yavrular namına alenen teşek
kürlerimizi sunarız. 

BiJgfJk Ru• edibi Puıkln ve ufr•ıula ö/Jllftl ılf .. I karııl Natalig• 

Rus milleti en büyük edip ve dil· 
_cisinin yüzüncü ölüm yılı müuase
betile, büyük merasim yapacaktır. 

siki yaratmıştır. Bunun içindir, ki 
o devirde Puşkin çok parlamış, yıl

-dız gibi bütün Rusyaya ışık ver • 
ıniştir. Yazdığı her şi~kapışılma
ğa, neşrettiği her roman, elden ele 
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Puşkin, daha mektep sıralarında 
iken, herkesin hoşuna gidebilecek 
şiirler yazmağa başlamıştır. Şair 
Volter, ve Götenin eserlerini oku -
duktan wnra, haşarı karakterile ve 
şiirindeki kuvveti sayesinde lise ar
kadaşları arasında temayüz 
etmiş ve mektep idaresine karşı 

isyan bayrağını kaldırmıştır. Bu -
nun üzerine bir, iki kere muvakkat 
tard cezasına çarptırılmış, bu su • 
retle lise diplomasını zar, zor al -
dıktan sonra hariciye nezaretinde 
memurluğa tayin olunmuştur. Me

muriyeti sayesinde, saray kadınla
rı ve yüksek mahafile mensup bir 
çok bayanlarla tanıştıktan sonra 
aşk maceraları ve salon alemlerine 
giren Puşkin, yazdığı şiirlerle her 
gün bir parça daha yükselmeğe 

başlamıştır. Bu sıralarda, saraya 
isyan eden ihtilalciler arasında 

Puşkin de bulunmuş, arkadaşları 

idam sehpasına gönderilmiş büyük 
edip ise, Cenubi Rusyaya sürgün 
edilip altı yıl menfada kalmıştır. 

Askerlik 
Gelecek zamanın 

torpitoları 
Torpaolar, baskın siiahlarıdır. 

Bunların yapılışlarında sür'atle· 
rinin fazlalığına ehemmiyet ver· 
mck gerektir. Torpito tekaele· 
rinin uıaktJn görülmiyecek şe
kilde yapılmaları ise, zamana 
ve bugünkü silanlnra uygun dii
şüncelerdendir. 

Puşkinin damarlarında Afrikalı 

kanı vardı. Çünkü, ana tarafı Af
rikalı bir zencidir. Ve bu zenciyi 
Büyük Petro terbiye etmiştir. Puş
kinin Rus milletine olan en büyük 
hizmeti, ağır, karışık ve kaba keli
melerle dolu Rus dilinde temizlik 
yapması ve bu dili sadeleştirip gü
zelleştirmesi, tatlı bir ahenk ver
mesidir. 

Ôkıilrilk, Nezle, J:!oj!'az ve Göl!'iiı 
hastalıklarıyle ıeıi kısılanlara şifaf 

tesirleri çoktur. 30 Kuruı. Hasan 

Hasaııkale (Hususi Muhabiri • 
mizden) - Artık Erzuruma veda 
ediyorum ve Hasankaleye gitmek i
çin vasıta arıyorum. Buraya gelen 
makineler mahalle başından kal -
kıyormuş. Mahalle başı denilen yer, 
şehirden oldukça uzaktadır ve o
raya bir paytonla gitmek mecbu • 
riyeti vardır ki bu da bir çeşit kül
fet ve zahmettir. İşte halka karşı 
göz göre göre gösterilen hir zorluk 
da budur! Neden dolayı halkı ora
ya kadar yürütüyorlar da beledi
yenin önünde makineleri kaldır -
mıyorlar? Hikmetinden sual olun
• maz. İstasyonların keııar yerlerde 
değil, biHikis orta yerlerde k·ırul
ması her halde halk için d~ha fay
dalıdır. Eğer gerekirse zaten yolu 
üzerinde bulunduğundan makine
ler oradan geçerken bir istasyon 
yaparak eşya ve yolcularını ala • 
bilirler. Belediyenin de Hasankale
ye y91cu taşıyan bir makin~si var
dır. O da mahalle başında durup 
müşteri beklemektedir ki asıl işin 
garabeti de buradadır! Belediye o
tobüsü adam başına 37 kuruş a;dı
ğı halde diğeri 50 kuruş almaktadır. 
Bu tarifelerdeki farkın sebebi ne
dir? 

vazi olarak gelen bu suya başka pılmasına önem verilmektedir. 
sular karıştığından hükumetin yar- 1-°==============il 

Torpitolar hücum •ilahı olduk
larına göre dahili tertibatının 
bir diridna vta benzemeyeceği 
pek tabiidir. Bu gemiler, 48 saat 
gibi kısa bir zamanda vazifele· 
rini görürler. Onun içindir ki 

Puşkin R · · . . b' deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğln, 
, us şıırıne yem ır mu- Beıiktaş Eskişehir 
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Otobüsün kalkmasını hayli za -
man bekledikten sonra yola düzül
dük ve bil' çok mesafe aldıktan son
ra birden şoförün aklı başına gel
di ve benzin tenekelerini unuttu
ğunu söyliyerek hepimizi şoşenin 
kenarına boşalttı ve dönüp şehre 
gitti! Biz orada sert bir rüzgar kar
şısında, bekliyoruz ve en nihayet 
benzin tenekelerini alıp geliyor ve 
tekrar hareket ediyoruz! Erzurum 
Hasankale şosesi 37 kilometredir 
ve düz bir araziden geçmektedir. 

BELEDİYE İŞLERİ 
Beş yıl önce yanından geçtiğim 

bu kasabanın şimdi içinde dolaşı
yorum. Çarşısı, pazarı fena değil. 
Aşçıları, otelleri, güzelce dükkan 
ve mağazaları var. Sokaklar söğüt 
ağaçlarile süslenmiş ve her tara -
fında temizlikler yapılmıştır. Bu -
ranın en dikkate şayan şahsiyetle· 
rinden olan belediye reisi Zakir 
'.Aksu, çok çalışkan ve değerli bir 
zattır. Sekiz yıldan beri buranın 
belediyesini muvaffakıyetle ida • 
re ettiğini söylüyorlar. Kasabada 
harap olan su yollarını kaynatma 
künklerle yeniden yaptırmıştır. 

dımile 8 kilometrelik kısmı yeniden 
açılmış ve ıslah olunmuştur. Savun 
derecesi 1,5 tır. Ve 70 metre tazyik 
irtifaı vardır. 

Elektrilı: meselesi de göz önüne 
alınmıştır. Yaptırılan projeye gö BEYOGLU 
re 27 bin liraya ihtiyaç vardır. Kap· SA 
lıcalar civarındaki değirmen istim· TÜ~~ y 
lak edilerek irtifaından istifade ile 
türbin konacaktır. Umumi müfet- MELEK 
tişlik tarafından pek yakında keşfi 
yaptırılarak imar faslından Hasan iPEK 

SAKARYA 
kaleye elektrik yapılacak ve bu 
tarihsel kasaba da en nihayet me
deniyet nurlarına kavuşacaktır. 

YILDlZ 
SÜMER 
ALKAZAR Şimdiye kadar kasabada bir çok 

bayındırlıklar yapılmıştır. Hususi 
muhasebe tarafından demir yolu- TAN 
na muvazi olarak 14 metre genişli
ğinde ve 1 kilometre uzunluğunda 

ŞlK 

ŞARK 

: Bal•laika· 
: Dokuzuncu senfoni 

ve Be~ ar evliler 
: Canlı filim ve Ka· 
dın isteyince 

: Canlı lılim 
: Kermeı eğlenceleri 

ve Alçaklık 
: Moskova • Şanıhay 
: Sözde kızlar 
: Kızıl çayır ve Hü· 

cum Taburu 
: Venedik şarkısı ve 

' Marinella 
! Korkusuz kaplan 
: Brodvay melodi ve 

Hava kahramanları 
: Aşk bandosu ve 

Singapur korsanları 
ASTORY A : Şeytan adası ve 

Mumyaların servisi 

bir şose yapılmış, kasabanın her 
tarafında caddeler açılmış, dört ASRİ 
tanesi kasabada ve üçü kaplıcalar
da olmak üzere 7 umumi hela yap
tırılmış, 51.500 metre murabbaın
da ve ayrı ayrı yerlerde bataklık
lar kurutulmuş, 76.550 metre mu • 
rabbaında 4 bahçe açılmıştır. 

CUMHURiYET: Korsanlar definesi 
ve Meçhd kuvvet 

ISTANŞUL 
FERAH ı Yıkılan belde ve 

Ölüm ve Zafer 

HiLAL 
AZAK 
ALEMDAR 
KEMALBEY 

G<meral Osman Koptagel, bura-
da tüm komutanı iken 337 tarihle- MiLLi 
rinde soğuk Çermikte _3.000 metre 
murabbaındaki yere ağaçlar diktir

: Çapkın genç ve 
Kızıl çayır 

: Bay Tekin 
: Halk opereti 
: Bay Tekin miştir ve umumi Harpten sonra 

ilk önce buraya ağaç diken de bu 
zat olmuştur. 

R. K. CANTÜRK 

Giydirilen fakirler 
Muğla 8 (A.A.) - Şehrimizde 121 

fakir çocuğa Çocuk Esirgeme Ku
rumu tarafından öğle yemeği ye
dirilmektedir. 

Hava kahraman• 
!arı ve Denizaltı 
kaçakçıları 

BAKIRKÖY 
MlL TIY ADI : Gizli pençe 

KADIKOY 
HALE : Yeşil domino 

OSKÜDAR 
HALE : Uııutma beni 

mütahassıslar saatle 4() kilomet~ 
re sur'ati kafi görüyorlar ve iç böl• 
melerini, büyük dalgalara karşı 
koruyabilecek tarzda yapıyorlar. 

evjş~ler 
E.rlenMe~ r Bir zamanlar, torpitoların ton• 

ları, uzun boylu incelendi. Fran• 
sız ve Alman mühendisleri kar• 
tılıştılar .. münakaşalRr şu neti• 
ceye vardı: 

l - Torpitolar, küçük mesa· 
felerde, az sur'atle ilerilerken de· 
nizaltı gemilerinin avı olurlar. 
Çünkü, bir denizaltı gemisinin 
sur'ati saatte 17 mili geçmez. 
Ha ırımızdadır. Amiral Cast•x • 
bir denizaltı gemisinin su üstün~ 
de Ve altındaki yüzüşünü muka. 
yese de: •dalan bir denizaltı 

~e?,tisi, asri bir otomobile göre 
?guz arabası sür'atine kadar 

Fakir kızla evlenmeyi düşiiniiyor 

ıner • demişti. 

