
• 

f UB 

CUM 
1937 12 . 

( ,~--·---B-U~G--0-N~~---1 
ı t .. 14•' Zoaıuldıkh Muıtafa ( Fıkra ) • Mu

harrir k17metlorlnde rakabet(Vodvll) 
CGrDm u ceza (Metale) 

J lacı ı lıtaabUl reportajları • Rooae.•elt Te. 
Amerika aa.ayaıaıı (Politika) 

4 laoll r Orl'a•lat (HIHye) • Ayl'ır • Zekeriya 
5efraıı 

Sahip ve Başmuharrir 
ETEM iZZET BENiCE 

5 leci ı MemJeke.t·Afmanlar lıpenyol Fsıına 
·yerl•tecekler mi? 

6-7 laci ' Yoıldln Aı••. Spor 

Sayı: 294 llrlad yıl. Har 7erd• .. , .. s Kuruş Ttlıfoa No. 20827 Mektup adresi: Celaletho '"'" H'lııılı: 
==================================================================--=>================'c:s-==--,.....=========================================-= 

Telgraf adresi - lataohul: Açık Söz 

lngiliz harp bütcesi 200 mil- Kamutayın 
yon lngiliz lirasına çıkarılıyor Dünkü toplantısı 

.., 
Bir polisi öldüren, be 
polis ve bekçiyi vuran 
cani niçin polis tarafın
dan ateşe ·tutulmadı?. 

Almanlarla lngilizler arasında bu hafta 
Londrada müzakere başlıyor 

Denizyolları, Akay me
murlarının tekautıugu ka· 
nununun birinci muza. 
keresi bitti. 

Hitler ansızın seyahate çıktı r Ankara 11 (A.A.) - Kamutay 
buiün Fikret Sılayın başkanhtında 
yaptıtı toplantJda askeri memurlar 
ve hakkındaki kanunun betinci 
mıddeılnin tefsirine alt kanun 
llylh11ını müzakere ve kabul 
etmiştir • 

Herkesin sorduğu bu sualin ce 
vabınıEmnigetdirektörü veriyo Baldvin, İngiliz Hariciye Nazırına gizli talimat mı 

verdi, Almanlar ne istiyorlar?. Hırsızlık korkusu içinde geceleri 
sabahlıyan mahalle yoktur 

........................................................ 
Denizci 
Türkiye 

Her gönUlde bir aralan 
yatar, muhakkak TUrk 
çoca.Aunun gönlUnde 
de bUyUk blr donan· 
ma yatıyor .. 

Krom ve maden körr.ürü üzerine 
İtalya ile bir anlaşma yapıldığı ve 
bunun tutarı ile İtalyan gemi tez
gahlarına bazı siparişler verilece
ği bildiriliyor. İtalyan deniz tez -
gahlarına yapılacak siparişin ma
hiyeti hakkında izahat verilmiyor. 
Deniz tezgahına iki çt')tl siparış \'e
rilebilir. Bunlar ya ticaret gemi • 
Jeri, yahut da harp gemileri olabi· 
lir. 

Bugün donanmamızın içinde faal 
hizmet al:ın dört muhriple üç de
niz altı gemisınin İtah·an tezgah
larında yapılmış olması bize yeni 
siparişlerin belki de h:ırp gemisi o
labileceğini hatırlattı. 

- Her gönülde bir se\•gi yatar ... 
Derler. Muhakkak kı her Türk 

çocuğum n onhı'ldc de büyük bir 
Türk dcm~nması sevıı" i yatar ve 
Mdcılen kalma bu sevgının ateşı ya
nar. 

Bir Yavuzla etrafını ı;rviren tor
pidolnr ve denizaltı gemilerimizi 
gördüğümüz günl ... r o:ı~urın engin 
Türk sularına aksedçn haşımlı gö

rünü~leri icinde hem gönlümüz 
gururla doluyor, hem de muhak· 
kak ki, içimiz: 

-Ah daha bir kaç Y.:ıvuz bir kaç 
krU\·.ızör, muhrip, denızaltı gemi· 
si daha ... 

Diye yanıyor ve ... büyük bir do
nanmayı özlüyor. Buyuk donanma 
büyük ve zengin milletlerin harcı 
olmuştur. Türkiye de büyük mil -
]ettir, ve muhakkak !d zengin mil
let de olacaktır. Onun içindir ki, 
büyük donanmaya sahip olmak ta· 

Bu hafta içinde biriblrl•rflc rumi len11utarır11 o• müzakerelerini ıapa• 
cak olan Lord Hall/tıX Ilı Van Ribbentrop 

Londra, 11 (A.A)-Daily Herald 
iazetesi, gelecek bütçede. evvelkin· 
den 30 milyon fazla olarak tesli· 
hata 200 milyon lngiliz lirası tah· 
sis edilecczini bildirmektedir. 
Almanlarla ba,ıayacak 

müzakere 
Paris 11 (A.A.) - Madam Ge· 

nevie Tabouis, Oeuvre gazetesir.de 
yazıyor. 

" M. Baldwin Almany 'yı büyük 
Britanya aleyhinde bir tecavüz si· 
yaseti takib etmelı;e sevketmcmek 
için Almon mümessilini mülayemet• 

le dinlemesi için Lord Hılifaksll. 
talimat vermiştir, Bununla berıı.
ber Lord Halifaks, lngiliz ef. 
ki.rı umumiyesine Almanyıı ile 
iÖrüşmelerine devam etmekte oı. 
dutu intibamı vermekle beraber . 
kralın taç iiyme merasimine kadar 
müsbet hiçbir ~ey yopınayıcaktır, 

Pantkontta istifa edecek olan M. 
Baldwin, Berlin hakkında mühim 
bir karar ittihaz etmek niyetinde 
deıtildir, 

Paris, 11 (A.A) - Slyasr maha
(Devamı 6 ncı sayfada) 

···M··1·5·1·ra·a········a·a·r··tı·e·ı·······"·11··0··1<·u··:·· 

met h~zırl~ğı 1 
Arap ittihadı 

devletçileri 
müstemlekeci 
ürkütüyor 

---·----
Mısır hükumetini devirecek teşekkülün 
genitmikyasta hazırhkları haberveriliyor 

Deniıyolları ve Aksy ltlctaıeleri 
fıbrikılarile hıvuzlaf' ve klavuzluk 
müdürlOklerile devlet reiıine ait 
deniz vasıtılan memurları ve iemi 
adımları hakkındaki tekaüt kanu• 
nunda ieri kalmıı olan maddeleri 
okunarak kanunun birinci aıünka
r11i ikmal edllmiıtir. 
Kamuıay yırın da toplanacakbr, 

Yudanistanın 
Ses kraliçesi 
Şehrimizde 

Bir müddendenberi (Makliin/ 
de oyunlar veren Yunanlı Attllı 
varyetesi mevsimin belli batlı 

hadisesidir. 
Değerli arfütleri arasında oku-

Mel. Kokly• Menerl 
yucu Matmazel Kakya Mendri baş 
yeri işgal etmektedir. 

l.ıanbl Emniyet Dir•lıi6rü 
Sa/Ilı Kılıç 

Son üç dört gündür İstanbulda 
herkesin kend ikendisine sorduğU 
bir sual vardı: 

- Bir hırsız polisi öldürüyor, yi
ne polisi yaralıyor, bekçileri yaralı.. 
yor ve kendi8ini takip eden polif 
ve bekçiler onun üzerine ateş açmı· 
yorlar? .. Bunun sebebi nedir, poli· 
sin buna salahiyeti mi yoktur? .. 

Bu suali gazetemizden de soran 
bir çok mektuplar almış bulunuyo
ruz. Hakikaten bu biV6ualdi ve iza
ha muhtaçtı Diğer taraftan bazı 
gazeteler yen iyeni müheyyıç ha
berler veriyorlar, bazı mahallerde 
sabıkalıların polis üzerine saldır -
dıklarını bildiriyorlardı. 

Dün akşamki Haber gazetesinde 
de yine müheyyiç bir haber verili
yordu. Bir mahalle sabaha kadar 
hırsız korkusundan uyuyamıyor, 

halk nöbet tutuyormuş• .. 
( Deııamı 6 ncı sayfada) 

Ağırceza'da 

Neticesini sizin de bizim 
kadar merak 

edeceğiniz bir dava .. 
Bir cinayet ki katili hakimin 
karşısındaki adam mı, değil mi? 
Meşhur Mevlane kapı cinayeti 

davasına Ağırceza mahkemesinde 
dün bakılm~. müddeiumumi iddia· 
sını serdetmiştir. 

Hadise şu idi: 
Perikli, Mevlane k•pısı dışarı

sında 7 numaralı bostanı tutmak
( Devamı 6 ncı sayfada) 

llllllllUIHlllllllllllllllllUlllllllllllllllt•llHllllllllHlllllltlllllllllllllllllllltllllllllııtlllllıtlllllllltllllllflllllllllllllıtlUllllllHllllOOIUlllll 

hassürümüzü bir gün nasıl olsa . . Paris 11 (A. A.) - La Repub. 

lique ilZetes~ Mısırda bir faşist ha • 
reketi mevcut oldujtundan, iay.,si 

Ba,vekil Nahas paşayı devirmek• 
ten ve Mı•ırı tam bir istiklal ver. 
mekten ibaret buluodutundan bah. 
setmektedir. 

Komşu ve dost memleketin bu 
güzel ses yıldızı her gece artan bir 
kalabalık tarafından alkışlanmakta
d.ır. Dost Balkan milletlerinin bir
birlerini daha iyi tanımaları iı;i.n en 
esaslı yolun kültür ve san'at an • 
laşması olduğunu söyliyenler hak
lıdırlar. Eciebiyat, müzik ve sahne 
vasıtası ile meydana gelecek anlaş
malar tabii köklü olur. Matmazel 
Mendri kısa zamanda Türkçe şar· 
kılar da söylemiye başlamıştır. Tek
niği kuvvetli olan sar.'atkar bun
da da hayret ve takdir değer mu· 
vaffakiyetler göstermektedir. 

Malaga zaferini ltalyan
lar Dzerlerine almıyor 
Muhaceret halindeki halkın Üzerine yeneceğimize emniyetimiz vardır. 

Yine geçenlerde okurll\ğumuz bir 
.haber bizim için bunun ilk müjde
cisi oldu ve içinde kruvazörler de 
dahil olduğu halde ye'li harp gemi· 
!erimizin inşa hulinde bulunduğu
nu bildirdi. 

Yeni haber de o günkü haberin 
verdiği gurur ve sevinci yüreğimiz
de katmerleştiren yen\ bir gurur 
ve sevinç kaynağı oldu. 

Türk bahriyelisi dünyanın en İ· 
yi, en okumus ve en muharip de • 
nizclsidir ve ... Türkiye karası ka
dar denizi olan bir ülkedir, Türk 
çocuklarının yarısından fazlası sa
hil çocuklarıdır. 

Ve ... Türk çocuğu için kendi de
niılt>rinde ve prova hattında başta 
Yavuz \'C daha beş Yavuz, on iki 
kruvazör, 36 diströyer, 60 hü~.ım 
botu, 60 denizaltı gemisi, 10 mayin 
gemisi, beş tayyare gemisi ve bü
yük denız nakliyeleri, 1000 deniz 

tayyaresi görmek hakikaten bir i· · 
deal dilektir. Bu dilek belki bugün 

E'"m izzet Benice 
.'' ,.nmı 2 tnci sau fada 

ı,a 

Mwr hükiımet rei.t Nahaı Paıa 

Bu gazete faşist hareketin Kahi· 
rede her giin biraz daha terakki 
etmekte oldutunu çünki •mavi görıı
leklilerle. yeşil iÖmlekliler'in nas
yonalist fırkayı Mısır • lngilia mua. 
hedesini imzalamak suretile mem. 
lekcte ihanet etmiş olmakla iıtiham 
eylc.ııekte olduklarını ilave etmek· 
tedir. Faşistler, bu muahedeyi i•Y• 
rıkafi addetmekte ve Büyük Bri. 
tanya)a karşı tam bir istiklal is· 1 
lemektedirler. 

Gazeteler, lrak'ta vukua iclmiş 
olan hükumet darbesi gibi bir dar. 
be vukuundan korkmaktadırlar. 
Gazeteler, Fransa• ve Avrup~'ya 
müsliimnnlara karşı gayet dikkatli 
bir siyaset takip suretile bütün 
~ımalf Alrikado gitiide artmakta 
olan Arap ittihadı tehlikesinin ö
nüne r.eçmeltrini ihtar etmektedir. 

- ·---
Bir rekor kırıldı 
Kopenhai ll(A.A)-Daniınarka

lı kadın yüzücü Ragnhild Hvgtr ka· 
dınlara mahsus 400 metrelik ser• 
best yüzmo rekorunu kırmıştır. Bu 
yüzücü bu mesafeyi 5 dakika 14, 
2/10 saniyede katetmiştir, E,ki rt• 

korun sahibi Felemenkli de Nou· 
den idi. Müddeti S dakika 16 sa• 
niye idi. r--------
Bir faz/anın 
Notları!. 

En çok s•vllmlt bU· 
yUk Ru• muh•rrlrl 
lv•n Turgenlyef'ln 
eseri 

mermi yağdırılması dünya-
nın her tarafında protesto ediliyor 

1 
1Kardetln ker..:•tl doğradıOı lap•ny•d• h•klkr vazı. 
yet fUdur ki bir teral glllUyor, bir taraf eOlıyor. Bu 
ölen ooıuna, yıkılen evine, sönen ocaAına aftlayan 

bir •nadır 

AKŞAM TELGRAFLARI Açık Söz bunu size bir Saint·J•an-De Luz 11 (A. A)-
Generaı Queipo de Llano'nun ku· 

cep kitabı halinde mandası altındaki motörlü müfre· 

l
' J k Yerecektir.. zeledn Malaia'nın şarkında 100 ki· 

1 
mukavemete maru:ı: kalmaksızın 
Mortil'i zaptetmiş oldukları haber 

verilmektedir. Asiler Mortil'in ile. 
risinde beş kilometreden fazla ile· 

rilenıişlerdir. Almeriaya doğru ilrei. 
leycn asilerin bu şehri hafta niha· 

Bunun ne 0 UUğUnU ısa bir lometre mesafede kain Mortie 

d 
• k TUrkceyo çeviren: şehrine vasıl olmuş oldukları haber 

z.aman için e ög"'renece Siniz EyUp Sabri f.lkyUrek r· verilmektedir. 