2 - Torpitoların küçük me• 
safelerde bütün siir'atlerile ha
reketleri, görecekleri vazifeleri 
başarmalarıdır. bu maksatla, za• 
manımız harpleri ve tecrübeleri 
bu . silahların eb'adını kat'iyetle 
tayın etmiş, bu suretle hücum 
sahaları, topları ve çapları lea· 
bil edilmiştir. Fakat nede olsa, 
her memleketin mühendisleri var 
kuv~etl~rile, fennin icabatını harp 
gemıle_rıne de tatbika çalışıyor
lar. Mılletler, müdafaa ve emni. 
yet esaslarını gözönünde bulun· 
durdukca, karada, havada de
nizde kuvvetlenmek duy;uları 
daha kuvvetlenecek bu çalışma 
azmi, ııün ge~tikçe genişleye· 
ceklir. 

M. Ersu ____ .;.;..,;;;~..Jl 

İstanbul Meydancıktan R. S. T. 1 
imzasile gelen mektup: 
Sayın Dertortağı; 

Uzun bir yolculuktan sonra İs • 
tanbula geldim. Her halde Ayrı • 
!ık neticesi olacak kendimi bu mu
hitte biraz yadırgadım. Ahbapla -
rım deği§mi§ hulasa herşey her§eY 
başka .. Bu yalnızlık beni çok iizü -
yor. Hatta bazı geceleri o kadar ağ
ıyorum ki .. 25 yaşına kadar ağzı • 
ma rakı koymadığım halde §İmdi 
tam mcinasile ona sarıldım. Ondan 
ba§ka dost bulamıyorum kendime. 
Bir yandan da evlenmek istiyorum. 
Fakat gözüme itişen her kıza da 
giivenemiµorum . Bir kaç ay evvel 
fakir bir kızla sevişmeğe başladım. 
Bana biraz kederimi unutturdıı. O
na dertlerimi döktüğüm gecelerde 
benden evvel ağlamağa başlıyor 
Böyle olmakla beraber bu kızın beni 
sevdiğine inanamıyorum. Çiinkii 
bir kere ağzından ; 

- Seni seviyorıım. Demedi. 
Sonra bu kız fakir. Fakir bir kız

la evlenmek belki bana felaket ge· 
tirir. Eğer bu kıza karşı itimadımı 
kuvvetlendirirsem belki çok se • 
veceğim. Fakat bu itimadın bana 

mal olmayl§ıdır ki içmeğe bağlan • 
mamı icap ettiriyor? Ne yapayım 
Dertortağı. Bin derde deva nasi • 
hatlerin elbette beni de bu azaptan 
kurtaracaktır.• 

Çocuğum; 

. Beni iyi dinle. Saadetini benim 
şu nasihatlerimın içinde bulacak· 
sın. Evvela içki senin dostun değil 
dost gibi görünen en riyakar düş. 
nıanındır. Evvela onu bir tarafa at. 
Sonra salim bir kafa ile şu göster
diğim yollar- üzerinden yürü: 

Anlattığın fakir kızın samimiye
tine emin ol çocuğum. Mektubuı:ı 
kızın başkalarile konuşmadığı his
sini veriyor. Yalnız senin şüphen 
onun fakirliğinde. Çocuğum. Saa· 
deti sen parada değil kalplerde a• 
ra. En sıkıntılı bir zamanında müş. 
fik bir tebessüm sana her derdi u
nutturur. Mütekabil sevgi sana 
kudret sunar. Ve bu kudret te en 
olamaz dediğin her şeyi başartır. 
Madem ki sen samimi bir gençsin 
bu kızla evlenmekte bir mahzur 
görmüyorum. Evlen yavrum fa • 
kat bir .şartla: İçkiyi mutlaka bı • 
rakmalısın! 
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!lngilizler vaziyetin ciddiye- Bütün bir Avrupa lspan-Bu adamı idam 
etmelidir ,, tini sakla- yada cenkleşiyor 

1 adam öldüren 5 ini de mıyorla_r_: _Harp~var mı ? 
I ı ( l nci sayfadan devam) ı hakikaten ciddi telakki edilmemek-

ya r alı yan hırsız hakkında ~:;:~i~: r.~·;~~~~·e·n~;vyb~~ p~,~.::~ ~t~NYA MİLLE.TLER .CEMİ-

(1 nci sayfadan devam) 
derek vekayi hakkında hük<lmete 
malolmat verecektir. 

Avilla 9 (A.A) - Malaganın zap
tı, büyük vatani merasimle tesit 
edilmiştir. General Mola, halka hi· 
taben söylemiş olduğu bir nutukta 
ezcümle şöyle demiştir : 

Üç kol evvelki gün şehrin varoş
larında kamp kurmuştur. Bunlar, 
dün Colmenar'dan gelen kuvvet -
!erle iltisaklarını temin etmek su
retiyle şehre girmişlerdir. Halkm 
ekseriyeti, kıtaatımızı alkışlamış -
tır. Yalnız bir evde tahassun etmiş 
olan bir kaç milis son bir mukave
met göstermek isetmişlerdir. Bun
lar, çarçabuk bozguna uğratılmış -
!ardır. 

harbine girmesini intaç edebilecek YETINE MI GlTMELl? 

her kes bo .. yle d u·· şu·· n u .. yor her hangi taahhüdün mevcut olup 
olmadığı sualıne, Lord Vranberne 

__ cHayır• cevabını '•ermiştir. 

İki resmi polis memuru, adliye- halde ıKisini de yakından tanıyor - ÇURÇİL ALMANYADAN BiR 
nin dış merdivenlerinden. elleri ke- karşı:;ındaki kerli ferli iki adama' HÜCUM BEKLİYOR 
lepçeli iki kişiyi çıkarıyorlar ... Ar- anlatıyor: Londra, 9 (Hususi) - İvining 
kalarında bir cemmi gafir ... Ve - Ah! onlar nedir siz bilmezsi- Staııdard gazetesinde bir makale 
herkes homurdanıyor... Binanın ııiz! Soymadıkları yer, yemedikleri neşreden me~hur İngiliz devlet a-
alt katında, bin bir ayak bir ayak herze kalmamıştır. Bahriyeli Sali- damı Çurçil şunları yazmaktadır: 
üstünde ... bazıları soruyor; min, eslı:iden, artist Mükerrem diye ,AJmanyanın, Hitlerin nutkile 

- Ne var kuzum? bir metresi vardı. Onu, iki yanağm- sulh hakhnda vermekte olduğu_ 

- Ne olacak? .• katil!.. dan usturayla yaraladı. Hala izleri t~k hedefi ~udur: Almanya, \'akit 
- Hangi katil?.. vardır, kızcağızın yüzünde... Bu kazanıp, l:a11r!anmak için sükunet 
- Canım, şu hani evelisi gece daha bir şey değil!... Mücevher !a\•siye e!mC'ktediı·. Askeri hazırlık-

polis Hasan Basriyi öldüren... çalmak mı istersin?! eşya çalmak !arını ikmalden sonra Almanya, hü-
- Hem hırsız ... hem katil ... ha... mı ... para çalmak mı ... adam hı - cuma geçecektir. Binaenaleyh, Av-
Her kafadan bir ses... Herkes çaklamak mı?!... hepsi tamam... rupa d~ı·letleri. Almanya tarafın-

ayni mevzu üzerinde konuşuyor ve Salimin takma ismi de Alidir ... Ö- dan vukubulacak hücumu karşıla-
herkes sanki birbirinin kırk yıllık bürünün de takma ismi vardır: Beh- mak üzere aralarında ittihad et -
bb b Cet melidir le!'l' a a ı... ... 
Polisler, avluda toplanan kalaba· Hırsızlığı çok zaman beraber Londra, 9 (A.A.) - Siyasi meha-

lığı dağıtıyorlar ... fakat, ne müm- yapmışlardır. Amma, Nazımın böy- fil, yakında Von Ribbentrop ile 
kün! le vuruculuğunu, kesiciliğini . bil- Lord Halifax arasında yapılacak 

Toplananlar arasında galeyana miyordum. mülakat hakkında mütalealar ser-
gelenler de var: Avluda toplanan sabırsız halk, detmektedir!er. Bu mehafil, B. 

- Sorgusuz, •ualsiz asmalı ke- katille arkadaşını görmek için ne- Ribbentrop'un umumiyet itibarile 
t • !er ''apmıyorlar .. Kapı altının kapı resmi bir tqlebde bulunmaktan ka-ra ayı.... , 
- Alimallah a•malı. .. ibreti il~m aralığından bakanlar mı istersiniz; 

için!.. cÇıkarın şunları da bir giirelim ... 
- Böylelerini, elimle. dilim di - yüzlerine tükürelim!• diyenler mi?. 

lim kıysam hıncımı alamam! Hani kanıp la çıkaran olsa, belki, 
- O nasıl öldüı düyse, onu da tartaklayıp parçalamak istiyen he-

öyle öldürmelı!.. yecanlılar da bulunacak belki. .. 
Kenar tarafta duran bırisi - her Jandarma, halkı dağıtıyor. 

ve adı milli bir kahraman gibi dil
den dile dolaşmağa başlamıştır. 

Bir müddet sonra, Bahriyeli na
mile maruf Salim, yukarıya, müd
deiumumiliğin hazırlık tahkikatı 
bürosuna çıkarılıyor ve tekrar in
diriliyor. Daha sonra, ikisi de, bi
rinci istintak hAkimliğine verili
yorlar ... sorguya çekiliyorlar. 

çınacağıı.a kani bulunmaktadırlar. 
Kendisiı1i11 müstemlekat meselesi 
hakkındaki Alman telekkisini bir 
kere daha izah edecl'ği tahmin edil
mektedir: 

Manchester Guardian gazetesi di
yor ki: 

ALMANLARIN TEKLİFİ 
BEKLENİYOR 

B. Von Ribbentrop'un Almanya
nın eski müstemlekelerini elde et -
mek için sahip olduğunu iddia ey
lediği hukuku bildirecektir. Eğer iş 
böyle ise, evvelce B. Hitler ile Goe-

Paris, il (A.A.) - Oeuvre gazete
sinde hır y~zısı çıkmış olan Ma -
dam Ge:ıevieve Tııboui$'ye göre 
.En·elcc kulislerde Fran,;a ile İn
giltere arasında bir itila{ hasıl ol
madan Almcnya ile ciddi hiç bir 
görüşme yapı!mıyacaktır. 