=---------•••••••••••••~---•••••••-1!'111-""•ml ı._ ___ ,__ .... ~--.:: Algesiras 11 (A.A.) - Asilerin, 
(Dtvamr 6 '"cı sahi/atfa) 
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O, kafasını oya oya doldururken 
miskin bir mikrop da doya doya 
onun ciğerlerini boşalttı. Ve ecd; 
koca on altı senelik didinmenin 

mükafatını evvelki sabah ona 
verdi: 

Ô!üm! 

Göğüslerinde kara kurdele ile çev
rl:miş birer ~zonguldaklı Mustafa. 
vardı. Onu, yaşlı gözlerile aç toprağa 
bıraktılar ve sonra onun, sene
lere.: bin ümid ve binbir hayal için 
üzerinde didindiği, kollannı daya• 
7ar ak dirsek uçlarını çürütünceye 
kadar, beyninin içini bir burgu gibi 
oya oya dolduran ve adına "ilim. 
denilen zevkın ıztıraplarına dayandığı o sıralara döndüler; 

•Zonguldaklı Mustafa" nın tahta sırası bombo.7-
Her yaşa göre ve herke•e ııöre ölümün bir acısı, büyük bir acısı 

vardır. Fakat yarın için, tatlı veya acı bir yarın için haıırlanmak, fakat 
mutlaka ve mutlaka haıırlanmak, olmak ve dimdik çıkmak için, arkasın
da, senelerden yapılmış aşılacak kocaman salonları bulunan azametli bir 
kapıdan giren bir ııenç insanın, beş sene sonra soğuk ve kanı çekilmiş 
bir et külçesi halinde, yine ayni kapıdan dönüşü kadar hazin ve acı 

bir şey var mıdır 1 
Bana öyle geliyordu ki; onun bütün arkada,ları dün bunu düşünü· 

yorlardı ve hiçbiri, onun boş kalan yerine oturmak islemedi. 
Fakat herhalde, yine, biraz sonra yaşlı . gözlerini sile sile ıını!ı dol

durdular. 
Onu, mezara götüren ıev, bunları da •arhoş etmiş değil midir? 
Sınıf doldu. Sıral.rda yer kalmadı. Sıkıştılar, sıkıştılar ve Zongul

daklı Mustafa "nın boş kalan yerini de doldurdular. 
Evet, topraktan ebedi bir sıraya yerleşen Zonııuldaklı Mustafa; ge

ride boş bıraktığın tahta sırayı arkadaşların pek çabuk doldurdular: 
Ruhun rahat elsin l Ve eğer son dakikalarında, onlann kulaklarına 
fısıldadığın mukaddes bir arzun varsa, bil ki : Senden boş kalan o yere, 
senden sonra ve halla sittin sene sonra oturacak olanlar tarafından elbette 
yerine ııetirilecektir. 

Yalnız yerine getirilemiyecek ve hiç doldurulamıyacak bir şey vardır : 
Arkadaşlarının kalblerinde bıraktığın boşluk 1 

Abdurrahman ,, Llc; 
•ııı1111tuııııuıuu11111111111mııııım1111+1:!111111111111111111mı1mı11111111111111rı11tMUtıı11uıuı11111r111111ıuıı1111nıııınuı11u11mrt11111"n. 

Adliye ve Poliste 

Polis karakollarının 
takviyesi isteniyor 

Haydar halkı endlte içinde • Kasımpatada 
da geceleri tUphell serseriler dolatııor
mut. Bekçiler fırında ve kahvede 1 

ff hrimizin bazt m~.ı~akalarında 
hırsızlık vakaları s:l<lo~mıştır. Son 
günlerde de bazı scrs~rilerin so -
kaklardan geçenleri soymak iste
dikleri görülmüştür. 

Dün Kasımpaşada oturan bir ka
riimizden aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: , Kasımpa~cda hırsız -
lık çoğalmı~ur. Bilhassa Tahta -
gazı Hakim sokak, .Makaracı so -
kak bostan aralan, Hacı Şaban 

mahallesi Akarca su sokağı eski 
bayram yerinden gecenın geç vak
tinde geçenler bu sok~klarda he -
men her gece iki üç k;şinin dolaş
tığını görmektedirler' Hatta ev
velki gece Niyazi isminde birinin 
Akarca su sokağından geçerken 
önüne iki kişi çıkmış ve ken~isini 
durdurarak nereye gilliğini sor -
muşlardır. Niyazi elektrik feneri
ni yakmış, bu iki adamdan birinin 
uzun boylu olduğunu fark elmiş 
fakat her ikisinin de yakaları ka!
kı!t olduğu için yüzlerini göreme
miştir.• 

Kariımiz bundan sonra bekçiler
d~n şikayet etmekt~dir. Bekçile -
rin mahallede dolaşmsdıklannı ve 
daima simitçi fırınında veyahut Ali 
ağanın kahv~sinde oturduklarını 

da yazarak alakadarların nazarı 

dikkatini çekmemezi istemekte -
dir. 

Anlaşılıyor ki Kadırgada bir po
Ji.imizin öldürülmesi ve bir kaç 
kişinin yaralanması ile neticelenen 
hırsızlık vakası, bilhassa geceleri 
karanlıkta bulunan tenhalık semt
ler halkını endişeye düşürmüştür 
Bu semtlerden biri de Haydar ve 
Daruşşafakanın civarıdır. 

Yine dün Fatihte Haydarda Müf
tü. Ali mahallesi Kar~deniz cadde· 
Bi ve civan sakinlerinden 21 imza 
ile aldığımız bir mektupta şöyle 
deniliyor: 

.Haydar mevkii Müftü Ali ma
hallesi Karadeniz caddesi ve civa
rında hırsızlık vakaları günden gü· 
ne çoğalmaktadır. Mevkiin ve et
rafın yangın yerleri' olması \'e ci
varın hiç tenvir edilrr.cmiş olması 
bu gibi vak'aları tevali ettiriyor. E

sast>n fakir olan civar ralkı da bun
dan bittabi zarar görüyor. 

Bu gibi uygunsuz hallerin önü
ne geçilmesini makamı aidinden 
temenni eder ve bilhassa sözü ge-

çen Haydar polis m~vkü müret
tcb;. tının da arttırılmasını dileriz. 
Saygılar.• 

Alakadarların nazarı cükkatini cel
heder ve eğer icabediyorsa bu po
lis mevkinin takviye edilmesini di
leriz. 

Jandarma Yunus beraat 
etti 

Geçenlerde, jandarma Yunus, 
Asliye Üçüncü Ceza mahkemesi
ne götürmek üzere muhafazasına 
verilen sirkattan suçlu Mehmet oğ
lu Süleymanı, mahkeme önünden 
kaçırmış ve muhakeme altına alın
mıştı. 

Dün, Asliye Üçüncü ceza mah -
kemesinde bu davaya yine bakıl -
mıştır. Mübaşir Niyazi ile karakol 
kumandanı Mehmet şahit olarak 
dinlenmişlerdir. Karakol kuman -
danı Mehmet on başı demiştir ki: 

- Bl'n, Yunusa, bir suçlu vermiş
tim. Bir suçlu da pofü vermiş ... 
Bu suretle iki maznunu muhafazası 
altına almıştır. Yunus, vazifesini 
bilen ve hakkile yapan bir jandar
madır. 

Şahitler dinlendikten sonra, Yu
nusun beraatine karar verilmiştir. 

Sigorta dolandırıcılığı 
davası 

Meşhur Ünyon sisortasını dolan
dırma re1.aleti davasına, Asliye Dör

düncü ceza mahkemesinde dün de 
devam edilmiştir. 

Şahit olarak dinleni]Pn Asım ha-
' 

dise hakkında ademi malumat be -
yan etmiştir. 

Müddeiumuminin iddiasını ha -

zırlayıp serdetmesi için, muhake -
me 4 l\farta bırakılmıştır. 

170 lirasını dU,UrdU 
Beyoğlunda Polonya sokağında 

13 numaralı evde oturan Yakup dün 

saat on birde Os'!'anbeycie bir oto

mobile binerek Sürp Agoba kadar 

gitmiş ve buradan da bir tramvaya 

binerek Beyoğluna çıkmıştır. Fa

kat Beyoğluna çıktığı esnada pan

talonunun arka cebindeki cep def

teri ile içinde bulunan üç adet elli, 

iki adet 10 liralık ki fÜZ yetmiş li
rasının bulunmadığını anlamış ve 

polise müracaat etmiştir. Şöför a
ranmaktadır. 

1,---------------""'1 
i SORUYORUZ: 

İhracatımız 
Büyük bir hızla 
İnkişaf ediyor 

PIAka resmi azaltılmak 
llzım 

Belediye zabıtası talimatnamesine , 
eklenen yeoi taksi talimatnamesi 
fOförlerin vaziyetini ıslah edecek • 
ve dileklerini lusmen olsun tatmin 
eyliyecek hükümleri muhtevidir. 
Eski talimatnamede t11ksilerin lan· ' 
don şekline sokulması hakkındaki 
kayıd birçok masrafı mucip oldu
ıtundan kaldırılmıştır. Yolcu ile şo
förün arasını ayırmak için cam 
koymak m•cburiyeti de kaldınl· 
mıştır. Şoförün yanında kimsenin 

oturmıyacaQ"ı hakkındaki kaydın tat• 
1

, 

bikatta faydası görülmediğinden 
bu kayıd da kaldınlmıştır. 

Doyuralım fakat 
Teşhir etmeyelim 

Gazetelerde içimizi sızlatan 

haberler ııörüyorduk : 
- lstanbul mekteplerinde öğ• 

le yemeği yi yemi yen şu kadar 
aç çocuk var ... 

Geçen sene birincillğl 
Tiftiklerimlz kazandı 
Ge~en yıHar. olduıtu gibi 936 

senesınd" de ı::raç maddelerimiz 
arasında birinciliği tiftik almıştır. 

1 

Bu maddemizin en başda gelmesi 
ve her zaman b:r 37. daha fazla 

1 

k_ıy_nıctle ar~nması Türk tiftikle
rının çok ııuzel olmasından ileri 

.! gelmiştir. 
1 

ihracat ta geçen yıllardan çofal-
mış, memleket dah'linde stoklar 

1 a.gari hadde inmiştir. Avrupaya 
ı gfodrrileı hububat ve zahire:erde 

mühim yekunlar tutmuştur. ihracat 
bu suretle inkişal ederken yeni 
yapılan anlaşmalarla ithalat rejimi· 
mi1de yoluna girmiştir. 

936 sene•i 11 a; l,k harici tica
r~ı muvozeneıniz, 454,366,237 ki
lo ve 83,606,462 !in ithal6t· 
749.660,888 kilo ve 99,396 977 lira 

Plaka resmi yeni bir şekle bağ
lanacaktı. Belediye Fen heyeti 
evvelce piyasaya çıkan yeni bir 
otomobil için ilk iki sene alınacak 
plaka resminin mütebaki senelerde 
yüzde muayyeo bir miktarda düşü
ri:lmesini, bu suretle ııittik~e eski
mesinden dolayı müşterisiz kalan 
otomobil ve şoförlerinin himaye 
edilmesini teklif etmiş ve Be:ediye 
muhasebesi bunu reddetmişti. 
Şimdi komisyon, buna bir çare 
bulacaktır. işsizlik karşısında plaka 
resminin ağırhtı ve nisbetsizliti 
kendini büsbütün hissettirmekte 
ve birçok otomobiller bu yüzden 1 
piyasadan çekilmektedir. 1 

Bu yavruları doyurmak için 
faaliyete girişildi. Hayır kurum
ları harekete geldi. Mektepler
de himaye heyetleri kuruldu. 
Bütün aç ilkmektep yavrularını 

doyuramıyors>k bile herhalde b'r 
kısmının boş midelerine hafta· 
nın bir kaç gününde olsun sıcak 
yemek indirebiliyoruz, bayram
dan bayrama bir kısmını da el
bise, ayakkabı ile sevindiriyoruz. 
Bütün bunlar her vatandaşın se• 
vinçle, iç ferahlıtı ile karşıladığı 
çok yerinde ve hayırlı çalışma

lardır. Fakat, bu yavruların ma. 
sa başında çorba içerken: elbise 
ve ayakkapları ellerine verilmiş 

bir halde gazetelere resinılerini 

basmak neden? Bu teşhirin kör
pe izzeti nefisler üzerinde ne ka· 
dar fena bir tesir yapacağını 

neden düşünmüyoruz ? 

1 da ihracat olmak üzere inkişaf et· i miıtir. 937 ilk ayında görü:en pi
'i yan hareketleri de 12 aydır müşa• 
[ hede edilmekte olan inkişafın ayni 
. hızla devam etmekte olduğunu 
1 göstermektedir. 
1 

Yeni Belediye zabıtası talimat
namesi, ancak önümüzdeki Nisan 
devresinde Şehir Meclisinde müza
kere edilecefine göre bundan 
evvel taksi otomobilleri için de 
yeni bir tedbir alınamıyacaktır. 

Tayyare 
Meydanları 
Edirne ve Dörtyoıda yeni 

iki meydan yapılacak 
Memleketımize nava yolu ile ge

leceklere mabsuı muntuam mey· 
danlar olmadığı için iki büyük tay
yare meydanı yapılmasına karar 
verilmittir. 

Meydanlardan birinin Edirnede 
diğerinin de Dörtyolda inşası mu
vafık görülmektedir. 

Garpten, yani Avrupadan mem
leketimize ııelen ve geçecek olan 
tayyareler Edirne meydanına ine
cek, Asy"' ve Afrikadan gelerek 
Avrupıya ve şimale ııeçecek olan 
ha.o• nakil vasıtaları da Dörtyolda 
yere ineceklerdir. 

Evvelce Yeşilköyde ve Adanada 
inşasına başlanan tayyare istasyon
larile memleketimizde tayyare is
tasyonu adedi böylec dörde çıka· 
nlmış olacaktır. 