Filvaki Alman müstemlekeleri -
nin mand~sı yalnız Fransa ile İn
giltcrededir ve Almanyanın her 
şeyden evvel Milletler Cemiyetine 
müracaat etmesi iktiza etmektedir. 
Çünkü Versay muahedenamesinden 
sonra '\iman miistemlekelerini 
Fransa \'C İngiltereyc vermiş olan 
bu cemiyPttir. 

MUHAFAZAKARLARIN KARARI 1 

Londra, 9 (A.A.) - Başlıca sağ 

cenah muhafazakarlarından müte
şekkil bulunan İmparatorluk En -
düstri Bi"liği Parlamento Komitesi 
diin ittifakla kabul ettiği bir karar 

surteind~. İngiliz bayrağı altında 
bulunan arazinin veya filonun baş· 
ka bir devlete devredilmiyeceğini 
bildirmekte ve mesut nazırlar ta
rafından yapıla!! kat'i taahhütleri 
hatu·latmaktadır. 

Kararda, böyle bir devrin Bri • 
tanya İmparatorluğunun stratejik 
emniyetini tehlikeye koyacağı ve 
bilhassa Afrikadaki ticaretine za • 
rar \'ereceği, buna mukabil ise Al
manya için ham madde ve müs -
temleke nususunda mühim bir fay
da temin ctmiyeceği ilave edilmek
tedir. 

Bununla beraber karar, komite-
nin Alman,vanın veya diğer mem
leketlerin ham madde veya yiye -

"Bu zafer, müotehanın mebdei• 
dir. Madrid muzaffcri~eti pek ya• 
kındır. içimizden en nikbin olanla
rın lıile ümit etmedikleri pek kısa 
bir zamanda Madrite gireceğiz. 

Teneriffe 9 ( A. A.) - Malaia 
şehri, reci bir manzara arıetmek
tedir. Bütün cadde ve sokaklar 
ateş içinde kalmıştır. 

Bilhassa hazinesi yag-ma edılmi~ 
olan büyük kilisenin etrafında fev· 
kalıi.de harabi uarı görülmekte
dir. Merxisle zimamdarlar, bera
berlerinde bir çok rehine oldu~u 
halde firar etmişlerdir. Yollarda 
bulunan cesetler arasında, general 
Frankonun hareketine karşı tevec
cüh besleyen kimselerin cesetleri 
de vardır. BuDlar g'eneral Guleipo 
de llano kılaatının şehre firme• 
sinden evvel idam edilmişlerdir. 

Malaganın zaptı, askerlik ve si
yaset noktai nazarından fevkalade 
mühimdir. Zira, Malaga limanı, ce
nubi İspanyadaki hükıiınet kuv • 
vetlerinin iaşesi için bir üssü ha
reek idi. Şimdi İspanya ile İspan
yol Fası arasındaki münakalat ta
mamile serbesttir. 

Siyası noktai nazardan bu zafer, 
komünistler için büyük bir hiızi • 

mettir. Zira, Malaga komünistlerin 
mutlak surette haklın oldukları 
yegane şehir idi. 

Sevilla, 9 (A.A.) - General Qu
eipo de Llano radyo ile neşrolunan 
bir beyannamesir.de dün asi asker
lerin ne suretle Malagaya girmiş ol· 
duklarını tasvir etmektedir: 

Bunlardan 80 danesi telef olmu~
tur. Di~erlcri teslim olmuşlardır. 

Kıtaatımız, mühim miktarda mü -
hinımat ve levazım zap .. ~tmişler .. 
dir. Elimize geçen esirlerin mikta
rı 450 dir. 

CebeEittarık, 9 (A.A.) - Asiler, 
Malaga'yı müdafaa eden hükiımet 
kuvvetlerinin çok şiddetli bir mu
kavemet gösterme-liklcrini ve hat
ta kuvvci maneviyelerinin bozuk 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Asil~r. Malaga'dan 30 kilometre 
kadar ileride Velez'i işgal ettikleri
ni ve Malaga limanında sağ cenah 
partilerine mensup 600 kişinin mah
pus bulunduğu bir vapuru da ele 
geçirdiklerini bildirmektedirler. 

Lalinea ve Algesiras'da binlerce 
kadın ve çocuk Malaga milis kuv
vetlerine mensup olan kocalarının 
ve babalarının iıkibeti hakkında en· 
dişe içindedirler. 

Dün akşam, Malaganın yanmak
ta olduğu ve asilerin bütün esirleri 
kurşuna dizdikleri hakkında orta
ya bir şayia çıkması üzerine, bir 
çok kadınlar haber almak için Ce
belüttarıka gelmiştir. 

Cebelüttarık, 9 (A.A.) - Royter 
Ajansının çok iyi bir menbadan al
dığı malı"ımata göre, asiler gelecek 
harta Almeiria'ya yürüyeceklerdir. 

Salamanca, 9 (A.A.) - Reuter'
den: Asilerin Valencia yolunu kes
tikleri bildirilmektedir. 

İşte bu sırada Puşkin çok güzel 
olan karısı Nataliye yüzünden bir 
"düello yapmağa mecbur kalmış ve 
aldığı yaralar netiçesinde ölmüş • 
tür. 

Pu5ku1 karısını çok kıskanırdı. 

Karısı ise, güzelliğinin topladığı 

alkışlar kar~ısında gururlanır ve 
bir çok dedikodulara yol açılması· 
na meydan verecek hareketlerde 
bulunurdu. Salonlarda. hususi mec
lislerde, kulaktan kulağa söylenen 
fısıltılar ara.ında, Petrosporgdaki 
Hollanda sefiri Hekeeren 'in evlat
lığa kabul ettiği hassa alayı zabit
lerinden Baron Dante ismi de Na
taliye ile yan yana getilirdi. Niha
yet Puşkin imzasına mektuplar ya
zılmış, dcdıkodular büyük edibin 
kulağına iri.şmişti. Kadın kalbini 
herkesten iyi bilen şair, bu hale ta
hammül edemiyerek Baron Dan • 
teyi düelloya davet etmiştir. 

Evvelki gün, Alemdar karakolu
na giderek hadiseyle bizzat ve ya
kından alakadar olan değerli müd
deiumumi Hikmet Onat, bu aralık 
kendisini ziyaret eden gazetecilere 
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ring'in müstemlekeler hakkında cek tedarikinde maruz a 1 arı Felemenk ı 
yapmış oldukları beyanata hiç bir müşkülatı izaleye müsait teklifleri Eşek kasabı 
şey iline cdilmiı oımıyacaktır. tetkike :ırnade bulunduğu bildirili· H I 
Müstendeke meselesi, hali hazırda yor. 

1 

eyefi İ e Bekçi ile polisin elinden 

1837 yılı 27 kanunusani sabahı sa
at yedide buzlar arasında çatırda
yan Petrespurg sokaklarından bir 
faytonla iki kızak Novaya Drevna
ya köyüne doğru hareket etmiştir. 
Dante ile Puştin ve şahitler (Kara 
derecik) denilen yere gelmişlerdi. 
Burada alelusul iki tarafı barıştır
mak uıtrunda teklifler yapılmışsa 
da, bir netice almamamıştır. Puş -
kin, kıskançlığını yenememekte 
rakip ve dü~manından muhakkak 
intikam almak istemektedir. Bu -
nun üzerine patlıyacak tabancalar 
için kırkar adım mesafe ölçülmüş 
ve istiyene, on adım ileri gidebile
ceği müsaadesi verilmiştir. Puşkin 
düşmanının karşısında bir kahra -
man gibi dikilmiş fakat Dante'nin 
kurşunu onu yüzü kuyun yere yu
varlamıştır. 

Doktor muayene ederken, •göğ
sümün parçalandığını zannettirıu 

diyen şair, karlar üzerinde, bir kaç 
dakika yattıktan sonra, rakibine 
dönmüş: cGel, köpek, ben de en -
daht edebilirim> diye söylenmiş ve 
sol koluna dayanarak ayağa kalk
mıştır. Dante Puşkinin kırk adım 
uzağında durmuştur. Fakat, sağ e
lile tetiği çeken Puşkinin taban -
cası patlamamıştır. Çünkü namlu
nun içine kar dolmuştıır. Duello ka
idelerine muhalif olduğu halde şa
ire başka bir tabanca verilmiştir. 
Kuvvetsiz kalan sağ elile yarasın
dan kanla raka aka, tetiği zor halle 
çekmiş ve o anda Dante, yere yı· 
kılmıştır. Puşkin: cÖldü, çok şükür 
Allaha ki, öldü• diye delice bir se
\'fnç içinde çırpınırken, onu yara -
sından akan kanlar beyaz karlar ü
zerinde çizgiler çize çiz~. kızağa 
doğru götürmüşler \'e deriden man
tolar içine sarmışlardır. Fakat yol
da gözlerinin rengi bozulmuş, vazi· 
yet! ağırlaşm~tır. İki gün sonra da 
Rusyanın bu en büyük şairi güzel 
karısının ona aşıladığı sonsuz kıs
kançlığa kur!:ıan olmuş, hayata göz
lerini yummu~tur 

diyor ki: 
- Makamımız, hadist>yle gayet 

yakından ve ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır. Tahkikata, nıümkün 
süratle devam etmekteyiz. Yine 
mümkün olduğu kadar ~ür&tle tah
kikatı bitirecek, çok yakın zaman -
da hadise faillerini mahkemeye ver
miş bulunacağız. 

Bundan anlıyoruz ki, on, on beş 
güne kalmadnn, katille arkadaşını 
mahkemede göreceğiz ... 

İstintak dairelerinin önündeki 
koridorda bir avukat bir meraklıva 
anlatıyor: • 

- 450 nci maddenin dokuzuncu 
fıkrası... yani idam... Dört yüz 
ellinci madde idamdır ... 

Önce katil Nazını, Sonra arkada
şı Salim, birinci istintak dairesinde 
sorguya çekiliyorlar. Sorguları bit
tikten sonra, elleri kelepçeli, jan
darmaların nezareti al tında, bir ka· 
napede oturuyorar. 

Bir aralık jandarmanın bir gafil 
tarafına rastlatırak yanlarına ya
naşıyorum. İkisinin de kan kırmızı, 
sanatlarının ehli oldukları üstle -
rinden, başlarından akıyor: 
Nazımın ayağında, tığ gibi, si

yah 15stik pabuçlar. Göğüs, bağır 
açık. Katil gecesi cKaçacağını!> di
ye oraya, buraya çarpmaktan, dü
şüp kalkmaktan, yüz göz, mos mor, 
çürük içinde ... 

Öbürü, külhanbeyinin biraz efen
dicesi sözüm yabana ... Başında bir 
fotr şapka ... Yaka, kravat yok. Tı· 
raşı hafif kararmış. 

Biru daha sokuluyorum. Nazıma 
soruyorum. Diyor ki: 

- Benim hiç kabahatim yok. Ba
na bıçağı veren, evi gösteren, yar· 
dım eden Salim ... onun narına ya-
nıyorum. 

Öbürü diyor ki: 
- Yok yere yakaladılar beni ... 

Vallahi yok yere! .. hiç bir şeyden 
haberim yok. Ne beraber gittim .. 

Ne de hırsızlık edeceğinden habe
rim var! Ben Unkapanındaydım. 
Biraz sonra öğreniyorum ki, istin -
tak neticesinde, ikisinin de tevkif
leri kararlaştırılmıştır. 

Şimdi, bir taraftan adliye cina
yetin hesabını sorma~ a uğraşır -
ken, bir taraftan da polis, bu azılı 
şerirlerin işledikleri eski suçların 
listesini yapmıya çabalıyor 

H uan Baninin cenazesi dün 
ö~leden sonra kaldırılmıştır. 
si dün öğleden sonra kaldırılmış
tır. 

Mı>rhumun evvelce ayrıldığı ka-

============~======,======================::=== kaçarken yaralandı 

Yeni bir Akde n iz pak· Yapılan itilaf ru~~~fast~~a~a;:;:;r~~k;~~~ın~~: 
tından b h d • ı • ( 1 nci sayfadan devam) Sultan mahallesindeki evinde sat• a se 1 1 yor şarı B. Faik Kurtoğlu tarafından malc üzere merkep kestiğini haber 

bugün parafe edilmiştir. alan mahalle bekçisi Hasan, bir 
Ankara 9 (A.A) - Felemenk polisle beraber gidip Sarıkoyu ya• (1 irıci sayfadan devam} 

talya ve Yunanistan devletleri ara
sında yeni bir Akdeniz paktı akdi 
için bu hükümetlerin hariciye na
zırları yakında müzakerelere baş
lıyacaklardır. 

Temps gazetesi ne diyor? 
Pari:ite çıkan Le Temps gazetesi 

yazdığı bir makalede Türkiye - İ
talyan münasebatı etrafında şu mü
taleaları serdetmektedir. 

cMilanodaki Türk - İtalyan mü
kiılemel~ri yalnız Roma ile Ankara 
arasında şimdikinden daha iyi bir 
hava yaratmakla kalmıyacak, !a -
kat az çok yakın bir istikbalde mü
him neticeler verecektir. Son se -
nelerde Türk - İtalyan münasebatı 
birbirine zıd safhalardan geçmiş -
tir .• 

Son İngiliz - İtalyan anlaşması 
Akdenizde vaziyeti hissedilecek de
recede değiştirmiş, ve İngiltere ile 
İtalya arasında herhangi ihtilaf 
tehlikesini ortadan kaldırmıştır. 

Fakat bu anlaşmanın tamamile mü
essir olması için Şarki Akdenizde 
vaziyetin fiilen tanzimi lazımdır. 

İşte bundan dolayıdır ki, Türki
ye ile bir mukarenet akdetmek İ· 
talya için ehemmiyeti haizdir. Bun
dan başka Montreux muahedesinin 
Boğazlar için vazettiği yeni rejim. 
Türkiye için bütün semerelerini 
İtalyanın bU muahede altına imza
sını attıktan sonra verecektir. 

İşte bundan dolayıdır ki, Boğaz
lar meselesinin Milano görüşmele
rinin başlıca mevzuunu teşkil et
tiği zannediliyor. Velhasıl, İtalya
nın Montreux mukavelesile Türki
yenin kazandığı hakları tanıması 

mevzuu bahistir. 
Roma Hükumeti, İtalyanın Mon

trcux mukavelesine iltica için bü
tün Türk - İtalyan meselelerinin 
tesviyesini ve Şarki Akdenizde iki 
devletin emniyetini temin için bir 
anlaşma yapılmasını istiyor. Nor -
mal diplomasi yolile yapılacak mü
zakere, oldukça nazik \'e biraz za. 
mana mütevakkıf olacaktır. 

ı ısı, katlinde yeni zevcesinin kar
daşının da dahli olduğu şeklinde bir 
ihbar yapmışsa da, yapılan tahki -
katta aolı olmadığı anl~şılmış, ne
zaret altına alınan delikanlı ser -
best bırakılnııstır. 

Binaenaleyh Milano mük81eme • 
!eri iptidai bir mahiyeti haizdir ve 
başlıca ehemmiyeti de Kont Ciano 
ile B. Tevfik Rüştü Arasın Roma 
ile Ankara arasında aktedilecek tes-
viye suretinin sarih muhtevası hu
susunda anla~mış olmalarındadır. 

Vakıa bu, bir başlangıçtır, fakat de
\'amlı bir salah için mane\·l şartlar 
varatıvor.• 
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Romanya 
Kabinesi 
Değişti 

( 1 nci sayfadan devam) 
Başvekil ve Silahlanma Nazırı: 

B. Ch. Tataresco, başvekil muavini 
ve Nezaretsiz nazır: B. r. İncouletz, 
Hariciye Nazırı B. Victor Antones
co, Milli Müdafaa Nazırı: General 
Paul Angıelesco, Adliye Nazırı B. 
Mircea Djurara, Dahiliye Nazırı: 
Dim. Luca, Maarif Nazırı Dr. C. 
Anghelesco, Maliye Nazırı Mircea 
Cancicov, Endüstri ve Ticaret Na
zırı: Valere Pop, Münakalat ve Na-
fıa Nazırı Richard Franasovici, Sıh
hiye Nazırı: Dr. Şl. Costinesco, İş 
Nazırı I. Nistor, Mezahib ve Sanayi 
Nazm: Victor V. V Sassou, Hava 
ve Bahriye Nazırı Radou Irimesoo, 
Silahlanma müsteşarı Pierre Be • 

jan, Dahiliye müsteşarı: V. Barca et 
Auriel Bentoiu, Hariciye müsteşarı 
Viktor Badulesco, Maarif müste
şarı Floin Stefanesco-Goanga, Ma
liye müsctşarı Dim. Alimanisteano, 
Mezahip müsteşarı Tiberin Mosoin, 
Emlfık müsteşarı M. Brceano. 

İhracatçılar 
l•kenderlye ticaret 
mUmessiliml:ıle görU 

tecekler 
l•kendcriye ticaret mümessili 

Sıtkı Nemli Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Ticaret müme•sili burada 
ihracat ve ithalAt tacirleriie temas
larda bulunacak, kendilerile uzun 
müddet görfişectktir. 

Bugün veya yarın yapılması ka
rarlaştıaılan bu görü~melerden son· 
ra Sıtkı Nemli lskenderiycye gi· ı 
dcceklir. 

heyeti buırün lstanbul yolu fle mem- kalamıştır. Zaten evvelce başka 
1 eketlerine hareket etmişler ve istas. bir suçtan yakalanmış ve kaçmıf 
yonda Türk heyeti tarafından tef• olan Rifatı, polisle bekçi, Acıçeş
yi edilmişlerdir. me karakoluna götürürlerken, yine 

Ankare istasyonunda ırazeteciler bir kolayını bulup ellerinden sıvış• 
heyet reisinden anlaımaların muh- mı~, açık bulduğu bir evden içeri 
teviyatı ve Türkiye hakkındaki in· dalmış, oradan da yanındaki arsa• 
tibalarmı sormuşlardır. Heyet rei. ya atlamıştır. Polisle bekçi de ar• 
ıi B. Vanclsens aşağıdaki şekilde kası sıra eve girmişler, arsaya at• 
cevap vermiştir: lıyarak Rifatı tekrar yakalamışlar, 

Vücuda getirilen anlaşmalar muh- elini kelepçelemiılerdir. Birkaç 
teviyatı hakkında talsilAt vermekte adım daha attıktan sonra, Rifat, 
mazurum. Gerek Türkiye, gerek kelepçeli ellerile polisin kafuına 
Holanda bakımındım bu anlaşma· vurup sersemleterek tekrar kaç
ların ehemmiyet ve mahiyetini mağa teşebbüs etmiş. poliı te, eline 

Türkiye hakkındaki intibalarımızı bil- aldıtı tabancasile Rilatın ellerine 
hessa yeni Türkiyenin arzettiti vurmak isterken tabanca ateş al. 
büyük reel varlıtı ifade etmek için mıştır. Çıkan kurşun, Rifatın kaba. 
bir tek kelime kullanmam kAfidir: etini sıyırarak bekçi Huanın saf 
Mükemmel. ayağını yaralamıştır.ikisinin de ya• 

Şu intibala memleketinizin mu. raları hafiftir, hutahaneye kaldırıl-
babhet hatıralariyle dönmekteyiz. mışlardır. 

Harbi teşvik 
( 1 nci sayfadan devam) 

yen ve her mı!letin müstakil bir 
hayat hakkı olduğunu inkar eden 
inatçı kuvvetlerle karşılaşmakta -
dır. 

Bu kuvvetler, bilhassa bütün 
memleketlerde ajanları ve mümes
silleri bulunduğu için tehlikeli -
dirler.> 
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Hariciye vekilinin 
tetekkUrU 

Ankara 9 (A.A) - Hariciye ve
kili doktor Tevfik Rüştü Aras, 
Anadolu ajansına aşağıdaki tezke· 
reyi göndermişlerdir : 

Mil!! Hatay davıı.mız hakkında 

Cenevrcde varılan neticelerden dola. 
yı Cumhuriyet Halk Partui ve 
Halkevleri riyasetleri, muhtelif ce
miyet ve teşekküller ve dahil ve 
hariçten bir çok zevat ve teşlci!At 

tarafından gönderilmiş olan telg
rafları Ankaraı a avdetimde aldım. 
Bu suretle hakkımda gösterilen sa. 
mimi hi•lerden dolayı çok müte
hassis ve minnetdarım. Şükran ve 
muhabbetlerimin iblağıoa Anadolu 
Ajansının delaletini dilerim. 

lstanbul 
den: 

Davet 
müddeiumumiliğin -

İstanbulda bulunan Gördes sor
gu hakim vekili Ramiz'in memu -
r;yc'tirrıiı<' müracaat etmesi. 

Erzincanı" 
Kurtuluşu 

13 Şubat Cumartesi Eminönil 
Halkevinde saat 17,45 de Erzinca -
nın kurtuluşu tes'it edilecektir. 
Bütün Erzincanlıların gelmeleri 
rica edilmektedir. Davediye yok • 
tur. 