Sandal 
de 

bedestenin
satışlar 

Son zamanlarda Sandal bedeste-
ninde satışlar artmıştır. Bu ay i -

çinde 11,743 lira değerinde 480 

parça altın ve gümeşten mamul 
avani 5.674,5 lira kıymetinde de 
halı vesair ev eşyası satılmıştır. 

AIAkadarlard>n bu fikrimizde 
haklı olup olmadığımız, 

Soruyoruz? 

Askerlik 
16 yaşından 65 
Yaşına kadar 

Yeni IAylha ile kadınlar 
lda seferberllkte hizmete 

çağırılabllecekler 
Ankaradan alınan m•himala gö

re, ye'li haıırlanan askeri mükel
lefiyet kanun layihası Baş vekııb 
le verilmıştir. Bu laviha eski kanu
nun "20 ya~ından 45 yaşına kadar 

• her Türk erktk askerdir" mealin
deki ma<idesini "16 yaşından 65 
yaşına kadar bütün Türk milleti 
seferber! kte askeri h'zmele alınır,, 
şeklinde deQi ,tirmektedir. 

Bu kanunun en mühim noktası 
Türk kadınının da vatan müdafaa
aında mühim bir mevki alacağıdır. 
Bugün askerlik mükellefiyetinin dı. 
şında bulunan 16 - 20 ve 45. 65 
yaşları ara•ındoki erkeklerle yine 
mükdlefiyet yı.şları içinde bulunan 
kadınlar yeni kanunla hizmete 
ça~rı la bileceklerdir. 

Kadınların alacakları vazife:er 
kanunun Büyük Millet Meclisinde 
kabulünden sonra nizamnamelerle 
teıbit edilecektir. Kadınların içinde 
bulundukları vaziyetlere göre sı
nıflara ayrılacakları anlaşılmaktadır. -Sabun ve havlu hırsızı 

Ortaköyde Muallim Naci cadde -
snide oturan Şerife çalıştığı şifa 

yurdundan sabun ve havlu çalıp 
kaçarken yakalanmıştır. 

/ Bugün Maraşın 
· Kurtuluş günüdür 

Mara$ kurtuluşunun 17 inci yılı 
münasebetile dün de yaıdıjtımız ııi

bi şehrimizde bulunan Maraşlılar 
bugün saat 14,30 da Eminönü Hal
ı.evinde bir kutlulama toplantısı 
yapacaklardır. 

Kadıköy 
Su Şirketi 
Mukavelenin fe5hedile

ce{jl sanılıyor 
Mukavele hükümlerine riayet 

clmeyen, fenni tesisat yapmadığı 
için de sularının temiz o· madıjtı 
neticesine varılan Kadıköy Su 
Şirketine, Sıhhiye Vekaletinin ha· 
zırladıtı formül dahilinde tebliııat 

yapılmış ve muayyen bir müddet 
ve~ilerek bu zam ın za•fında t~si
satını değiştirmesi bil1irılmişti. 

Bu müddet g-clip geçnıiş oldu
ğundan, şirketın aldıtı talimat dai-
resinde b r şey yapmadığı ani ışıl. 
dığrndan keyfiyet nafia vckllletine 
bildir.imiştir. 
Ş rketin satın alınması için An

karada müzakereler yapılmaktadır. 
Şirketin vaziyetine göre mukave
lenin feshedilip edilmiyeceği veka
leıten gelecek cevapla bclii ola· 
caktır. 

Sıhhiye Vekili 
dUn tehrlmlze geldi 
Sıhhiye Vekıli Doktor Refik Say

dam dün sabah Ankaradan ~ehri- , 

mize gelmiş ve öğleden sonra vila

yet sıhhiye müdüriyetine giderek 

sıhhat müdürü Ali Rızc Baysun i-. 
le bir saat k1dar görüşmüştür. 

COrüm ve Ceza! .. 
il 

O
num<.:e bir sürü memleket gazetesi or. Sahife- ' 
'eri çeviriyorum. Beraber okuyalım serlevhaları ... 

Bir kız kaçırma vak'ası 1. 
Üç kişi on beş yaşında bir kızı kaçırdılar. 
Geçen gün kaçırılan zavalfı kız ha!A bulunmadı. 
Ankarada bir rezalet.. 
iki haydut bir kıza tecavüz etti. 
Ru yazıları hayret ve aynı zamanda teeuürle 

okurken buna ilave o1arak daİıa hA'A dedikodusu 
devam eden Beyoğlu hadise•ini hatırlıyorum. 

* •• 
Hergün memleketin dört tarafın-l•n "1elen gaze· 

telerde, muhakkak kız kaçırma vakalarına tesadüf 
ediyoruz. Anadolunun bu eski derdi maalesef ~l\'a 
ufak tefek tadilatla her ııün sahneycı konmaktadır. 

Ve biz her gün gelen yurd gazetelerinde bu sahne
ye konan piyesin trajik Akıbetlerilcrile kırıılışmık
tayız. 

• •• 
Arkadaıım Reşat Feyzi geçenlerde gazetemizde 

çıkan bir yaı11ında kız kaçırma hadiselerinin ıebeP
lerini tahlil ederken Anadolu için evlenmede kolaylık 
usulleri bulunmasını ileri sürüyordu. Bu teklif ancak 
iki sevgilinin ebediyen birbirinin kalmak fartile yekdi
gerlni kaçırması halinde doğru olabilir.Halbuki kız ka. 
çırma hadiselerinin mahiyeti bundan çok başkadır. 
Ve başka oluşudur. ki bu mevzu üzerinde bizi bir 
kere daha durmıya mecbur etmektedir, 

* •• 
. ~ız ~açırma. _bi~de. çok eskidenberi süregelen 

bır adettır. Her koyun ıaııdarması, her kazanın po'isi 
hırsızlık, yankesicilik vak'aları bu yanında işle de uğra· 
şır. Bunun 5ebeplerini araştırırken ben bilhassa Ceza 
kar.ununda bu cürmün suçlulanna verilen cezaları 
hafif bulmakta ve bu kötü adetin mütemadiyen 
tekerrürünü bu sebebe bağlamaktayım. 

Adam öldüren bir adam veyahut adam öldürmek 
kararını veren bir insan karşısında çevriliveren ceza 
kanununun yaprakları içinde bir dar ajtacı h•yali 
görerek ürperir. 

F ak~t bir adam öldürmekten da!ıa feci oldujtuna 
ıübbe olmayan bir namusa tecavüz vak'asının faili 
ceu kanununun yaprakları ara.'lnda kendisini tetbiş 
edecek bir şey ııörememektedir. 

Tasavvur ediniz ki bir namu•a tecavüz vak'asında 
tecavüze uıtrayan biçare ne vaziyettedir. 

Evvela ya,amak, cemiyet içinde gezmek zevkini 
kaybetmiştir. Bütün hayalJ korkunç, heyecanlı kötü 
intıbalarla vücudunu ürperten kanlı bir vak'anın dai
mi ihsasları içinde ııaçecek, Alnına yediQi damııa ile 
insanlık, insan olmak, şerefli bir yurtdaş olmak hak. 
kını kaybedecektir. 

Sorarım size böyle bir hale düımekd•nae ölümü 
hanııiniz tercih etmezsiniz? • 

• •• 
Ceza kanununun 414 üncü maddesinde aynen fÖY· 

le der: 
• Her kim, on beş yaşını bitirmeyen bir küçütün 

ırzına geçer ise üç seneden on ıeneye kadar atır 
hapis cezasına mahkum olur,,, 

Ceza kanunu bazı ahvalde mesela şiddet ve cebir 
istimali gibi hallerde bu cezayı biraz dıba ziyade
leştirmektedir. 

Kanunun tayin ettiği ceza şekilleri ve müddetleri 
arasında hakimin vereceği karar asıl olduıtuna göre 
bu cürümlerde hakimlerimizin bütün hüsnü niyet kai
delerini ortadan kaldırarak amansız ve en şiddetli 

cezayı verm,Jeri, bir takım canavarlara masum ço
cuklarımızı lekelemek fıraatıru vermemlt olacakhr, 

Nusrat Safa Co9kun 

. . . -"°''" 

Günün Vodminden 
' .. ··:ı: • • • '·"" . . . ~ .. ,,t ~4;1: 

Muharrir kıymetle
rinde de rekabet 1 

Bir gazetede yazı yazan muhar -
rirlerin okuyucuya nazaran kaça 
mal olduğunu merak edip hesap et
miş ve bu likidasyon fiyatlarımızı 

da yazmak suretile dün ok uyucu -
liıra i:in eylenıişt.k. Bu kde. 
pil" hesabını, başkalarını üzmemek 
için, evvela kendimizin mensup ol
duğumuz gazeteye, yani (Açık 

Söz) e tatbik etti k. 
Bilhesap (Açık Söz) de yalnız 

gündelik fıkraları yazmak üzere 
her çeşit yaşta ve her çeşit baş
la (20) muharrir çalıştığııı.a ve ga
zete (5) kuruşa satıldığına göre her 
birimiz, üst üste perakende fiyatla 
(10) paraya geliyorduk.. 

Perakende fiyatile. Zira toptan 
satışta, yani müvezzilere satışta, 

bütün gazetelerin daha ucuza ve -
rildiği malumdur. 

Rekabet kabul etmez fiyatları -
mızı daha iyi anlamak için borsa 
cetveline nazaran daha ince bir he
sap yapılırsa görülür ki: 

Bir muharrir, çaya batırılıp ye -
nilecek bir simidin beşte birine, bir 
Kızılay iane puluna, bir baş prasa
ya, 10 gram kuru fasulyaya ve (9) 
leblebi ianesine muadil düşüyor. 

Yani, müsbet laboratuvar tecrübe
sile bir muharririn ne demek oldu
ğunu anlamak için, bir bal kabağı 
laf söylediği zaman, bir tabağa (9) 
leblebi koymakla bir muharrir hii
dis~si vücud2 getirilmiş olur! .. 

Bu takdirde ancak felsefe kon
feranslarile hallolunabilecek bir 
mesele ortaya çıkar. 

Bir muharrir mete liğin kendi 
kıymeti olmasından gelen bir düş
manlıkla mıdır ki, daima meteliğe 
kurşun atmaktadır?! Veyahut: me· 
leliğe kurşun atan azılı bir muhar
rir curmü meşhut halinde sayıla
bilir mi• Yoksa, kendi nefsile aman· 
sız bir mücadele yapmakta olan 
Kamil bir adam mıdır? .. Allah bilir. 
İşin şık taralı, (Açık Söz) e naza -
ran muharrirce daha tengin olan 
yani daha çok meteliği oları bir ga
zetedeki nüktedan arkadaşlardan 

biri bızim bu hesabımızı görmüş ve 
mızahperverane gU!erek: 

- Çok doğru hesap! demiş. (Açık 
Söz) deki 20 muharririn de 10 pa
ralık oldukları doğrudur! .. 

Nüktedan dostumuz hesabın a
daletinden galiba gafil. Onlar biz
den daha çok muharriri olan gaze
teyt mensup olduğuna göre beş pa
ra dahi etmezler!' 

Geçml, olsun 1 
Muharrirlerden laf açılınca, hiç 

haberimiz olmadan geçmiş müessif 
bir vak"adan bahsetmemek kabil 
mi? Dünkü (Son Posta) arkadaşı -
mız mizah üstadlarımızdan Ercü -
mend Ekrem Talu'nun tekrar Son 
Postaya yazı yaznuya başladığını 

bıldirirken muhterem üstadın bir 
müddetten beri rahatsız olduğunu 
ve tamamile iyileşince Son Postaya 
yazmıya başlıyacajtıoı haber veri. 
yor. 

Üstad, (Son Posta• ya yazmadığı 
günler zarfında (Tan) arkadaşımı
za yazı yazmakta olduklarına göre, 
demek ki, (Son Postaya yazı yaz
mamak haslahğı) na tutulmuşlar! 
Geçmiş ohun! Hemen Allah cümle
mizi bu ağır hastalıktan korusun! • 

Tasnif ve insaf 
Muhterem ;;air Halit Fahri Ozan

soy (Edebiyat) isimli bir yazı sil
silesine başladılar. Yazı okununca 
bunun daha ziyade bir sürpriz ol
duğu ve silsilesine başlananın yazı 
olmadığı anlaşılabilir. Yazının ismi 
(Yerlerinde Sayanlar). Demek 
muhterem şair dostumuz hatıratını 
yazıyorlar! 

Zeki şairimiz bu yazısında ye -
rinde sayan şairlerimizi (8) sınıfa 

taksim etmiş. Tasnife baktık: Bu 
tasnif her halde insaftan gelmiyor. 
Zira: mevcut şairlerimizin hemen 
cümlesi bu (8) sınıfa giriyor !ar. Se
kiz sınıfta da kalan bir Halit..Fahri 
Ozansoy! 

Serdengeçti 
lllllllllllllllllllHlllllllUlllllltllltllllllltllllllllllllllllllllllllltlllllllM 

Denizci 
Türkiye 

(1 nci ;ayfadan devam) 
için bir hayal, bir romancı isteği 
sayılabilir amma, muhakkak ki 
yarın için bir hakikat, hakikatin 
ta kendisi ve asgarisi olacaktır. 

Hiç yoktan bugünü, bugünün 
büyük Türkiyesin! yaratan kudret 
yarının büyük Türk donanmasını 
da yaratacaktır. 

Etem izzet Benice 



Yahudi düşmanlığı 
Filistindeki hadiseler artıyor 

ve iç taraf /ara gag ılıyor 

Kudüs 11 ( A. A.) - loriliz tahkik komisyonunun burada~ ayrıl• 
masıodan sonra hızını arttırmış olan Yahudi eleyhtarlığı Filistinin 
içerlerine sirayet etmektedir. _Bu tahrikatın müşterrken hazırlan· 

mış bir şey olmayıp muhtelif Arap mahafilinde hasıl olan sabırsızlık ve 
hayal inkisarı dolayısile yapılan bir takım ferdi teşebbüslerden ibaret 
olduğu zannolunmaktadır. Bununla beraber münferit su;kastler, sık sık ı 
vukua relmektedir. 