-
Yumurta fiyatları 

dUfUyor 
Bir haftadanberi dünya piyasa • 

sında olduğu gibi bizim piyasada 
da yumurta fiatlarında bir düşük
lük görünmiye başlanmıştır. Bu 
sukutun başlıca sebebi de piyasa
ya fazla ihraç yapılması buna mu
kabil de talibin olmamasıdır. İki 

hafta evvel 26 - 28 liraya müşteri 
bulan büyük sandıklar şimdi 21 - 22 

iradan muamele görmektedirler. 
AHikadarlar önümüzdeki hafta da 
fiatarın 2 lira daha düşeceğini söy
lemektedirler. Bu vaziyet karşısın
da ihraçatcılar mübayaayı kesmiş
lerdir. 

lnglll:ı krelı Hlndlstana 
gidecek mi? 

Londra 9 (A. A.) - Resmen 
bildirildiğine göre kıra! gelecek kıt 
Hindistana Gitmiyccek. Fakat son
radan ırideceğini ümit etmektedir. 
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-YEZiDiN AŞKI 
VE KERBELA FACiASI 

TerJhT rome-::,·9-0----Y-a·z·e·n-,·M·.-R·a•s•l•m-Ö-Z•G·E-N-ı göze çarpıyor fi~~~a; i~2M;~:!:e;;;,~1~n ~! 
Faıulye 26 iç ceviz 8 1/2 Pamuk 9 

Yezit .. sırmah matlahını, kırmızı ipek Yeni donan çocuk'arın durum'arı iç fındık 38 1,2 Yapak 24112No-"'• Lı Li but 5 ton Afyon 146 kilo. 

:::~~:~~en~1::::'=~r:u5ş~n!~hu::~:: hakkında kon/ eranslar veriliyor ~~i~~~~: ceviz 1 1rı Kuşye. 
K c k • mi 20 sardığ• sarığın ara yar ın en yenı ve 2 _SATIŞLAR: 

zerafetinden başka bir işaret yoktu ·modern bir kötesid i r Buğday yumuşak kilosu 6 ku-

YEZiD VELİAHD OLUYOR 
Milli teheyyiıc .. hararetli teza · 

hllrlcr .. coşkun alkı~lar, Yezidi, e
peyce oyalıyordu. Etrafını saran 
heyecan içinde Oray na ba kar~ı 

duyduğu hislerin atcşı bile azalı -
yordu. 

Oraynab1 .. arlık, Abdullah ıbni 

Sclamin ctalfıkı selase• ıle bo~a • 
dığı serbest bir kadındı. Babası Mu
aviye de, ebu Darda ile ~bu Hürey
reyi Kufcye göndereceğini .. genç 
ve di.ber dulu kendisıne alacağını 
soylcmişti. 

Yezid .. veliahdlıga namzetti üs
tcik, yakında, sevgilisine de kavu
şacaktı. Bu büyük, bu emsalsiz be
şaretler, delikanlının yüzündeki 
hüznü silmi~ .. yerine ş:id tebessüm
ler getirmişti. 

O, şu mealde b;r şiirle aşkını ve 
saadetini şöyle .. terenn··m etmişti: 

Beni, kork•tlıı ruyalardan uyandı • 
raıı hayırlı giin .. 

Saııa bin minnet! 
Ümitsiz:. lııcran dol.ı lıblcrle ııyu

mu§tUm. 
Bugtln mes'udum. 

Dün kördum dünyayı zindan görü
yordıım. 

Şimdi etrafım nurlu. 
lymaıısız cehennem azabı içınde ya· 

şıyordıım .. 
Meger dunya ceıınetm~. 

Yezidın bu şi,ri.. ağızdan ağıza 

gezdi; Şam h.ılkınd•n ba•ka, Hu
mus, Antakya ve Sayda Lfukların
da da heyecanlı akı.lcr uyandırdı. 
Bütün Surycde, şehzade, ınilll bir 
kahraman olmuştu. 

Yezid .. Şamda, eski kıyafetiyle 

gezmiyordu. Sırmalı ma,lahını, kır
mızı ipek entarisini çıkarmıştı. Üs
tünde, babasınınkine benziycn bir 
cübbe .. Babında yün sarıklı bir ser
puş vardı. O eski şuh, hoppa şehza· 
deden, onda, serpı.ışunnun üzerine 
ardıgı sarığın zarafetinden ba5ka 

bir işaret yoktu. 
Yezid .. O kadar ciddi hareket e

yordu, ki . Dcyri Merrana bile uğ
ramıyor.. oradaki sevgili vahşi 
hayvanlarını, maymunların1, av kö· 
peklerini ve şahinlerini hatırlamı
yordü. Babasının tekdirinden kork· 
tuğu için, pek az ve ancak gizli giz
li şarap içiyor.. Oraynabın ismini 
de hiç anmıyordu. 

Şamın etrafı.. ta Yermuktan şeh· 
rin dışındaki bahçelere kadar olan 
s:iha çadırlarla dolmuştu. Burada, 
Kostantaniycye gidecek orduya gö
nüllü toplanıyordu. 

Yezid .. her sabah, hususi tiren • 
dazların ve sapancılarını alı • 
yor .. Behdclle beraber ordugaha 
gidiyor .. oradaki bedevi gönüllü -
!ere cemiyleler gösteriyordu, 

Şehzade .. halk arasında müstak
bel halife sayıldığı kadar asker a
rasında da kumandan telakki olu
nuyordu. 

Büyü!c meclisin içtirr ıı yaklaş

tıkça, Muaviyenin endlşes: artı -
yordu. Halife, duşünccsindcn ve 
meşguliyetinden, geceleri uyuya
maz olmuştu. Her cyı.letten düzi • 
nelerle murahhas gelmişti; bun -
!arla ayrı ayrı görüşmek.. onları 
tatmin etmek zor işti. Posta tatar • 

lan, kucak kucak mektup getiri· 
yorlardı; bu kağıtları okumak, on· 
lara cevap yazmak zaman istiyor
du. Muhaliflerle, muarızların ha • 
reketlerini gözden kaçırmamak ta 
pek y9rucu şeydi hele Ahnefin, bu 
kudretli Irak emirinin saraydan U· 

zak durması, Muaviyeyi, çok üzü
yordu. 

PayJ!ahtta.. günün mes'eleleri, 
Yezidin veliahdhğı idi. İhtiyarlar 
geceleri geç vakitlere kadar bunu 
konuşuyorlar .. Gençler, küme kü
me toplanarak nümayiş yapıyor • 
lardı. Bütün Şam .. tek bir vücut gi
bi hareket ediyor .. Yezidin şahsın· 
da, kendi mümtaz mevkiini mu • 
hafaza etmek endiş sini güdüyor
du 
Bütün bu faaliyetın merkezi, büyük 
ciımiğ ıdi. Bir kaç gündenberi, on 
iki hıristiyan usta camiğin tamiriy
le uğraşıyor .. ona, Romalılar zama· 
nındaki şağşaasını iade C'tmiye ça
lışıyorlardı. Kemerler, hücre du • 
varları Acem hahları ve Bizans tez· 

ruş 20 paradan 6 kuruş 30 pa-
l yinalı n~ kaplanmıştı. Bütün bu raya kadar. 

süsler .. hele Bizans kumaşlarının Buğday s~rt kilosu 6 kuruş 35 
inci i~lemeli, beyaz sırmadan sa - d para an 7 kuruş 4 paraya kadar. 
çakları bedevilerin gözlerini ka • Arpa kilosu 4 kuruş 35 paradan 
maştırıyordu. 4 kuruş 39 paraya kadar. 

(Deı:amı var) Çavdar kilosu 6 kuruştan 

TARİHTEN 73 üNCÜ NOT 

Muhammed .. Bu istihzalara kar
şı, o akşam, yeni ayetler okudu ve 
müslümanların inkisarlarını iza • 
leye çalıştı: 

Muhammedin bu akşam okuduğu 
ayetler, cİsra, süresinirı 90 ıncı ve 
ondan sonraki ayetleri idi. Bunlar
da şöyl" deniliyordu: 

cMüşrikler, biz sana ancak, Mek· 
ke toprağında sular akıtırsan .. hur· 
malıklar ve üzüm bağların olursa 
iyman ederiz, dediler. Ve yine sana, 
zuğm ettiğin gibi semayı parça 
parça üzerimize düşür; söyledikle· 
rinin doğr~uğunu isbat etmek için 
Haktaalayı \'C meliıikelerini karşı· 

mıza getir; kendine altından bir 
köşk yarat; semaya çık! hatta se
maya çıksan bile, bize, semadan, 
seni tastik eden bir kitap getirme· 
den inanma)'lz, dediler. Sen, on -
!ara de ki: Cenabıhakkı tenzih ede· 
rim. Ben, insandan başka bir şey 
değilım. Risaletle gönderildim ve· 
saire .. 

Cabir ibni Abdullah Ensariden 
riv yet olunduğuna göre: Muham
medc iyman edenler arttıkça, Ku
rr,·ş reisleri telaş ettiler ve ortunla 
münakaşa etmek üzere şair Otbe 
İlırıi Rebiayı gbnderdiler. 

Otbc, l\Iuhamm~d1 kağbe hare· 
minde buldu: 

- Ya Muhammed! Sen mi bü -
yüksün, yoksa büyük baban Abdül
muttalip mi? 

Dedi. 
Muhammed, bu süale cevap ver

medi. 
Otbe: 
- Cevap vermedığine göre sen 

daha büyük olac~ksın! Öyle ise bi
raz söyl~ de dinliyeyim! 