Dün Samarie mınlakasında bir takım taarruzlar yapılmış oldutu 
haber verilmiştir. Bu mıntakada bilhas.a Guivathada n"ıevkiindeki çift 
çilere karşı bir çele tarafından müsellah bir teca vüıde bulunulmuştur. 
Çete, bu mevkie üç taraftan taarruz etmiştir. 

Çete efrarlı, süt taşımakta olan üç kamyonu tevkif etmiştir. 
Haydutlar arap kasabalarını da ihm~l etmemektedirler. Yirmi kadar 

silahlı ~dam, Kudüs civarında hakiki bir yağmacılık yapmışlar ve talan 
yaptıkhrı kasabalarda halkın ellerini kollarını bağladıktan sonra hay
vanlarını sürüp götürmüşlerdir. 

• • • 
Meşhur elçiye izin verildi 

Prag 11 (A. A.) - - Çekoslovakyanın Bükreş elçisi yakında uzun 
bir mezuniyet alacaktır. Çek diplomatının bu mezuniyet alır.85ına sebep 
geçenlerde intişar eden bir kitap üzerine Rumen plr15.mentosunda ken. 
disine karşı yapılan şiddetli hücumlardır. Bu kitaptaki baıı tabirlor 
Romanya için hakaret lmiz görülmüştür. 

• • • 
Şarki Akdeniz ve ltalga 

Roma 11 (A.A.) - ltalyanın Ş.uk! Akdeniz için umumY bir yardım 
ve ademi tecavüz m;sakı hakkında tetkikatta bulunmakta olduğuna dair 
olan h•berler tekzip edilmektedir. 

ltalyanın umumi misaklara aleyhdar ve iki citıetli minklara taraftar 
olduftu hatırlatılmaktadır. 

• • • 
Müşahit heyet Beratta .. 

Kudüs. 11 (A.A) - Saocagı ziyaret eden Milletler Cemiyeti müşa· 
hidleri Beruta gelmişlerdir. Mü~ahidlerin burayı ziyarellerinin sebebi 
malüm değıldir. 

• • • 
Berlinde bir hava faciası 

ve ölenler 
Berlin 11 (A.A) - Seriinin şimal mahallelerinden birinin kalabalık btr 

caddesine düşen b'r asl:erl tayyare, beş kişinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Tayyare havada iken bir infilak vukua gelmiştir. Sebebi, 
yük•ek tevetıürlü bir kabloya çarpmasıdır. Yanar l>ir halde bulunan 
tayyare, caddeden geçenlerin üstüne düşmüş ve bunları yakmıştır. 

• • 
Bir zelzele 

Constantine 11 (A.A) - Müthiş 

bir zelzele yüzünden Guelma mın

takasında yerlilere aid bir çok ev• 
!er yıkılmıştır. 

Üç kişi ölmtiştür. 

BüyUk grev bitti 
Detroil 11 (A. A.) - Olomobil 

grevi, sona ermiştir. General Mo. 
tors Corporaıion ile otomobil sen• 
dikası, bır it:laf vücude getirmiş· 
!erdir. ltilı\fname bugün imza edi. 
leccktir. 

Milli kitap faciamı- sav,·ur olunamaz ki, he"'llen bedava 
• olarak emrı vakı halınde aldığı bir 

zın pratik bır hal kitabı okumak merakına düşmüş ol-

çaresine doğru •• ! 
36 kazada daha Halkevi açılacağı l 

bildiriliyor. Bu hesapça Türkiye • 
deki halkevleri 166 ya baliğ olmak
ta. 
Halkevleri bu suretle oldukça geniş 

ve ehemmiyetli bir rakama vardık
tan sonra, yine bizzat halkevleri • 
nin baş prensiplerind~n biri olan 
bir kültür meselesinde pratik bir 
hal çaresine hizmet <debilecekle • 
rini kaydetmek sırasıdır. 

Halkevleri, kültür sahamızın acı 
bir yarası olan şu kıtap satışı ve o
kunuşu meselesinde, g&yet pratik 
bir surette, hakikaten mühim bir 
amil olabileceklerdir. Bıze bıı ame
l! fikri veren geçenlerde Beyoğlu 
Halkevinde yapılan bir müsamere· 
dek: müşahedemizdir Beyoğlu 

Halkevi bu müsamerecie eğlenceli 
bir piyango yapmış ,-e piyankoda 
kazananlara muhtelif kitaplar da
ğıtmıştı. Bu fikir, belki kilap me
selesinin hallile bilhassa meşgul o
lunarak vasıl olunmuı bir hareket 
değildi. Fakat memleketteki şid -
detli bir ihtiyacın hissolunmasın • 
dan ileri geldiğine şüphe yoktur. 

F'ilhakika bu şekilde kitapcılar
dan kitRp para ile bolca miktarlar
da satın alınmış ,.c bu suretle 
kitap ödenmiş olmakta, halbuki di
ğer taraftan da bedava addedilebi· 
lecek bir şekilde verilerek 5-10 ku· 
ruşluk basit bir piyanvo fiyatına 

kitap dağıtılmış olmaktadır. 
Dünyada hemen hiç bir insan ta 

masın. 

Bu ş~klin. cidden, ~~k miikem • 
mel bir kıtap yayımı tekniğine esas 
olabilecek harikulade pratik bir U• 

su! olduğuna şüphe yoktur. Zira 
Halkevleri sık sık her tiirlü toplan· 
malarına, her türlü vesilelerle bu 
bu usule müracaat ett:kleri takdir
de kitaplar satılmamak cndişesin • 
den kurtulacağı içın kitapçılık sa
nayii bir emnivete bağlanarak bes
lenmiş olacaktır. Diğer taraftan o
kumanın en pratik yayımı tahak • 
kuk etmiş bulunacaktır. Devlete 
dahi yük olmak<ızın ... 

Bu usulün memleketimizde, şüp
hesiz. yalnız halkevlerir.e münha -
sır bırakılmaması ve her nevi hu-
susi, resmi eğlencelerde, hatta ba
lolarda dahi kotiyon olarak bu u
sulün tamimi pek mühim netice

ler \'erecek mahiyette görünüyor. 
Bu usul umumilcştirilerek hemen 
milli bir gayretle kültür yayımı ve 
bilhassa kitap sanayiimizi doğrul • 
ta bileceğiz. 

Öyle zannediyoruz ki, bu hare • 
kete önderlik etmek, milli bir kül
tür işi olarak e\'veıa Halkevlerine 
düsmektedir. 

Keçi eti meselesi 
İstanbulun et derdi salim bir tek

nikle halledilmiş olmadığı herke • 
sin malümu ... Bilhassa keçi eti me
selesi. Bu mesele üzerinde yapılan 
tetkiklerde anlaşılan cihetler şun
lar: 

İs 1anbulda keçi eti, bilhassa As-

Hava soğuk, müşteri ve Roosevelt ve An1eri· 

!para yok ne yapacağız? Am~r~a~U~l~l~==k~ı~~oose-
"'' _ - -·- - velt, Amerika adliyes:nin ı sl ahı 

1 C" J l 1 b • J, l için kongreye . kongre Amerik•· 

B•rlin 11 ( A.A) - Ktinunrı
ıani ayıncla iııiı/~,;,. "111ilccları, 

1,815,000 idi, gani k4nunueuuel• 
nazaran 374.000 ki,i /azlalaJ• 
mıstı. lstaliıliklor, ba itzayılclil 

mevıime mdtıallik eıbaba atfet• 

Harrarda 
Su bulundu 

Harrar 11 (A. A.) - Belctuon' 
dan Harrar'a doğru seyahate de. 
vam elmckte olan vali! umuminin 
kervanı, Belet'e 600 kilomelrc me
safede kain Giriga'ya vasıl ol· 
muştur. 

Son zamanlarda yapılan tecrü. 
beler, Ogaden'de az bir derinlikte 
su mevcut olduğunu gôstermiştir. 
Yerlilere hitab eden vali! umum! • 
Harrar'ın daha ziyade müslüman• 
lara ait olduğunu ve hükümetin 
hars! bir merkez haline gelmesi 
lazım olan Harrarda mektepler 
ve camiler inşa ettirmek suretile 
memleketin bu hüviyetini takviye 
etmek tasavvurunda bulunduğunu 
sôylemiştir. 

Hatip, Necaşinin hakimiyeti al. 
tında iştigal edilmekte olan müslü
man di_nini~ bugün diğer mezhep
lerle musavı olduğ'ur.u ılave etmi,tir. 

Gripten ölenler: 976 
Londra. 11 (A.A) - lngilterenin 

büyük şehirlerinde geçen hafta 
gripten ölenlerin sayısı 976 yı 
bulmuştur. 

Beyaz zehir çetesi 
Viyana, ll(A.A) - Avusturya ve 

Macaristan hududundA 2 kişi levkif 
edilmiştir. Bunlar mühim miktarda 
uyuşturucu maddeleri kaçak sure· 
tile ithal etmek istiyorlardı. Bu iki 
adiım, bütün merkezi Avrupada 
kesif bir uyuşturucu maddeler ka. 
çakçılığı yapan bir çeteye mensub
lurlar. 

L1ndbarg Tunusta 
Tunus 11 (A.A) - Lindberg sa• 

at 1 l.45'de burada karaya inmiş· 
tir. Tayyareci, benzin aldıktan son. 
ra 12.40'de Trablusa hareket el· 
miştir. 

lran Mallye nazırı öldU 
Tahran 11 (A.A.) - Maliye na

zırı b. Davar dün kalb sekte.inden 
ölmüştür. 

maaltı, Tahtakale \'e civarındaki 
kasaplarda ve kenar semllercic' 
sürülmekte. Bilvasıta ve veresiye 
alışveriş edenlere ise şehrin en mu
ten& yerlerine kasapların hemen u
mumiyetle keçi eti gönderip kıvır· 
cık hesabı gördükleri de anlaşılı
yor. Belediye, hiç şüphesiz, büyük 
bir hüsnü niyetle bu meselenin 
hallini iş edinmiştır. Fakat beledi
yece yapılan tetkiklerde İstanbul. 
da da Ankaradaki gibi keçi eti sa
tan kasapların avnlmasına imkan 
görülemediği bildiriliyor. Buna mu
kabil keçi ve koyun damgalarını 
bozulmaz ve kolaylıkla birbirin • 
den ayrılabilir bir hale ko,·mak 
muvafık görülmüş. · 

Bir defa keçi k;ısaplarının ayrıl
masının Ankarada kabil olup da ls
tanbulda kabil olamamasının -
meli ne olabilir? 

Sonra, damga işi de m~seleyi hal
letmiş olmaz ki. Kasaplaı keçi etini 
aşikar \"e namuslu surette satsalar 
esasen mesele yoktur. Çünkü keçi 
etini hakiki ucuz f"iyatil~ yiyen bir 
Ç0

1< insanlar olabilir. Kor.trollcı ve 

ycnmiye salih keçi elini yiyenler 
çok olabilir. Mesele, kasapların bu 
eti alışmamış olanlara hile ile ,.e 
alç_akç:ı bir Ciyatla sürmeleridir. Et 
daima damgası üzerinde olarak a
lınamaz. Esasen kasaplar hemen 

her alış verişte sattıkları ele keçi 
etini ne eli olduğu farkedilemiyc -
cek parçalar halinde katmaktadır . 
!ar. Bu itibarla, damgaları yendık
t~n sonra dahi çıkmaz hale koysak, 
meseleyi halletmiş sayılamayız? 

Açık SözlU 

1 
Janua cııar, ır ger e ga nız da mümessiller medisi, yani par-

k d • 1 • "f b • liımento ile ayan meclisinin bir a-l en ııerıne aı ır rada içtimaıdır • elıemm iyctli bir 

1

. • l • • t • l teklifte bulunmu~tur. Amerika ad-
geçım go U ve gerı lS ıgor ar liyesinin New Deal adı verilen kal-

' kırıma programının tatbi.kında oy-
1 !!tilll•l!!l••-J nadığı menfi rol hatırlanacak olur-
J , sa, Roosevelt'in bu teklifi ile istih

Kl'.·priı üzerinden geçerken kimbilir 
kaç keer rastgeldini : Kadın, er
kek, çoluk çocuk köprü parmak • 
lıklarına sarılmışlar, hayran ha:ı- 

ran denizde bir yere bakınırlar. 

Kaç defa eğildim, gözlerini takip e
derek ben de o istikamete dikkat-
le, ehemmiyetle, gazeteci gözü ile 
baktım. Bir kaç sandaldan ve bir 
iki çatana ve mavunadan ba~ka 

hiç bir şeycıkler yok. 
Akşam oluncıya kadar scyırci • 

lcrin renkleri, Ç"eşitleri, nt.il{ileri 
değişir fakat miktarında eksiklik 
olmaz. 
Eğlencesiz şehirlerde halk böyle

dır. Bızde büsbütün müfrittir. Bir ı 
kaç mavunayı sürükliyen bir ça -
tanayı veyahut balık tutan bir 
balıkçıy ı saatlarca ve büyiık bır 

merakla seyrederler. 

Dün de bu kalabalığı böyle in
tipüften bir şey sandım Mahaza 
denizden bir cesel mi rıkardılar ve
yahut deniz temizliyen makine o
raya mı gcrmi ·tir diye bir defa 
baktım . Sağlı sollu yüzlerce kayık, 
biribirine baş ve sırt dayamışlar. 

İçınde birer sepet, içlerı hamsı do
lu. Ellerde birer ağ. Bovuna balık 
tutmakla uğra*ıyorlar. 

Bazan kolla rın ı çapraz sallıyan 

çok üşüyenler olmasa bütün bun
lar topluca bir tablo, bir manzara 
gibi cansız görünecekler. Sandal • 
cılar. bütlin geçim yolları Halıç ve 
Üsküdarla Köprü arasına münha
sır k~lan bu adamların, bu sınıfın 
kazancı nAdır, şıkayetleri nedir, 
dertleri var mıdır. bunlan öğren
mek merakına düştüm. 
Meğer •açma kutuyu söyletme 

kötüyü, ımij. Meğer ·bir dokun 
bin ah işit ka>ei vakfurdam imiş 

1814 numaralı sandal sahibi Meh· 
met yana yakıla anlatıver: 

.Sandalcılık ölml.iştür. Eski ta 
rihlerde Bebek, Anadoluhisarı, Ka
vakların önierinde yüzlerce sandal 
vaz ve ak<am sefalarına insan ta· . . 
şır, bol par1 kazanır, ev bark sahibi 
olunurdu. 