Deyince Muhammed, besmele ile 
Secde suresini okumağa başadı. Bir 
rivayete göre bu sureyi nihayetine 
kadar okudu. Bu surenin meali şöy
ledir: 

cHamim hakkı için! Kur'an, rah· 

man ve rahim olan Allahtan inmiş
tır. Bu kitabın ayetleri Arapça ola
rak temyiz edilmiştir. Müjdeler ve 
korkutur. Fakat müşriklerin çoğu 
ona ehemmiyet vermezler. Bizim 
kalplerimızde perde vardır; söyle
diğin şeyi anlayamıyoruz. Kulakla
rımızda ağırlık vardır; işitmeyiz, Se
ninle aramızda perde vardır. Sen, 
kendi bildiğin gibi yap! biz de ken
di dinimize göre gidelim, diyorlar. 
Onlara de ki: Ben, sizin gibi insa • 
mm. Sizin hakiki Allahınızın tek 
bır ilahtan ibaret olduğu bana vahy 
olundu. Siz de, Allaha itaat ediniz; 
tcivbe ve istiğfar eyleyiniz. Ze -
k5tlarını vcrmiyen, ahrete inan
mıyan müşrikler için şiddetli azap 
vardır Allaha iyman edenler, iy
lık eyliyenler sevap kazanacaklar
dır Onlara söyle; ki: Siz, dünyayı 
iki günde yaratan Allaha mı şerik 
tasavvur ediyorsunuz? Allah, bü
tün alemlerin hiılikidir. Onlara, ha
)'ır ve berekQt verdi ve onların mai
şetlerini tağyin etti. Suranlar bil
sinler, ki, Allah, bütün bunları dört 
günde yarattı. Sonra da semayı 
yaratmak istedi; sema, dumandan 
ibaretti. Sema ve arza: Haydi ba • 
kalım, mükemmel bir hale gliniz! 
dedi. Onlar da: sana itaat ederiz! 
dediler. Allah, yedi kat göğün sa
kinlerini iki günde tamamladı ve 
her gök katına emrini vahyetti. 
Dünyanın semasını kandillerle do
nath \'e muhafaza etti. Bu, aziz ve 
alim olan Allahın takdiridir. Eğer, 
sana iğtiraz ederlerse, onlara: Ben, 
sizi, Ad, Semud kaümlerine dü • 
sen yıldırım gibi bir yıldırımla 
tehdit ettim.> 

Otbe, dinledikten sonra: Baş • 
ka sözün yok mu? diye sordu. 

Muhammed: 
- Ya Eba Velid! B~nim başka 

söyleyeceğim şey yoktur! 
Dedi. 
Otbe, Kureyş reislerinin yanına 

döndü. Onlar, şairin düşünceli gel-

Kar1 doğum •ul önJın görilnllı 

Kars, (Hususi muhabirimizden) 
- Birisi Trabzon ve diğeri de Ho
padan olmak üzere Karsa iki yol
dan gelinir. Hopa yolu diğerinden 
kısa ise de kış (yalnız Çamdan) ge
çilemediği için diğer yol terdh o
lunmaktadır. 

Kışın aç kurtlar Karsın içine ka
dar girmekte ve şehirdeki serseri 
köpekleri alıp götürmektedirler. 
Yağmurlu zamanlarda şehrin ke • 
narında bir gölcük meydana geli
yor ve Halitpaşa caddesinin bir 
kısmını sular başlığından serbestce 
hareket imkanı kalmıyor. 

DOGUM VE ÇOCUK BAKIMI 
Sabah erkenden bu müesseseyi zi· 
yaret ettim. Sayın baş hekim Asım 
Aral ve çocuk mutahassısı Raif Ye
sarinin verdikleri bir çok izahatı 
dinledikten sonra çocuk koğuşları
nı, laboratuarları, mikroskop ci • 
hazlarını birer birer gördüm. Hep
si mükemmel ve hepsi de asri ve 
fenni. Müessesenin kadrosu tamam 
olduğu gibi ebe ve hemşiresi de 
mevcut ve eczahanesi ihtiyaca ka
fidir. Kıymetli doktorlarımız ayni 
zamanda servislerine ait bakteri -
yolojinin muayene ve tahlillerini 
de bizzat yapıyorlar 

FAYDALI KONFERANSLAR 
VERİLİYOR 

Müessesenin gayesi, memleketin 
nüfusile pek alakadar olan etfal 
vefiyatı ve doğumdan mütevellıt 

zayiatın önüne geçmek için yapılan 
bir mücadeleden ibarettir. 

Fırsat düştükçe bu maksatla hal
kı bilgilendirmek için konferans • 
!ar vermek, çocuk bakımı, çocuk 
beslenmesi ve bilhassa çocukların 
telef oldukları ilk yaşlarındaki hıf
zıssıhha hakkında ve materyel üze
rinde memleket kadınlarını ten -
vir eylemek bu gayelerin başlıca
larındandır. 

Sıhhiye vekaletinin bu cepheden 
nüfus meselesine çalışması çok dik
kate şayandır. Çocuk ve annelerin 
ölümden kurtarılmaları nüfusun 
artmasına en büyük :imi! olduğu 
malumdur. Bu gıbi müesseselerden 
memleketimizde dokuz tane var
dır. 

HALK İSTİFADE EDİYOR 
Gerek anne ve gerekse inek süt

lerile beslenme tarzları ve bunlar 
arasındaki ilmi farkları ,.e bu iki gt· 

da tarzlarına göre vefiyat nisbetle
ri hakkında klınik ve poli klinik is
tatıstiklerile de bu müessese çok a
lakadardır. Hastahane bu vilayet 
için büyük bir nimet olmuştur. 
Halk bu yüzden çok müstefit ol -
maktadırlar. 

SIHHİ YARDIMLAR 
Karsın, •on derecelerde alaka 

gosterdiği doktor Esad Oktay en fa
kirden en zenginine kadar herkesin 
hastasına koşar ve para pul bekle
meden bütün vatandaşların dert • 
lerine derman olmağa çalışır. Mev-

diğini görünce sebebini sordular. 
O: , 

- Muhammed, başka bir lisan 
konuşuyor; bilmediğimiz şeyler 
söylüyor. Taraftar kazanacağında 
şüphem yoktur. Onunla uğraşmak
tan vazgeçiniz. Bırakalım, başka 
kabilelerle uğraşsın !kabileler, o
nun hakkından gelirse mesle kal -
n_ıaz. Eğer, o, kabilelere galip gelirse 
sız kazanmış olursunuz; çünkü o -
nun mülkü sizin mülkünüzdür ;o
nun şerefi, sizin şcrefinizdir. Siz 
de onunla beraber şan, şöhret 
kazanmış olursunuz! 

Dedi; fakat Kureyş reisleri, bu 
durbinane mütaleaları dinlemedi. 

' 

' 

Belediye rtlıl Melımtl Bağatur 

cudiyeti herkes için bir teselli kay
nağı olmuştur. 

BELEDİYE İYİ ÇALIŞIYOR 
Karsta on gün kadar geçirdiğim 

zaman zarfında belediyenin şük
ranla kaydedilmeğe seza faaliyet -
lPrin,,_ so::ıhlf. Al~UYY\ 'R4:1ı'r"I -;,lt1 v1l ;;n-

ce buradan geçtiğim vakit Beledi
ye dairesi aşağı çarşıda ve daracık 
bir bina içinde Şimdi Karadağ cad
desinin dört yol ağzına ve en şeref
li bir noktasına taşınmış olan bu 
muhteşem dairenin önünden ge -
çerken insan büyük bir zevk duyu
yor. O zanmandan şimdiye kadar i
ki reis değiştirmiş olan bu müesse
sede hummalı bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Yeni reis Mehmet 
Bağator üç yıldanberi şehir işleri
ni halkın memnuniytini mucıp o
lacak bir tarzda idare etmekte -
dir. 
ŞEHİR İŞLERİ YOLUNDADIR 
Kendisi her ne kadar buranın 

Yerlisi ise de pek değerli bir şahsi
yettir. Bu miiddet içinde belediye
nin elli beş bin lira borcundan o • 
tuz beş bin lirasını ödemeğe mu -
vaffak olmuştırr. Önce yapılmakta 
olan (72) bin liralık bütçeden (42) 

bin lira tahsil olunabilmekte iken 
Mehmet Bağator bunu (55) bin li
raya indırmiş ve fakat (53) bin lira 
tahsil etmekte bulunmuştur. Bu 

yıl (63) bin liralık bir bütçe yapıl
mış ve dört ay içinde (25) bin lira
lık bır tahsilat olmuştur ki buna 
n:zaran mali yılın başına kadar 
butçe muhteviyatının tamamile 
tahsiline imkan bulunacağı kana
ati hasıl olmuştur. 

İTFAİYE TEŞKİLATI 
Mehmet Bağa tor itfaiyeye de ö

nem vererek dört bin liraya bir a
rozör aldırmış ve (1500) liraya da 
hır garaj yaptırmıştır. Bu teşkilat 
sayesinde şehirdeki büyük yangın
lar söndürülmüş ve bir çok defa 
muhakkak felaketlerin önüne ge -
çilmiştir. Hatta bir aralık yanmak 
tehlikesine maruz kalan hükümet 
k~nağı da kurtarılm1ş ve yakın 
koylerde zuhur eden yangınlara da 
koşulmuştur. 

Bunlardan başka, asri bir mezba
ha, asri bir hala, 10 adet kapaklı 
tanzifat arabaları ve bir gaz amba
rı da yaptırılmış ve kaldırımlar iı
zerinde de ufak tefek tamiratla uğ
raşılmıştır. 

Vilayet tarafından getirtilmiş o
lan fidanlık mutahassısı Kağızman
da fidanlık yetiştireceğinden iki 
yıl sonra bu fidanlarla Karsın içi 
ve dışı ağaçlanacaktır. 

ÇOCUK BAHÇESİ 
Kars çayı kenarında yaptırılmış 

Mısır kilosu 4 kuruş 38 paradan 
iç ceviz kilosu 37 paradan 
Pamuk kilosu 51 kuruştan 53 

kuruşa kadar 
Güz yünü kilosu 79 kuruştan 90 

kuruşa kadar. 
Yapak Anadol kilosu 62 kuruştan 

,, Bergama kilosu 73 kuruştan 
Zeytinyağ' yemekl.k kilosu 52 

kuruştan 62 kuruşa kadar 
Zerdeva derisi çifti 5100 kuru1-

tan 5300 kuruşa kadar 
Sansar derisi çifti 3400 kuruıtan 

4225 kuruşa kadar 
Kunduz dcriıi çifti 1200 kuruş

tan 1500 kuruşa kadar. 
Tilki derisi çifti 400 kuruştan 

800 kuruşa kadar. 
Porsuk derisi çifti 625 kuruştan 

650 kuruşa kadar. 
Çakal derisi çifti 225 kuruştan 

240 kuruşa kadar 
Tavşan derisi adedi 21 kuruştan 

25 kuruşa kadar. 
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Londra : Mısır, Laplata Ş~bat 

tahmili korteri 24 Şi. - Pe. Ki. 3 
Kr. 40 Sa. 

Londra : keten tohumu Laplata 
Şubat tahmili tonu 11 Ster. 
15 Şi, Ki 7 Kr. 13 San. 

Anvers : Arpa Lehistan Şubat 
Mart tahmili 100 kilosu 125 B. 
Frank Ki. 5 Kr. 31 San. 

Liverpol Buğday Mart tahmili 
100 !ibresi 8 Şi. 8 3/4 Ki. 5 Kr. 
93 San. 
Şikago Buğday Hartvinter Ma

yıs tahmili Buşcli 135 1, 8 scnt Ki. 
6 Kr. 25 Sa. 

Vinipek: BuA-d•y Manitoba Mayıı 
tahmili Buşeli 129 3/8 scnt Ki. 5 
Kr. 99 San. 

Hamburıı: iç fındık Gircıun der• 
hal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark 
Ki. 78 kuruş 61 Sa. 

Hamburg: iç fındık Levan derhal 
tahmili kilosu 154 R. Mark Ki. 78 
kuruş 10 Sa. 

olan çocuk bahçesi şehrin ihtiya
catını tatmin eylemektedir. Mem
lekette su boldur ve ( 16) kilomet
re uzaktaki Borluk suyu (120) bin 
lira sar!ıle şehire getirilmek üze • 
redir. Bu suyun derecesi 2,5 dur. 

ŞEHİR IŞIKLANDIRILIYOR 
Şehrin tenvıratı elektrikle yapıl

makta ise de fenni olmadığından 

ve her tarafı tenvir edecek kuvvt
te bulunmadığından yeniden kuv
vetli bir elektrik santralının tesi
sine karar verilmiştir. Bunun için 
İstanbuldan gelen mühendis suları 

keşfetmiş ve bu suların cereyan 
istıhsaline müsait bulunduğunu 

teshil eylemiş olduğundan gelecek 

yıl bu meşhur şehrin de mükcm -
mel bir elektrikle tenvirine mu -
vafhkiyet hasıl olacaktır. Su ile e

lektrik tesisat.na belediyenin büt
çesi kafi gelmediğinden vilayet ta

rafından hususi muhasebe bütçe -
sile yaptırıılacaktır. Cereyan Kars 
çayından alınacaktır. 

DoGRULUK VE ÇALIŞKANLIK 
Karsın bize intikalinden sonra 

Karadeniz sahillerinden bir çok 
memur ve san'atkarlar buraya ge
lerek şehri şenlendirmişlerdir. 

Bunlardan çuğu kunduracı, çapula

cı, terzi ve saire gibi sanatkarlar -
dır. Kunduracı. mağazaları iç;nde 
sanatını bihakkın gösterr:ı bir ma
ğaza dikkat nazarımı .;ekti. (10) ki
şi durmadan çalışıyorlar ve müşte

rilerine mal yetiştirmek için uğra
şıp duruyorlardı. Bu kunduracı ma

ğa>.ası gençleri, iktısadi faaliyeti 
kendilerine zevk edinmişler, eğ • 

lence ve sefahat gibi boş şeyler -

den uzak kalmışlardır. Bunların 
yaptıkları sağlam ve hilcoiz ayak 
kabılar. kendilerine bir çok müşte

riler temin eylemiştir. Hayat mü
cadelesindeki muvaffakiyetin sır • 
!arı bu mağazada pek kolay anla
şılmaktadır: Doğruluk ve çalış • 
kanlık! 

R. K. CANTÜRK 

lstanbul radyoıu JO şubat 937 
çarşamba programı 

Ôğlc ne~riyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plakla 
neşriyat, 14,0 ıon. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 plAkla dans musikisi, 

19,30 konferans Doktor Kemal Ce
nap, insanda his ve ruhiı•at dün
yas~ 20,00 Nezihe ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20.30 Bay Ômer Rıza ta
rafından Arap~a havadis, :.ı0,45 
Türk musikisi heyeti 21, 15 o kes· 
tra, 22, 10 ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30 
plakla !Ololar, opera ve operet par
çaları. 23,00 son. 

Rudolf Vabntlno'nun ya· 
•ını tutan kadınlar veri 
Meşhur sinema artisti Rodolf Va

Jantino, öleli on yıl olduğu halde, 

onun ölümüne matem tutan do -

kuz kadın varmış, ki bunlar, artis-

tin mezarına giderek ağlamakta ve 
mezarın güzellik ve intizamına 

dikkat etmekteler imı~ ... 

Maliımdur, ki bu artistin güzelli
ğine hayran olan bazı kadınlar, 

vaktile, kıskançlık yüzünden biri· 
biı1erile kavga ve Valantino için 
her şeylerini feda etmekteler -
di. 

İngilterede Valantinonun (erkek 
güzeli) oluşundan doğan bir de 

cemiyt•t teşkil edilmiştir, ki, bazı 
k•dmlar burada artistin resimleri 

v 
karşısında hıiliı mest olmaktalar -
mış ... 

11ı11ııııtuııı111111ıı11ııuıııııı111111111111111ııııııı11111111111111111111ııot• 

10. 2. 937 
Çarşamba 

günü ak~amı 
saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 per Je 
Yazan : F. Lons
dale Türkçeye 

çeviren Avni Gida 

Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

10- 2- 937 Çarşamba gündüz 

saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOGANLA SELMA 

Yazan : Halit Fahri Ozansoy 

Müzik Fehmi Eııe 

10 • 2 - 937 Çarşamba günü 

akşam saat 20, 30 da 

AŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen' 

Muhlis Sabahattin 

,,,.. 

HALK OPERETİ 

BeyoA-iu Saray'da 

Saat 21 de . 
Zozo Dalmas'ın iştirakile 

FLORYA 

Büyük operet 

Yarı o akşam Tan 'da operet yoktur 

BeyoİİIU Üçüncü Sulh Hukuk 
hakimliğinden: 

Kirkor Nazaretyan tarafından 

Şışlide Bomonti fabrikası civarın

da Silahşor caddesinde 47 No. lu 

evde oturan Rıza aleyhine açılan 

alacak da,·asının duruşmasında 25 
liranın mahkem~ masrafı ile tahsi· 

line dair verilen kararın hulasai 

hükmü dava edilenin halen ikame~ 
giıhı meçhul bulunması haseblle 

tebliğ edilmediği görülmii§ ve da

vacının isteği ile ilanen tebliğine 
karar verildigin<len hüküm hulıi

sası tebliğ makamına kaim olmak 
üzere jidn olunur. 

1355 Hicri 
Zilkade 

28 

1352 Rumi 
2 nci Kanun 

28 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 41, Kası.;95' 

10 Şubat 
Çarşamba 

Vakitler Vaıatf 

18. d. 
Ezani 

sa. d. --Güneş 7 03 1 27 
Ô~l11 12 28 6 53 
ikindi 15 17 9 41 
Akşaııı 17 36 12 00 
Yatsı 19 07 1 32 
imsak 5 22 11 47 
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Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11-Şubat - 1937 dedir. 
Büyük 

liradır. ikramiye 
Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • Ş U B A. T. 

937 günU ak,amına kadar biletin& 
değl,tirmı, bulunmalıdır. 

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

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

T .. hnıin edilen bedeli (5325) lira olan 15 ton kAlın benzin, 

26-Şubat• 1937 tarihine rastlıyan Cuma gıiniı saat 15 te kapalı 

zarf usnliıle alın~cakt:r. Muvaknt tcminıtı (il99) lira (38) kurtış 

olup ŞHtnamesi komisyonda hergün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfil.:an tan:r.im edecekleri ka· 

palı teklif mektuplarını belli gün ve saatten b"r saat evveline 

kadar K:ısııııpaşada bulunan komisyon Başkanlııtına makbuz 

mukalıiiinde vermeleri. (765) 

Kulağınıza küpe olsun! 

~N MÜOH\$ 
\sTiRAPTAH 
~ON~A · · · 

ullanmakla kabildir ! 
Bir hamlede nezle ve gripi geç' rir. Harareti sür'atle düşürür. 1 
B d. ·n·r mafsal, adale a"rıları ancak GRIPIN alm~k 1 aş, iŞ, Si 1 , • 

surelile çarçabuk dcfedilebilir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Kat'i tesir 

10 Şubat _ 
--=-

BUNDAN BÖYLE 

KENDİ REK.LAMINI 
KENDİ YAPACAK 

Evvelce de ilin edildiği Uzere, bUyUk 
YENiCE piyangosu 15 Şubatta çekilecek 
ve 30 Son KAnun tarihine kadlıf' ldare.p 
teslim edilen kuponlar mukablllnde alın· 
mı, bUtUn Kur'a numaraları bu ketide· 
ye dahil olac'Jktır. 

30 Son Kanun 937 tarihine kadar 
teallm edllmlyen kuponların mezkOr ta· 
rlhden sonra hiçbir hUkUm ve kıymeti 
yoktur. 

Yenice Piyangosunun gördUAU bUyUk 
raQbet bu sigaranın yUkaek evsafının 
sayın halkımızca llyıkile tanındıQına ve 
takdir edildiğine dellldlr. 

Artık YENiCE reklamdan mUatağnldir. 
YENiCE harmanının nefaseti ile kazan• 
dığı müşterilerini bundan böyle muha· 
faza edecektir. · 

ART 1 K 

YENiCE 
Kendi reklamını kendi yapacak 

• • • 
TRlınıin edılen bedeli (52500) lira olan (1000) ton dizel mayi 

malıruku 26 Şubat 1937 tuilıine ra.tlayan Cuma günü saat 14 

te kap ılı urf usul ile alınacaktır. 

Konservatuvar için muhtelif 

boyrln üç tıne dolap 

Muhammen 1 edeli 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

ık tem~ ! ___ .:,:lş~l~e:.:,tm:.:.:.;;e;...;;U;.;;.;...;..ld,,_a_r_e •• s_i_lı_i_n_ıa_r_ı_.~-
Muhammen bedeli 8764 lira olan 230 metre beyaz ve kahve 

rengi muşamba ile 1900 metre muhtelif eb'atta Linoleum mu· 

şambası 4.3.937 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar 

binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 

70 lira 5,25 

Muvakkat teminatı (3875) lira olup şartnamesi komisyonda 

(263) kuruş mukabilinde her gün verilir. 

Vilayete bağlı dispanserler için 

örneği g ibi bastırılacak d . fter 1 il7,F,O 10,31 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri bpllı ttklif mektuplarını 25 Şubat 1937 Perş•mbe 

günü S.'\at 13 e katl ar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlı· 

ğına makbuz mubhilinde vermeleri ve bu s11tten sonra verile. 

cek mektupların kabııl edilmiyeceği (766) 

Yııbrda ciosi mikdarı ve mulı•mmen bedelleri yazılı olan 

dolap ve defter ayrı ayrı pa:ı:arlığa konulmuşt ur. Nümtıne ve 

şartnameleri encümen kaleminde görülebilir. İstekli !er 2491) nu• 

maralı kanunda yazılı vesika ve lıizalarınd\ göstcrılen ilk temi· 

nat makbuz vcyR mektubile beraber l 2·2·937 cuma günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunma! dırlar. (i) (724) 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı iiarıları Senelik muhammen kirası 60 !in olan Ile~ ! kt a şta Sinln plŞ\ ma-
----------... , .·. 