Köprü yapılmadan iki yakayı bir
leşti,·~ıı sandaldı ve tabii sandalcı
nın da iki yakası bir araya gelebi
liyordu. Şin.di sandallara binen • 
!er tek tük. Haftada bir nöbet ge
liyor. Halbuki bu işdeıı dolayı san
dalcıya her gece niibPt gPliyor. E· 
ğer böyle havalarda Halice açı • 
lıp üç beş balık tutamazsak ve he
le bunu tuttuktan sonra satamaz -
sak aç kaldık demektir 

Yük yok müşteri yok, hava so • 
ğuk, hiç bir şey yok. Sandalcı ne 
yapacak? Şu elimizdeki vasıtaların 
tamiri, şusu busu, vergisi filiını 

aldığımızı tüketir. Ne yiyip ne içe
ceğiz? 

Ne yapalım, bir defa böyle bir iş 
varmış ve biz de o işin ehli olmu
şuz. Şimdi ne yapabiliriz? 

Kötü bayım kötü. Bu i~in sonu 
tehlikeli ve kötü.> 

Sandalcılar, vasıtalarının satın 

alınmasını teklif etmişler bu olma
mış, fakat iş de yokmuş. Ne yapa· 
caklarını k~stir~miyorlarmış. 

Bir diğer sandalcı diyor ki: 
,50 yaşını geçiyorum. Çok günler 

gördüm, iyi ve zengin günler gör
mış. İşimiz ve san'atımızın b6yle 
fena bir iıkibete uğrıyacağını aklı
mıza getiremezdik. Eskiden çok 
kazanırdık. Mahaza bizim san'atı • 
mız h<'r m0 mlekette geçer. Burada 
da bize bir ~er ayırsalar da biz de 
orada .ııeçimek olmaz mı?» 

Olur amma dur bakalım bu işı 

alakadarlar Üzerlerine alacaklar 
mı? 

İSTANBUL MUHABİR{ 

Mısır ordusunda 144 bin 
Tanklar Göçmen gelecek 

Kahire 11 ( A.A) - Reuter Sıhhiye Vekaleti yurt da hükü • 
ajansından: mete ait ne kadar arsa ve emlak 

Mısır ordusunda tanklar kullanıl- bulunduğunu yeni baştan tetkik 
mıyacağı suretindeki yanlış ha~- eıtirmektedir. 
rin tevlit ettiği fena intibaı izale Bu tetkikler bittikten sonra ö • 
etmek için bilakis tankların Mısırın nümüzdeki mali yıl içinde gele-
müdafaasını tensik hususunda en cek muhacirlerin nerelere yerleş-
mübim rolü oynayacaeı söylenmek· tiıtlecekleri tayin edilecektir. 
tedir. Muhtelif yerlerden memleketimi-

Fransa Hariciye 
Nazırının izahatı 
Bekleniyor 

Paris, J 1 ( A.A. ) Nazırlar 
meclisi, cumartesi günü toplana
cakıır. M. Delbos, harici vaziyet 

hakkında izahat verecektir. Nazır
lar, hayat pahalılığının artmasına 
mani olmak için alınacak tedbirler 
hakkında da görüşeceklerdir. 

Eski krala 
Veri lem iyen 
Tahsisat 

Londra l l (A. A.) - işçi par
ti~i hanedana aid tahsisat listesini 
a vanı kamarasınıı geldiğ'i vakit dük 
de Windsora tahsisat verilmesine 
kat 'ıyen muhalefet göstermiye ka
rar vermiştir. 

. '.'f•amııfih b karar büyük mü,_ 
kılat çıkaracak mahiyette detildir. 

Çünkü kral şahsen dük de Wmd· 

sorsa tahsisat vermek islerse ken. 
di parasından ayırarak v~rebile
C•ktir. Bu takdirde kralın tah· 
sisatı bu miktarda artırılacaktır. 

ze 937 mali yılı içinde gelecek ve 
getiril<>cek muhacirlerin sayısı 44 
bin küsur olarak tahrPin edilmek
tedır. 

Türkiye 
Tıb encümeni 

Türkiye tıb encümeni evelki ak. 
şam Profesör Abdülkadir Noyanın 

başkanlıtında top 1 anoııış, Doktor Os
man Şerefeddin ve Doktor Ali 
Şükrü Şıvh taraflarından (Tifoda 
nükaha seromu ile tedwi). Profe· 
ıör Nazım Şakir tarafıodan (Sl· 
Um tabiallı lymphocytaire menin
iİIC vaka.ı), Profesör General Ce
mil . tarafından (kao>er hakkında) 
teblığler \ apılmı~ ,-e bu mevzuların 
müzakrrelerin~ Profesör General 
Kadri Roşit Anday, Profesör Lütfi 
Profe•ör Abdü"kadir Noyan, Pro
fesör ti.mm Şakir, Doktor Esat 
~aşit, Doktor Orhan Tahsin, Dok· 
tor Asım. Doktor Profe•ör Bür· 
hanettin iştirak etmi~lerdir. 

Aka GUndUz'un 
konferansı 

Eminönü Halkeviııde saylav 

Aka Gündüzün Yereccği konfe . 

rans Aka Gündüzün loastalığı do

layısile başka bir güne tehir edil
miştir. 

daf ettiği gaye anlaşılır. Malüm • 
dur ki Roosc\•elt dört sene evvel, 
birinci devresine başladığı zaman, 
Amerika büyük bir iktısadi ve ma
li buhran içinde idi. Cumhur Baş
kanı bu buhran ile mücadele et • 
mek için kongreden geni . salahiyet
ler aldı. Fakat bu salahiyetleri kul· 
!anmakta iken, Amerika )iiksek 
mahkemesi müdahale ederek New 
Deal kanunlarının hükümsüz ol • 
duğuna karar verdi. 
Teşri kuvvetini tem,il eden 1< "n· 

gre tarafından akdrdilcn k:ınunl>· 
rın bir mahkeme tarafından nasıl 
hükümsüz bırakabileceğini anlamak 
için Amerika devlet mekanizm>sı · 
nın • tevıini kuva . nazariycsir.c da
yandığını hatırlamak tazımdır. O:. 
sekizinci asrın sonlarına doğr~ y:.1.
zılan ve Monteskiyeu'un siyasi 
felsefesine istinad eden Anıerika a
nayasası teşri, icra ve kaza ku\'vet
lerini biribirinden ayırmakta ve k -
za kuvvetini de ferd !ıaklarıııın ve 
Amerika ittihadını teşkil eden dev
let salaJiiyctlerinin korunması i
çin murakıp vaziyetin'f koyınakta
dır. Öyle ki mahkeme ferd hakla
rının veyahut da ittihadı teşkil e
den dc\•let saliıhiyetlerinin icra ve· 
ya te~rı km·veti tarafından ihliıl C· 

dildiğini görürse, müdahale eder. 
İ~te Amerika yüksek mahkeme

si bu salahiyetlerinc istinaden Vl'I"· 

diği bir takım hükümlerle Roose.
\'ell"in New Deal projesini tatbik 
ı.-tlirmemiştir. Cumhur Başkanı l· 

çin bôyle bir \"aziyette yapılacak 
iki şey Yardı: 

1 - Amerika anayasasını deği -
tirmek. 

2 - Amerika anayasasının tefsi
rini daha genç ve daha ileri ele • 
manların ellerine tevdi etmek. Ve 
tadil yoluyla değil, tefsir yol .ıyla 

gayeye varmak. 
Anlaşıiıyor ki Roosevelt ikinci 

yol üzerinde yürümeğe karar ver • 
mişlir. Filhakika birinci yol çok 
külfetli olacaktı. Bir defa Ameri· 
kalılar Vaşington zamanında ya • 
pılan ve kendilerini büyük ve zen
gin bir millet haline getiren bu a
nayasayı değiştirmek istemiyorlar. 
Fakat hissi sebeplerden ayrı bir 
zorluk daha vardır: Anayasanın de
ğişmesi birkaç senelik zamana mü
tevakkıftır. fadil, kongrenin ü~tc 
ıkisi ıarafından kabul edildikten 
sonra Amerika itlihadını teskil e
den kırk sekiz devletin uçlc ikisi 
tarafından da ayrı ayn tasdik edil
melidir. 

Bunun içindir ki Roosvelt daha 
kestirme yoldan yürümek istiyor. 
Kongreye yapılan teklif, Amerika 
adliycı;ini daha genç elemanlara 
bırakıyor ve aynı zamanda icra 
kuvvetinin de hafif tertip muraka
besi allına koyuyor. Mahkemelerin 
son dört ;ene zarfındaki kararları 
gôstermiştir ki genç ve ileri eleman· 
!ar, anayaslyı geniş ve bugünkü 
şartlara daha uygun olarak tefsir 
etmeğe çalışmışlar, fakat ekseriyeti 
teşkil eden geri ve muhafazakar 
hakimlerin muhalefeti karşısında 

muvaffak olamamışlardır. Eğer 
ekseriyet ileri unsurların ellerine 
geçecek olıırsa, anayasayı deihtir
meksizin tefsir yollarıyle hedefe 
varabilecektir. Fakat Roosevelt ta
rafından yapılan lıu teklifin şid

detlı mukavemete maruz kaldığı 
bildiriliyor. Cumhur Başkanının , 
muorızları bu teklifin anayasaya 
muhalif olduğunu iddia etmekte
dirler. Maamafıh Roosevelt partisi 
kongrede her tedbiri kabul ettire· 
bilecek ekşeriyeti haizdir. Yalnız 
bu tedbirde mesele ile en yakın -
dan alakador olan yüksek mahke
menin muhalcfetile karşılaşmasın. 
İşte o zamnn artık anayasayı değiş- ı 

tirmekten başka yapacak iş kal • 
maz. 

Ahmet ŞUkrU ESM~R 

Viyana ile Sallnik ora
sında hava seferleri 
Atina 11 (A. A.) - Avusturya 

hükümeti, Viyana ile Selanik a• ~ 
ıında bir hava haltı tesisi için Yu· 
nan hükumetinden müs~ade iste• 
m!ştir. Bu hak diğer bir çok hü. 
kumetlere de verilmiş oıduğundın 
bu ~alebin de is'af olunacaQ'ı zan. 
nedılmektedir. 
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Lehçeden çeviren: EyUp Sabri AkyUrek 

F 

I 

Donmuş kar ayaklarının altında 
gıcırdıyor .. amma her yerde pek 
çok d~ğil. 

Küçük bacakları oldukça uzun
du.. Zagrebiden Ponikalaya giden 
yol üzerinde gayretle ilerliyor. 
Donun gittikçe artmasına rağmen 
sırtında koyun postundan bir ye -
!ek ayağında yamalı bir pantalon ve 
bir çift eski çizmeden başka birşey 
yok. 

Elinde bir Hobua, (2) başında 

hafi! bir yaz şapkası, midesinde 
yeni kadeh Arak, (3) ruhunda ise 
bütün bunların sebebi. 

:;)aha bu sabah papas efendinin 
yanında Poniklanm müstakbel or
ganisti olarak mukaveleyi imzala
mıştı. 

Şimdiye kadar bir çingene gibi 
bütün dünyayı dolaşmış bu taraf
ta herkesten iy içaldığı Hobuasile 
ta herkesten çıkarmak için, meyha
neden meyhaneye, düğünden düğü
ne, panayırdan panayıra gezmişti. 
Şimdi ise Poniklayı yurt tutarak 
kendi damı altında sakin bir bayat 
sürmeği tasarlıyor. 

Bahçesile bir ev, senede yüz elli 
ruble, Allah için hizmet, bir de üs
telik yarı ilahi muhterem bir mev
ki. Bunu kim kaçırır. 

Düne kadar onu bir serseri ta -
nıyanlar bugün onun önünde baş
larını eğecek. 

Organist, laf mı bu. Papasın ya
nında büyük bir rütbe. 

Bu yeri çoktan gözüne kestirmiş
ti. Vakıa ihtiyar zangoç sağ iken 
bu onun aklından bile geçmezdi; 
amma parmakları sertleşip te orgu 
zor çalmağa başlayınca ... Bun.;nla 
beraber papası, yirmi yıl beraber 
yaşadıkları için onu tekaüt etmek 
te istemiyordu. 

Fakat ihtiyar Zangoç üç gün i
ç ;inde birden gidince Küçük he -
men papasa koştu. O zaman, ne o 
bu yeri isterken, ne de papas ona 
bu yeri verirken titremedi bile; çün
kü şehirde ondan daha ustasını bul
manın imkanı yoktu. 

Acaba Küçük, Hobuna, Org ve ça
labildiği öteki çalgılar üzerine o -
lan maharetini nasıl kazanmıştı? 
Bunu söylemek biraz güçce. Şüp -
hesiz babasının bu işte hiç rolü 
yok. Çünkü o, genç yaşında asker 

( 1) Kilisede ork çalan adam ork
cu. 

(2) Üflenerek çalınan bir çalgı. 
(3) Bir nevi içki. 

olmuş (ammuzıkacı değil) ih • 
tiyar iken de ipçilik yapmış, bıyık
lar altında ıoğzından sarkan pipo
sundan duman üflemekten başka 
birşey bilmiyen bir adammış. 

Küçük daha çocukken çalgılar • 
dan çıkan sesleri büyük bir dikkat· 
le dinledi. Daha sonra Zangoçun 
yanına körükçü girdi. İş_te o za
man Zangoç çocuğun hevesinin faz
lalığını görünce ona orğ çalmasını 
öğretti. 

Fakat üç sene sonra çırak usta· 
sını geçti ve bu sırada oraya gelen 
bir muzika bandosuna katılarak 

memleketinden ayrıldı. Bazan in • 
sanların arzusuna, buan da Allah 
için çalgısını çalarak panayirden 
panayire, düğünden düğüne, mey· 
haneden meyhaneye senelerce do
laştı durdu ... 

Günün birinde bando dağılınca 
o da eskilire bürünmüş, zayıf, kili
se faresi kadar fakir bir halde 
memleketi olan Zagrabiyeye döndü. 

Burada bir kuş gibi dallar üzerin
de yaşayarak k&h insanların önün
de onların arzuları için, kiih Allah 
için neş'eli neş'eli çalgısını çalma· 
ğa devam etti. 

Her ne kadar herkes onu, bu ka
rarsız hayatından dolayı ayıplıyor

duysa da şöhreti gittikçe artıyordu. 
Ponikla ve Zagrebianın her yerin· 
de: 

Küçükten haber? Onun çal • 
dıkları behemhal Allahın hoşuna 
gider ve insanları hayran eder! 

- Doğru. Amma onun içinde fe
na bir yeri var gibi geliyor .• 
Şeklinde bir konuşmaya her za • 

man rast gelinebilir. 

Ve hakikaten bu uzun bacaklı 
serserinin içinde bir şey vardı. 

Daha ihtiya rZangocun sağlığı

nda, onun yerine vekil kaldığı za
manlarda orgu bütün hislerile du
yarak çalardı. 

( Deramı var) 
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Adana belediyesi
nin muvaffakıyeti 

Adana, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Şehrimiz kasapları et fi • 
atlarını beş kuruş arttırınca bele
diye buna razı olmamış ve bir ihti
lat baş göstermişti. Belediyemiz 
nihayet etin yine eskisi gibi 40 ku
ruştan satılmasını temin etmiş ve 
bu fiattan fazlaya satan kasapların 
hemen haber verilmesini halka ta
mim etmiştir. 

Açık Söz'ün romanı:17 ..... ~ 
H .BA~JNJJA 
OL~N Ki 

Yozon : lskender Fahrettin 
Bu heyecanlı konuşmalardan, 

Selma ile Cevadın kardeş olmadık
ları anlaşılıyordu. 

Zavallı Zeynebin ne müthiş bir 
tuzağa düştüğünü ne kendisi bili
yordu; ne de başkası. 

Tekrar heroin çektiler .. 
Rakı içtiler. 

İkisinin de hem gözleri, hem de 
başları dönmeğe başlamıştı. 

Bu arada Sami bey odaya giri • 
yor, bir sigara yakarak, iki ka -
fadar kadının kadehlerini doldu· 
rup gidiyordu. 
Selmanın ııüzel sesi vardı .. Şarkı 

meraklısıydı .. Meltıhate sordu: 
- Biz gittikten sonra yeni bir 

i&rkı çıktı mı? 

- Duymadım .• 

- Öyleyse eskileri okuyalım. 
Selma çok sevdiği bir §aıkıyı ya· 

vaş yavaş okumağa başladı: 

cHasta kalbimde açılmış kanayan 
bir yarasın! 

Seni ölsem de unutmam, bana son 
hatırasını 

Kaybolan cismini gönlüm 1ıereler
de arasın? 

Seni ölsem de .unutmam, bana son 
hatırasını. 

Melahat başını sallıyarak gül • 
meğe başladı: 

- Vallahi sen de az yaman ka
dın değilsin! Bu şarkıyı söylemek

le kimi kasdettiğini anlıyorum. 
Selma rakı kadehini midesine bo-1 

şalttı: 

-AÇIK SOZ-

r 
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nazif 

Sokakta kalanlara yatacak yer bu
lan, beğenmediği hareketleri ceza· 
!andıran; şu evin, bu evin planla
rını çıkarıp dar sokaklara bakan 
pencereleri göz hapsine aldıran bu 
kıvırcık bıyıklı çapkın kimdi? Ne 
idi? 
Tavanından örümcek yuvaları sar

kan bu loş koridor, şehri kasıp ka
vurarak nasıl esrarengiz bir çete
nin ini idi? 

İçlerinde en kabadayısının ni -
hayet on sekizine yeni bastığı lıes
belli olan bu gençler, acaba bir si
yasi cemiyetin hafi şubesine 

mi mensup bulunuyorlardı? Yok
sa yankesicilerin, karmanyolacıla
rın kumpas kurdukları bir esrar 
tekkesi mi idi burası? 

Ne o .. Ne de bu ... 
Burası ali tahsil veren bir mek

tebin bodrum katı idi. Bu gençler 
ise İstanbul darüllünununun muh
telif fakültelerine ve yüksek mek
teplere devam et.len bir takım ta
lebeler idi ki zaman, tali ve tesa -
düf yarının dişçilerini, şehbender
lerini, avukatlarını, tabiblerini 
bunların arasından seçecekti. Kim
bilir, belki de şu yırtık yakalı genç
lerden biri, 15 - 20 sene sonra Bor
do şarabını Britanya kralının tacı
nı taşıyan kadehlerle içmeğe alı

şacak bir büyük sefir hazretleri o
lacaktı. Ve aralarında ne ihtilal 
parolası bekliyen gizli bir siyasi 
teşkilat ne de umumi harbin bu 
çok sıkıııtılı günlerinde kolaylıkla 

zengin olmıya çalışan bir söz birli
ği vardı. 

Bunlar burada mektep idareleri
nin bir programa sokmağa lüzum 
görmedikleri serbest zamanlarını 

nasıl geçireceklerini anlamak için 
toplanırlardı. 

Ağabey, usta, dayı, amca diye 
andıkları Nazminin cebindeki def
ter sihirli bir tombala torbası idi 
ki, günlerine ve saatlerine tahak -
küm eden talii; hangi gün, hangi sa
atte nerede bulunacaklarını, ne ile 
meşgul olacaklarını hep ondan öğ
r0 ııir !er ve hepsinin de hayatı bu 
defterden alınan direktif içinde ge
çerdi. 

İçlerinde mektep programlarına 
metelik vermiyenler çoktu. Faka\ 
Nazminin programına itiraz eden 
görülmüyordu. 

Mektep idaresi azgın bir talebe
ye verse verse ne ceza verebilirdi? 
Nihayet defterden kaydını silebi
lirdi. Hoş bunu da yapamazdı ya ... 
Farzedelim ki yaptı... Eh .. Bu o 
kadar korkulacak bir şey değıldi. 

Mektep kıtlıgına kıran girmemişti 

ya'. 
Umumi harp buğday buhranı, 

kahve ve şeker buhranı gibi bir de 
talebe buhranı doğurmuştu c Ün
yon Fransez, e taşınan hukuk fa -
kültesinin koskoca rnlonlarında 

cinler, periler to"p oynuyordu. Yük
sek Ticaret mektebinin bazı sınıf

ları bomboştu. Mühendis mektebi 
güç hal ile dört beş talebe bula • 
bilmişti. Öyle mektepler vardı ki 
kapısında talebe olması muhtemel 
bir genç belirdi mi müdürün odası
na müjdeciler üşüşüyordu. 

Bunun için bir mektepten çıkan 
veya kovulan bir talebe derhal bir 
diğerine girebiliyordu. Acaba mek-

tep idareleri on binlerce cephelerde 
eksilen münevver gençlerin boşlu· 
ğunu doldurmak endişesile mi bu 
heyecanı ltissediyordu? 

Böyle olanlar da vardı. Fakat 
kulaktan kulağa söylendiğine ba
kılırsa idarelerin bu garip hassasi
yetini epi gülünç bir ihtimale at • 
fetmck !azım geliyordu. Maarif 
nazareti talebesiz mektepleri kad
rosundan çıkarmakia tehdit edi • 
yor ve galiba derslerine devam e
decek talebe bulamıvan muallim -
]erin tahsisatlarını da derhal kesi
veriyordu. Bu ciheti kontrol için 
de garip bir şekil bulunmuştu. Ta
lebe de\·am ettiği dersleri imzalı
yor, devam etmediği günler ise sı
nıf talebesiz addedilerek mualli -
min maaşından kıstulyevnı yapılı
yordu. Hele bunların bir kısmı 

tramvay vatmanlarına dönmüşler
di. İş olursa yevmiyeleri işli • 
yordu. 

Açıkta kalmanın parasız ve işsiz 
kalmaktan daha korkunç bir tehli
kesi de vardı. O zaman şuraya bu
raya nasılsa sıkıpbilmiş mubassır· 
cıklar, ikinci müdürcükler, ceple
rindeki askeri tecil· varakal:ı.rının 
kanatlanıp uçuvereceğini pek ala 
biliyorlardı. 

Gazetelerde resmi tebliğleri o -
kumaya inhisar eden cephe gerisi 
vatanperverliginden ayrılıp ya ce
nubun sıcak, ya şimalın soğuk bir 
harp ovasına sürüklenmek hangisi
nin işine gelir? 

Cidden ince yetişmiş, mükellef 
olgun kafalarla idare edilen mek -
tepler de yok değildi. Bunlarda ise 
şu elim laübaliliğe şuurla taham • 
mul ediliyordu. Harp, fikir nesil
lerine müthiş bir tırpan vurmuştu. 
Ortada öyle doldurulmaz bir boş
luk vardı ki, derme çatma, ne olur
sa olsun, üç kişi, beş kişi yetiştir -
meği bir kar addediyorlardı. 

Tabii bu endişeler yüzünden 
mekteplerde ne disiplin kalmıştı, 

ne program ... Hiç bırşey! · 
• Herşey talebelerin sözün·e hava
le edilmiş gibi idi. O talebelerin ki 
doğru dürüst gazete okuyamıyan 
edebiyatcılar ve cem tarh yapma

sını yeni yeni öğrenen fen fakülte
si .müdavimleri• görülüyordu. Ar
tık talebe demek, kavgacı, atak, ho
varda ve gürültüyü sever bir genç 
demekti. Hoş ... Bu telakkinin ha
murunda Hürriyet ve Balkan har
bi senelerinden yuvarlanıp kötü 
an'anelerin de tesiri yok değildi. 
Bir nesil evvelki darülfünunun 
verdiği münevverler sanki pek 
başka şeyler miydi? Arada bir 
fark varsa bu ancak o zamanki a
tak ye kavgacı genç insan safları
nın çok kal• balık olmamasından i
baretti. Ve nihayet belki iş şimdi 

biraz daha çığırından çıkıvermişti. 
O kadar ... 

Nazmi işte bu hercümerç içinde 
yaşayan gençlerin elebaşalarından 
biriydi. Atak mı ataktı. Hemen her 
kavgaya giriyor, her yerde kavga 

çıkarıyor, gözünü daldan budaktan 
sakınmıyordu. Bir yerde bir gü
rültü olsun da orada Nazminin se
si işitilmesin, buna imkan yoktu. 
Eeee ... Bıraz hovarda idi de ... 

(Devamı var) .. 

- Kimi kasdediyorum? Söyle ba- - MeJahat devam etti: 
kayım... - Şöyle uzaktan gördüm .. Gali-

- Kimi olacak ayol?. Eski dost • ba Zeyncbin sol yanağında bir kü-
larından Selimi. çük beni de var ... Cevat da az de-

- A .. Vallahi o değil. ğilmiş haniya! Turnayı gözünden 
- Haydi, ağız yapma bana! O- vurduktan sonra, üstelik bir de o-

nun (kaybolan cismini) gönlün nun için şarkılar düzmüş ... Braval 
yıllardanberi her yerde arıyor! Bil- Şimdi şarkı söylemek sırası Me-
miyor muyum ben sanki? Iıl.hata gelmişti. 

Selma ha!'ım başını pencereye İri baygın gözlerini yere indire-
çevirdi. rek sigarasını söndürdü: 

Tekrar mırıldanmağa başladı: .Dudaklarının ateşi geçmedi lıcila 
cSevdim sarışın bir kızı en körpe dudağımdaıı! 

çağında, Seni çılgın gibi sevdim, neye kaç-
Görsen ne güzel bir beni var sol tın kucağımdan? 

yanağında! Bin gecenin zevkini vermiştin bir 
Tanbur gibi baygın sesi: Bir dinle- gece çamlarda, 

miş olsan, Seni çılgın gibi sevdim, neye kaç-
Bülbül yuva yapmış sanıyorsun tın kucağımdan?• 

dudağında! • Selma kahkaha ile güldü: 
Selma tekrar başın; Melahata çe- - Bunu sana on beş yıl önce Bü-

virerek: yükadada genç bir şair yazmıştı, 
- Haydi bakalım, dedi, bundan değil mi? 

da bir mana çıkaracak mısın? - Vay kafir vay! Nasıl da unut-
- Elbette çıkaracağım .. Bunu da madın bu şarkının hikayesini? .. 

Cevat Anadoluda Zeynep için yaz- - Unutur muyum hiç? Delikan-
mış olsa gerek. Iıdan kaçmışsın da .. Bir daha onu 

Selma sustu. görememi~sın! Biliyorsun ya.. Bu 

Sofralılar arasında hiç erkek yok
tu. Ve hımbıl erkekler; masum, te
miı kadınlarının böyle bir sofraya 
gıtmelerine kar~ı gelmiyorlardı. 

Çünkü birkaç saat yalnız kalmak e
goisması onların gözlerini perdeli
yordu. Öyle ya, masum kadınlar 
çocuk sahibi olmak ve masum kız
lar meşru koca bulmak için bir Ze
keriyya sofrasında topl~nıyorlar.Bu 
sırada da biz başka kepaze sofra -
!arda keyf çatacagız. Gitsin aptal
lar! 

O gece sofrada hep temiz ve ma
sum kadınlar vardı. · Kilni çocuk, 
kimi nişanlı, kimi piyango, kimi 
bayına memuriyet için niyet tut -
muşlardı. 

Bayan Cansever Birsin'e sordu: 
- Sen bir niyet tutmadın mı? 
- Hayır hanımefendim. 

- Olmadı' olmadı! 
- Ne münasebet? Ben daha iki 

senelik evliyim. 
- Evli olmak bir mana ifade et

mez, mutlaka b r niyet tutmalısın. 
- Hiç biı· niyetim yok hanıme

fendim. 
- Görürüz elmasım, görürüz. 
Haftası içind•· ikinci bir Zekeriy

ya sofra,;ı kuruldu. 
Bu sefer bayan Cansever serçe 

parmağı ile Bayan Birsin'in sol 
nıemesinin fındık başını gıdıklıya

rak sordu: 
- Yine ir niyet tutmıyacak mı-

sın? 