=-----------------------....: bollcsinde H1sf: rın sokağın<ia 11 No. dükkan 9il7 veya 938 ve 939 

Beş adet yangın tulumbası 19.Şubt·937 Cuma günfı saat seneleri Mayıs sonuna kacbr k iraya ver . lıııek iizere açık arttırmaya 
11 de E<lremitte Tümen Satınalma Komisyonunda paz1rlıkla konulmuşt ur. Ş·ırtn•ıııesi Lcv"zıııı Mıidürliığiınde görıilebilir, İs· 
alınacaktır. Tahmin hedell 1100 liradır. Kat'! teminatı 165 lira• teldi olanlar 4 lira 50 kurnşl u:C ilk teminat mektup vera makbu-

dır· Ş1rtnamesi İst anbul Levazım Amirliği Ratınalma Komisyo· zu ile 19 '2/937 Ca ıııa giinü saat 14 de Da iıııi Encümende bu· 

nun da gö•ülebilir. İsteklilerin belli uatte Edremitte komisyona lunıııa·ıdırlar. (i) (708) 

gelmeleri. (599) (774} ===========-=iı"jı rl ~=========-:; :. ı lstaııbul Levazım Amirliği , Istanbul komutanlığı ı 
Edirne Garp Hudut kıtaatı ihtiyacı ıçın 300 ton ekmelclik . K . İ ' anları Satın • l ın a Komisyon•J l ' ii.nları 

un kapalı :r.arf usul ile alınacaktır, Un taksitleri ve teslimat ma• _;;S;,;,a.tı·n-aı_n_•• __ 0_"'.1.•ı_0_"."-·--· _ _ 

halleri hususi şutlarda yazılıdır. Şartnamesi İstanbul, Ankara, . . Beş i nc i kor. iç·n 12 tane be· 
Üçüncü K r birlikleri ıç ın L~vazıııı . Anıirlikleri Satınalma Komisyonlarında Edirne, Vize, 

1 
• 

On bin liralık Yün e Jıven T~kirdağ , B~rgaz, Kırklareli Satınalma Komisyonlarında iki li· 
26 

Ştıbat 9a7 
Cuma günü saıt 

rn ·n kur ıı ş mnkahilinde satın alınabilir. Beher kilo un ıçın 
15

de Tophanede Sat:nalıııı Ko-
mııhanımen bedei 13 kuruş 50 santimdir. İlk teminat 3037 lira misyonunıla kapılı zufla ek· 
60 kuruştur. llıalesi 1·3-937 Pazartesi günü saat 16 dadır. !s· !iltıııeye konııluıııştur. Tahmin 
tekliler 1-eili güo ve saatte 2490 sayılı kanunun 2 ci ve 3 ün• bedeli beher çifti 75 kuruştur. 
cü maddelerindeki belgelerile birlikte Çorluda Kor Satınalma İlk teminatı 750 lirarlır. Şart· 
Komisyonuna müracaatları. "597. "775" name ve nüıuunesi komisyon• 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloj!fa Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğfa No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22S66 

Millf Mahrukat 
Şirketi hlaaedarlarına : 

Şirketimi& umumi heyetinin adi. 
yen 2 Mart 1937 Salı ırünü 1111 

on dörtte toplanmata daveti ka. 
rarlaştırılmıştır. On veya ondan 
faıla hisseyi hamil olao hissedar· 
ların toplanma gününden bir hafta 
evvel hisse senetlerini bir Banka
ya veya Şirket ve1neaine bıraka
rak duhuliye varakası almaları ve 
yazılan gün ve aaattc Şirket mer. 
kezi olan Beşiktaşta Çıratan cad. 
desinde 82/ 1 numaralı depoya gel
meleri rica olunur. 

Meclisi idare 
Ruznamel mUzakerat: 
1 - idare mecliıi ve Murakıp ra. 
porlarının okunmHı, 

2 - Bil;\nço ve kAru zarar hesap. 
)arının tetkiki ve idare Meclisinin 
ibrası, 

3 - lsımlerine kur'a isabet edecek 
üç Azanın yerine yeniden intihap 
yapılması, 

4 - J 937 senesi için bir Murakıp 
intihabı ve ücretinin tavini. 

1 

ZA YI - 17-7185 No. ve 9.9.935 
senesinde Liman idaresinden almış 
olduğum cüzdanı zayi eltim. Yeni-

l sini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

••••••••••••• Hatip otlu Hüıeyin 

da görülebiiir. İsteklilerin ka. 
nuni vesilcalarile beraber tek• 
lif nıektup'.a,ını ihale saatinden 
bir ıaat evvel Komisyona gel• 
meleri. "331" •685,, 

• • • 
Asker! Tıbbiye okurları ıçın 

31•0 çift tire ÇJr•p 2 Mart 1937 

Salı ıünü sut 14,30 da Top• 

hanede Sıtınalma Komisyo

nunda açılı: eksiltme ile alını• 

caktır. Tahmin bedeli 942 lira• 

dır. İlk teminat 70 lira 65 ku· 

ruştur. Şartname ve numunesi 

Komiıyonda görülebilir· !st,k· 

lilerin lcanunl vesikalarıyle 

beraber belli sutte Komisyona 
g'lm el eri. (342) (772) 

• • • 
Asker konağı için 4000 ki• 

!o yataklık kuru ot 16·Şubat• 

937 salı günii saat 15, 30 da 

Tophanede Satınalıİıa komiıyo. 
nunda pr.:arlıkla alınacaktır, 

İhale günü tcılinı şartile alına• 

cak olan yataklık kuru ot için 

isteklilerin belli saatte komir 

1 · "343n "773-yona gelme erı. .. 

şer yiı z ve 3 t~ne !.in kilıı çe• 
ker 15 tane ba,kfıl açık eks'1t· 
me ile i : ıa'.e~i 1·3· 1937 Pazar. 
tesi girnıi sa1t 15,30 da yapıla· 
caktır, ~! nlı•ıuwen tubrı 2499 
lir:ıdır. Ş ırtnanıe>i hergün ö~· 
leden evvel komisyonda görü• 
lei,i!ir. İsteklilerin 188 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek· 
tupbrile beraber ih•le gümi 
vakti nıuayyeninde Fındıklıda 
komutanlık satınalma Komis• 
yonun• ıelmeleri. (763) 

• İıtnn bul Konıut•nlığı Birlik· 
lcri için 7900 kilo zeytinyağı 
ltııpalı zarf usulü ile ibaleıi 10. 

2.1937 Çarsamba günü saat 15 
te yapılacaktır. M 11hammen tıı• 

tarı 5214 liradır. Şırtnamesi 
her gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. !eteklilerin 
391 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 sayılı 
k&nnnun 2,3 el\ maddelerinde 
yazılı veuikle beraber ihale 

günü vakti mu•yyeninden en az 
bir saat evveli ne kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda Komu· 
tanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri· (782) 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Haıtalarını hergün öğleden 
sonra kabul eder. 

Bu işe girmek isteyenlerin 657 lirıı 30 kuruşlnlc muvakkat 

teminat ,.e kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 

7.5.37 gün ve 3297 No. lu nushasında intişar etmiş olan tali· 

matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 15.zımdır. 

Bu işe ~it şartname ve mukavele projeleri komisyon tarafın• 

dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (746) 
• .. . 

5. inci İşletme mıntakasında Fevzipaşa • Diyartbekir hattı 

üzerinde kilometre 290 • 294 "Fırat• Bekir Hüseyin" arasında 

toplattırılarak kırdırılmak suretile •10.000 1L 3• on bin metre 

nıik:ip balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usulilc eksiltmeye 

konulduğu 26·1·937 Salt günü talip çıkmadığından 2490 No. lu 

kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan yeniden eksiltmeye konul. 

muştur. Muhammen bedeli • 10900• On hin dokuz yüz liradır. 

Eksiltme 15-2-937 Pazaatesi günü saat "14,, de Malatya İşletme 

binası dahilindeki 5. inci İşletme artırma ve eksiltme komisyo

nun.la yapılacaktır. Muvakkat teminat "tll 7,50,, Sekiz yfız on 

yedi lira elli kuruştur. 

isteklilerin 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale kanunu· 

na tevfikan u şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle muvak· 

kat teminat m:kbuzlarilc teslim şekline göre fiyat teklifini havi 

zarfların ur.erine yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat 

evvel makbuz mukabilinde Malatyada 5. inci İşletme Komisyon 

Reisliğine verilwiş veya gönderilmiş bulunmaları ve teklif sa. 

hiplerinin de eksiltme günfı saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca 

izahat almak isteyenler de Malatya İşletme Müdürlüğüne müra• 

e•at edebilirler. 

Şartname ve mukavele proJesı ve genel şartnawe Eıaziz 

istasyouunda ve Mal•tyada İşletme kaleminde Ankaraja yol da· 

ires!nde ve Haydarpaşada Yol hı' müfettişliğinde parasız olarak 

verilmekte ve gösterilmektedir. (238) (615) 

Sultananmet Beşinci Sulh Hu • 
kuk mah1<emesindn: 

530 ve 561 inci maddeleri mucibin
ce ili\n olunur. 

Beyoğlunda Kurtuluşta Tepe üs-
tünde 8-t No. lu evde oturmakta ve Dr. Hafız Cem;ıl 
istanbulda Büyük çarşıda kuyum- (LOKMAN HEKİM) 
culuk etmekte iken ölen ve tere • 
kesine mahkememizce el konularak Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
tasfiyesine karar veriien Mikailin den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
mirascıları olup olmadığı biline- İstanbulda Divanyolunda (104) nu-
mediğinden mirascıları oldu • 

d · maralı hususi kabinesinde hasta • ğu taktirde ilan günün en ı-
tibaren nihayet üç ay içinde mahke· !arını kabul edPr. Salı, cumartesi 
memize müracaatla sıfatlarını bil· günleri sabah •9.5 - 12, saatleri ha-
dirmeleri ve ölünün alacaklılarile kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

• .. .. hane ve ev leldon: 22398. Kışlık borçlularının dahi keza ilan gunun-
den itibaren nihayet bir ay içinde , _t;.;c_lc_Io_n_:_2_ı_o44_. ------
mahkememize müracaatla a • 
!acak ve borçlarını kayt ettir • 
meleri ve bu müddet geçclikten son
ra müracaat edenlerin kayt işleri 
yapılamıyacağı kanun merleninin 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: M;atbaal Ebüzuya 