- Hayır hanıme!endim. 

- Olm~z! İşte bu olmaz. 

- Bir niyetim yok ki. 

- Senin olmıyabilir, fakat ..• 
Memesinin ucunu gıdıklamakta 

devam ederek: 

- Fakat bunun altındakini dü
şünmüyorsun, 

- Onun altında ne v•r ki? 
- Senin giizel kalbin var. Çarp-

mıyor mu o? 
- Tabii çarpıyor. 
- Kimin için? 
Birsin masum bir cülümseyişlc: 
- Alpagot için. 

- Yamlıyorsun kızım. Orada 
ba şka bir çarpıntı var. 

Bilmez miyim ben efm dim. 
- Bilmezsin. O, bir başkası için 

çarpıyor. Sen farkında d eğilsin. 

Birsin kıp kırmızı oldu ve biraz 
çatık kaşla: 

- Yanılıyorsunuz hanımefendi. 

- Yanılan sensin. Alpagot baş-
k~ bu ba~kadır. Hele hele bir dü
şün. 

- Düşünmeğe ihtiyacım yok. 

- İhtiyacın olmadan düşün. Ya-
ni benim işaret ettiğim meçhül 
noktaya doğru düşün. Sen bu yaz 

vak'adan ders alarak bana: cSakın 
aşıkına fazla naz etme .. Elden ka
çırırsın!• diye öğüt bile vermiştin! 

- Aman efendim, bu ne hafıza .. 
ne hafıza!.. Vallahi hakikati söy • 
!emek lazımgelirse, onun öpüşün
den sonra -aradan on beş yıl geçti
ği halde- hiç bir erkek beni onun 
kadar güzel, onun kadar hararetli 
öpmedi. Bilmem, şimdiki erkekler 
mi öpmesini bilmiyorlar .. yoksa o 
günkü gençler mi daha ateşli, da
ha heyecanlıydılar? Başım dönmüş
tü vallahi o beni öptüğü zaman. 
Ve ne yaptığımı bilmiyerek çam • 
ların arasından kaçıp gitmiştim e
ve .. İşte bu son çam eğlencem .. Son 
öpülüşüm ve son heyecanım oldu. 
Ondan sonra içi boşalmış bir His -
tik top gibi elden ele, kucaktan ku
cağa dolaştım amma .. nerede o a
teşli dudaklar? Nerede o heyecanlı 
aşık? .. 

Selma Me!ahatin sözünü kesti: 

- Cevat da beni tıpkı öyle çıl • 
gınca severdi. 

- Bu sade sevmek meselesi de
ğil, Selmacığım! Bu içten, derin • 
den gelen bir ateş .. Gönülden ge -

Yazan : AKA GÜNDÜZ 

birisini gördün ve yakından gör -
dün. İçin kaydı. Fakat ne kendine 
ne başkasına itiraf etmek istemi -
yorsun. 

Kocandan korkuyorsun. 
- Böyle birşey yok. 
- Öyle düşünürsün, amm.a duy-

duğun öyle değil. 
- Yapmayın hanımefendi, ben 

ondan başkasını düşünemem. 
- Hem üç aydan beri düşünür • 

sün. 

- Beni hayrete düşürüyorsunuz. 

- Evet yabancılara karşı öyle. 
Fakat ben.den gizli bir şey olamaz. 
Sen M. dö Şevalef'i düŞünüyorsun. 
Dur! sözümü kesme! kaşlarını çat
ma! Sö1ümü bitireyim,. ondan son
ra söylersin. O dö Şevalef ki, seni 
bir buçuk senedenberi düşünüyor. 
Ve senin için müslüman oldu. 

- Fakat hanımefendi, bunda 
müslümanlık hıristiyanlık yok. 

- Tabii yok. Amma o bilmiyor. 
Senin karşına müslüman olarak çı
karsa daha fazla sempati uyandı -
racağını düşünmüş. O da senin ka
dar masum birisi. 

- Ben kendisini ancak sizin .. 

- Sen öyle sanıyorsun. Kızım! 
Aşk bir esirdir. Tıpkı radyo c'al
galarına benzer. Radyo dalgaları 
odamıza girerken (Ben duvarları
nızı deliyorum, iklimleri aşıyorum) 
diyor mu? Bunun gibi senin kalbin
de dö Şövalef'e karşı bir tutkun -
luk var,..fakat he-nüz hi3sedemiyor· 
sun. 

- Ne söyliyorsunuz? 

- İşte bu kadar. O seni seviyor. 
Ve seni sevdiğini bıllyor. Sen onu 
seviyorsun fakat henüz sevdiğini 

bilmiyorfün. Biraz dikkat et, bu -
nıın böyle olduğunu anlıyacaksın, 

- Böyle bir dikkat elımden gel
.ez. 

- Zararı yok. Bu ak şam şöyle 
bir niyet tut' Ben onu seviyorsam 
ve o beni ~eviyorsa niyetim olsun.f 

- Yapamam hcnımefeııdim . 
- Yapacaksın ve olacak. 
- Olamıyacak. 

( Deramı ~·ar) 

TeşekkUr 
Emrazı asabiye hastalığına ]lliip

Le!iı olan ailem Bayan Hayriyenin 
Tıbbı adlide tahtı müşahedede bl· 
clı~ı beş gün müddet zarfında te. 
davı esnasında gÖ•terdikleri alice
naplıktan dolayı Umum Müdür 
Doktor Bay Halid Naci, Hayrullah, 
Nuri ve Rıfkı ve ser gardiyan Sa
lime alenen teşekkürü bir vecibe 
bilirim. 

Açık Söz gazetesinde Mürettiı: 
Saim 

len bir duygu idi. Onun dudaklan 
sanki cehennemden kopup gelmiı 
bir ateş parçasıydı.. Hala bu ateşin 
izleri var dudağımda ... 

Epice sarhoş olmuşlardı. 

Birdenbire kapı açıldı .. 

Cevat neşeli bir tavırla içeriye 
girdi: 

- Vay kafirler vay! Buraya ka
panmışlar .. Gizli gizli kafaları tüt
sülüyorlar. Biz de dışarıda caz,~ak
safon sesinden kafa şişiriyoruz. 

Mclfıhat ayağa kalkmak istedi: 

- Buyurun canım, buyurun! 
Gözünüz kalmasın neş'emizde. Biz 
çifte kumrular nereye gitsek tali· 
hin böyle lutfuna uğrarız. Çok gör
dünüz şu küçücük soframızı?. 

t' Cevat Meliihatin elini öptü: , 

- Haıa bir genç kız eli gibi ateş· ' 
li. .• 1 

- Ne sandın ya? Biz Selma ile 
yüz yaşına da gelsek ihtiyarlamı • 
yacağız. Elimiz de kalbimiz gibi a• 
teşli olacak. Ey, ne alemdesin ba • ı 
kalım? yüzünüzü görelim ayol! ne
relerdesiniz? 

{Devamı var) 
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Sulhu korumak 
için harbe hazır 
Olmak .. 
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Kim kazanacak? 

Almanlar İspanyol Fa
sına yerleşecekler ·mi? 

• 
lzmir'de büyük.ve mo- r'- - - - ---" C•nubl Afrika hUkO· 

metl hummalı bir 
faaliyet içinde Şekip 

kimin 
Aslan ile 
hesabına 

Mehmet Davut 
görüyorlar? dern birtUtüundeposu 

Bu depo 500 bin liraya Çıka
cak, banyo yerleri de bulunacak 
• 
Izmir ( Hususi Muhabirimizden ) - inhisarlar idaresinin Kültürpark 

civarında inşa ettireceği büyük tütün depo ve imalathanesinin hazır· 
!anan prcjesi, Nafıa Vekaleti Fen heyetince tasdik edilmiş ve proje 

vekalete sunulmuştur. 
Bu projeye göre, büyUk depo binası 500 bin liraya mal olacak ve 

deponun iş, istirahat ve yemek salonları; banyo ve yıkanma yerleri 
bulunacaktır. tVekilin tasdikinden sonra, inşaata derhal başlanacaktır. 

• • •• 
Yolları en 

vilayet: 
iyi olan 

Isparta 
Isparta Valisi, Muhabirimize yol, 
kültür ve sıhhat işlerini anlattı 
• 
Isparta, (Hususi muhabirimizden) - Vali Fevıi Daldal, vilayetin yol-

Jarile kültürel ve sıhhi durumu hakkında ( Açık Söz) adına bana 
şunları söylemiştir: 

iz mirde •• 
Uzüm kongresi 
Hazırlanıyor 
Bir de sergi •çılacak 
İzmir (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Standrırdiza-~yon işinin 

teknik cilıetlerini tespit için o
dada faaliyete geçen komisyon, 
j ktisat Vefrıileti standardizasyon 
şefi Hakkt Nezihinin de iştiraki
le bir tovlantı yapmıştır. 

iktisat Vekaleti, üzüm kon
gresinin hazırlıkları etrafında 

yapılaca/• toplantılarda nazarı 

dikkate a!tnnıa.:.'ı !azım gelen 
noktalar lıakkında bir tamim 
göndermiştir: 

A - Bıı mevzuu dair verilecek 
raporlar, tenıenniler, mütalealar 
ayrı ayrı tabettirilerek kongre 
günü azaya tevzi edileceğinden 
gerek şahsen gerek oda ve bir
likler namına verilmek istenilen 
bu kabil raporlar en geç 20 Şu
batta Ankarada bulunacak veç
hile gönderilmek lazımdır. 

B - Bundan başka kongre ve-
silesile l-zmir üzümlerini gösterir 

Le cap 11 (A.A.) - Sulhun en 
iyi zamanı harbe hazırlanmak oldu· 
tuna kail olan Cenubi Afrika hü· 
kümeli milletin harp malzemesini 
t&hrir ile işe başlamış ve imperia\ 
cheınical industries ile bir mukave• 
le imzalamıştır. Bu müessese, pre
toria'da bir mühimmat fabrikası 
vücude getirecek ve bu müessese 
senede on milyon mitralyoz kur• 
şunu imal edecektir. Bu miktar, 
ihtimal yalnız Cenubi Afrika birlifi 
ihtiyacatına değil, aynizam:ı.nda bü. 
tün lngiliz cenubi Afrlkası ihtiyaç
larına kafi gelecektir. 

Hükümet, bir harp levazımı 

1

, taahlıüdü meclisi letekkül etmiş• 
tir. Ordu mevcudu meselesi de 
tetkik olunacaktır. 

1 

Le-Cap, 11 ( A.A. ) - Burada 
öğrenildiğine göre, lngiltere hükil· 
meli, Cenubi Afrika Birliğine lZ 
aya kadar 100 modern tayyare 
vermeyi taahhüt etmiştir. Diğer 
taraftan halihazırda Pretoria'daki 
askeri tayyare deposunda başkaca 

· JOO tayyare inşa edilmektedir. 

• 
ış 

ıpangaılaki bu mi1cacltlt nihagtt Almanganın Fa.o. ı•rl•ım.,fni mi 
lemin eıl1eek? - Ispartayı Afyona bağlayan Dinar şosesi Tiirkiyenin en iyi yolla· 

rındandır. Isparta-Eğirdir şosesi güzeldir. Isparta-Uluborlu yolu tamire 
muhtaç olduğundan bunu iş ediniyoruz. Mülhakatı merkeze bağlayan 
diğer yollar tesviyei türabiye halindedir. Yalvaç jle Karaağaç arasındaki 
yol muntazamdır diyebilirim. Isparta-Antalya ~olunun bi_z~~ _yilayc:ti~iz 
hududuna kadar olan kısmının türabi tesvıyeıı bu yıl bıtırıldı. !'ıtırdır· 

1
, ve standardızasyon üıerine ce• 
reyan edecek müzakerel.er sıra
sında ist ifade edilecek bir de 
sergi kısmı konferans salonu it-

Nil nehri Üzeri
ne köprü 

Mısır hükümeti Nil nehri üze • 
rine büyük bir koprü inşasını Al -

manyanın Krep ve Berger firmala
nna ihale etmiştir. 

Viyana gazeteieri Almanyanın ve Malagayı bunlar zaptetmişler-1 
İspanya Fasına yerleşmek istedi - dir. Diğer taraftan İspanya - Fran-
ğine dair yazılar yazmakta devam sa hududunda dehşetli bir faaliyet 
etmektedirl_er. Bunlardan bazıları sarfeden Franko aske~erine . Al - 1 

Sütçüler yolunun Yılanlı ovasına uzanan kısmında yine tıirabf tesviye 
yapılmıştır. 

Kültiır işleri üzerinde de size söyliyeceklerim var: Merkezde ve Yal. 
vaç kazasında birer orta mektebimiz vardır. Merkezdeki _m~ktebin 
beş yüz okuyucusundan iki yüzü her sene mezun oluyor. Goruyorsu
nuz ki bir liseye ihtiyaç hissetmekteyiz. Fakat buna muvaffak olmuş 
değiliz. 

ilk tahsil bakımından lapartayı Türkiyenin birinci ıınıf vilayetleri 
safında göstermek miimkündür. Okuma .~altındakileri~ ~üzde yetmiş 
be~i mekteplerdedir. lspartanın umumi nulusu 165 bındır. Merkezde 
kaza ve nahiyelerde tam teşkilatlı 17, köylerde tam .~eşkilatlı dok~z 
yatı mektebimiz ..ardır. Bunlardan başka 60 kadar uçer sınıflı koy 
mektepleri mevcuttur. 

Sıhhi durum hakkındaki sualinize de iliıeyim, vilayette sari hastalık 
yoktur. Eıtirdir gölünün yakınlarında sıtma olduıt'! hakk~ndaki duya-u• 
larınızı tenvir edeyim: yüzde beşi geçmez. Ve tabı! tedbırler ahnmıstır. 
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Muhabir mektupları 

Kilosu 25 kuruşa tene
kelerle Bal 

Hem de en neffs 
Bah ••• Ne yazık k i 

Sarıkamıt 
ahcı yokl 

Sarıkamııto fn6ttü mahallesi 

Hasankale, (Hususi muhabiri • 
mizden - Artık kararı verdim. Ha· 
sankaleden ayrılacağım. Fakat va
sıta bulmak güç! Oraya gittiğime 
peşiman gibi oldum. Orada insan 
kuyu içine düşmüş gibi oluyor ve 
bir türlü içinden çıkamıyor! Gerçi 

hergün otobüsler uğrayor. Fakat, 
içerisi dışarısı insan ve eşya ile do

lu! 
Yer var mı? diye soranlara kom-

pile cevabı veriliyor. Şoför mahal
leri tutulmuş, içerisi üstü tıklım 
tıklım. 

Erzurumdan gelen makinalarda 
yer bulmak mümkün değil. Artık 
ben herşeye razı oldum. Utandı -
ğımdan kasaba dışarısında maki -
neyi bekledim ve orada dört kişi • 
nin arasına sokulup oturdum. He
pimizin bacakları aşağıya sallam -
yordu, sırtımızda şoföre doğru tüc
car denklerine yaslanmış bir halde 

gidiyordu. Arka tekerleklerden çı
kan tozlar anafor yaparak otobü -
sün içine hücum ediyor. Bizde, üst 

baş kalmadı! Yüzümüz gözümüz a
damakıllı pudralandı! 

Bereket versin ki yollar fena de
ğil. Biraz sonra (Zivin) köyüne 
geldik. Bu tarihsel köy bir parça i
çerlek. Köprü başında ve dere ke
narındaki kahvede oturup kahve
altı yaptık ve yüzlerimizi yıkaya -
rak biraz nefes aldık Gazi Muhtar 

: pa§anın Çar ordusunu mağlıip etti-

ği yer burasıdır. Ve buradan ötesi 
eski huduttur. Biraz ötede bizim 
ve Çar askerlerinin oturdukları bi
rer (kordon) binası harabeleri gö
rülüyor. Zivin köyünde çok nefis 
bal çıkmaktadır. Kilosunu 25 den 
tenekelerle bize getirdiler. Fakat, 
biz ne yapacaktık. 

Burada bir saat kadar dinlendik
ten sonra tekrar hareket eyledik. 
yol pek uzadı ve bir türlü bitmiyor
du. Tamam 75 kilo metre! Biraz 
sonra çam ormanları göründü. Ar • 
tık Sarıkamışa yaklaşıyoruz. Şo • 
förümüz bir yerde daha mola ver
di. Baktım ki herkes taslarla testi
lerle koşuyorlar, meğer burada çok 
nefis ve gazozlu bir maden suyu 
varmış. Ben de susamıştım bardak 
bardak içtim. 

Haydi gidiyoruz sesleri üzerine 
kablarını dolduranlar gelip yerle
rini aldılar. Tekrar gidiyoruz. En ni
hayet Sarık~mış göründü. Otobü
sümüz büyük bır kavis resmettik
ten ve demiryolu istasyonunu sağ
da bıraktıktan sonra kasabaya girdi 
ve bizi (Palas) otelinin önünde bo

şalttı. Ben, yüzümü, gözlerimi kaş
kolumla ve kısmen de ellerimle ka
payarak doğruca hamama koştum. 
Ve utancımdan yerlerin dibine geç
tim. Çünkü insanlıktan çıkmıştım! 
Hamam çok güzeldi. Orada mufas
sal surette yıkanıp çamaşırlarımı 

da değiştirdim. 
Benim geldiğimi haber alan aşi-

tisalinde tesis .ı<dileceğinden ken-
di rapor mütalealarmdan nümu-
ne tipleri haıırlıyan tüccarlarla 
kendi mamtıliitını bı!vesile teş • 
hir etmek istiyen tü~car!ar da nii
mııneleri sergi hitamında ken -
dilerine aynen iade veya göste
recekleri adrese iade edilmek ü- • 
zere en geç 28 Martta Ankarada il 
bulıındıırmalıdırlar. 

Müdürsüz 
Bir nahiye 

Tekniğin en son terekkiyatı üze

rina inşa edilecek olan köprünün 
inşasına ilk baharda başlanacak ve 
üç milyon liraya mal olacaktır. 

' Malaganın asiler eline geçmesi Al- man mühendisler kumanda etmek-
manların arzu ve yardımı ile ol - tedirler ve bunlar istihkamlar in-• 
duğunu, çünkü, burasının Alman - şasile meşguldürler. Şimali Afri-

' lara li'ızım olacağını yazmaktadır- ka ile Akdenizi çok iyi bilen gene-

Eyfel kulesinin el
lincC yıh 

31 mart 1889 yılında küşat resmi 
yapılan Paristeki Eyfel kulesinin 

ellinci yılı geçenlerde Pariste tesit 

edilmiştir. Malüm olduğu üzere 
bu kule 300 metro yüksekliğinde o-
lup 7. 700 ton agırlığındadır. , 

-- 1 

lar. Bundan başka, General Fıan- ral Noges, bütün bu hazırlıklarla 
konun Afrika Araplanna Alman - alakadar olsrak icap ettiği takdir-
yanın himayesi altında muhtari - de derhal yürüyüşe hazır bu un -
yeti idare vadettiği de, bildirilmek- maktadır. İspanya ihtilalcileri ara-
tedir. Lozanda bulunan trıahut , Şe- sında söylendiğine göre, Almanya 
kip Arslan, general Frankoya bu şayet İspanya Fası hakkındc ki dü-
vadinden dolayı umum Araplık şüncelerinde muvaffak olarnıyacak 
namına sad~kat ve teşekkürlerini cılursa, hiç olmazsa, Pastaki ma-
bildirmiştir. General Franko, A - denleri ele geçirebilmek için müs -
rapları istismar ettikten sonra, .A- temleke pazarlığına giri§"Cektir. 
raplar ınuhteriyeti idareye sahip- Fas, Almanyanın eline geçmezse 

Erzlnde yine buğday 
buhranı çıkmı, 

Papanın oturduğu ko ltuk 
j Papa on yedinci Piy, uzun hasta- j 

tirler, i';terseniz Fasa buyurunuz> bile
1 

Kanarya adalarını mı ,1akkak 
diye Almanlara Fas yolunu göste- isgal edecek ve böylelikle, denizaltı 
recekmiş .. Bu ayın bRşında Alman üsleri sayesinde Fransanın ~imali 

Erzin: (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Erzin belediyesinin yaptır
makta olduğu belediye binası ik
mal edilmek üzeredir. 

Kasabada grip baş göstermiştir. 
Bu da havaların mütahavvil olma
sından ileri gelmektedir. 

Erzin ve havalisinde bugijnkr<le 

bir buğday buhranı vardır. Buna 

da sebep Ziraat Bankasının l'uğday 

tevzi edeceği haberi üzerine tüccar
larıtt buğday getirmemesidir. 

Bir senedenberi Erzinde nahiye 
müdürü yoktur. Halk sabırsızlıkla 

yeni bir nahiye müdürünün tayi -
nini gözlemektedir. 

Kültür bakımından Erzinde ol -

dukça iyi bir hareket vardır. Maa
rif kadrosundaki açık d olmuştur. 

Geceleri ulus dershanelerinde 
muntazaman dersler verilmekte -

lıktan sonra, hususi apartımanınd.a 
resmi -ziyaretle·i kabule başlamış- \ 

tır. Fakat, Papanın ayakları ağrı -
makta olduğu için yürüyememek:
tedir. Bunun çaresini, Valkan ida
re müdürü Leon Kastel bulmuştur. 
Şöyle ki, Papaya mahsus yeni bir 
karyola yapılmıştır. İstenildiği za

man bu karyola koltuk şekline ko-

propaganda a janlarından Mehmed Afrika ile olan muvasalesini dai-
Davut Kahireye gönderilmiştir. O- mi bir tehdit altında bulunduracak 
rada, Mısır idarei mülkiyesini öğre- bir mevkie geçec~ktir. Fakat, Ak-
necek ve Fııs Almaııyaııın eline ve- deniz denince, ilk dakikada akla 
rildikten sonra ayni i_dare şeklini İngiltere ve Cebellüttarık gelmeli -
Fasla tatbike memur edilecektir. dir. Ccbelüttarık civarında İngiliz 
Malaga, askeri üs olarak kullanı - topları, bir iğnenin üstünde dizili 
lacaktır. Son büyük harplerden ön- İğneler kadar bol ve çoktur. Fasta. 
ce 4000 Alınan gönüllüsünün ku- Almanyanın yerleşmesi, Cebelütta-

nulabilmekledır. Resmi bir ziyaret mandası altına verilen Faslı Arap- rık'ın İngilterenin elinden çıkması 
vuku bulacağı saatte Papa yattığı 1 lar Malaganın üzerine ,aldırmışlar ( Lıitfm sayfayı çu1irin1') 
karyolasından doğrularak ayakla- ============================== 

evişJ!Efer . 
i~ EıtlenMe~ ~ 

rını hiç kımıldatmadan olduğu yer-
1 de oturmakta ve hademeler bu kar

yolayı koltuk şekline getirmekte - 1 

dirler. 

• ;>. Evlenme ğe hasret bir delikanlı 
1 dir. B E Y O '-' L U __ 

1 -· -·- SARAY : Şahane melodi 1 Bandırmadan Ş. İ. M. imzalı ge- ı çok gücendirmek yoluna saptıra • 1 

Aydının t•hailltı yerind• 1 TÜRK : Dokuzuncu senfoni len mektupta deniyor ki: caktır. işi muteniZ bir şekilde hal I 
Aydın (Hususi Muhabirimiz - 1 ve Bekar evliler • . . MELEK , Yirmi dokuz yaşındayım. Ayda etmege giıcüm yetmemeğe başladı. I 

den) - İlimizin b uyıl her sahada iPE 1 ŞaPghay elime geçen para 80 liradır. Ayrıca Şimdi sizden ricam bana bu husus-
t h ·1 · 1 · K : Canlı lılim a sı ı§ erı geçen yıllara nazaran SAKA bir evim de var. Yani müreffeh ya- ta bir yol göstermenizdir .• 

k · k · RY A : Neşe ile 
ço ıyi ve nisbeti çok yükse tır. YILDIZ şayabilecek bi.r bütçeye malikim. Dostum; : Aşk güneşi 

Maliyeni nhayvanlar vergisi tah- SÜMER : Şovbot Evlenmek istiyorum. Fakat evlen-· Bir aileye;bir yuvaya sahip ol • 
silatı sonki.nun sonunda tahakku- · ALKAZAR : Kızıl çayır ve Hü· meme annem ve babam bilmedi - mak içtim<!' bir borçtur. Ma • 
ka nazaran % 87, kazanç vergisi cum Tabuı·u ğim bir sebeple mani olmak isti - dem ki bütçen bir aileyi geçindire- · 
tahsilatı % 77 ve umum tahakku- TAN : Marinella ve Brod- yaı·lar. Onların nazariyesine göre bilecek derecede dolgundur, senin 

ka nazaran umum tahsilat nisbeti 
de % 80 i bulmuştur. Mali yıl so-
nuna daha dört ay olduğuna naza

ran tahsil nisbetinin tahakkukun 
tamamını bulacağı şüphesizdir. 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

vay melodi evlenmek bir beladır. Evlenen in- bu yaşa kadar bekar kalman dahi 
: Korkusuz kaptan , san betbaht olur. Ruha ııygun biri- bir kusurdur. Annen ve babanın 
: Brodvay melodi ve si bulunmazsa saadet değil felaket muhalefetine geline"' 

Hava kahraman'.arı ile ba şbaşa kalınırmış. Tabii ben Sen de takdir Hmişsin ki onlar 
: Aşk bandosu ve bunlar'n fikirlerine katiyen işti- hakikati doğru görmemektedirler. 

Singapur korsanları Tak etmiyorum. Bununla beraber Şayet onların dediği gibi evlenmek 
: Şeytan adası ve 1 bir felaket olsaydı bugu .. n bu·· ıu·· n ev· onları da kıramıyorum ve böy ece 
Mumyaların serveti · liler, yani bütün bir dünya, fel"·et-CUMHURIYET yaşıyonım. Bir senedenberı ya - "" 

: Korsanlar definesi ı k ler içinde çırpınmış olacaktı. Şu 
M h kın komşıılarımdan biı· kız a -" • 

ve eç ul kuvvet halde madem kı· onlar hata etmek-! S T A N BU L nuşmağa başladım. Ruhan tama • 

Hususi muhasebe de sonkanun 
sonuna kadar yol vergisi tahsilatı 

935 de % 51 iken bu yıl % 64, ara
bina da geçen yıl % 41 bu yıl ise % 
zi geçen yıl % 38 iker? bu yıl % 43, FERAH 1 

Yıkılan belde ve mile anlaşmış bulmıuyoruz. Fakat ledirler. Senin de ayni hata yolu 
Ölüm ve Zafer I' ne çare ki beıı biituıı konuşmaları üzerinde yürümen sanırım ki doğ-

50 dir. 

İl bütçesinin tahakkuk ise tah • 
minden 60 bin lira fazladır. 

Bu rakamlar, ulusal ökonomisinin 

gittikçe dü:ııeldiğini, yurttaşların 

refah ve servete doğru ilerledikleri-
ni göstermektedir. 

nalar hamama gelip soyunma ye

rinde beni bekliyorlardı. Onlarla 

görüştükten sonra hep beraber so-

kağa çıktık ve Palas otelinin altın
daki meşhur gazinoya giderek ta• 
ze demlenmiş çay !ardan içtik. 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 
ALEMDAR 
KEMALBEY 

: Top. Hat ve Vah· 1 büyük bir korku içinde yapmakta- ru birşey olmasa gerektir. Şimdi 
ş! koşu yım. Eğer bu hareketi annem ve yapacağın şey şudur: Annen ve ha-

: Bar Tekin babam duyarsa şüphesiz evin tadı bana evlenmenin lüzumundan, 
: Küçük prenses tıızu kaçacak. Sakın bu. yazılarım- kudsiliğinden bahsedersin. Sonra 
: Bay Tekin dan benim saf ve miskin bir genç evlenmeğe karşı büyük bir arzu 
: Hava kahraman- olduğuma zahip olmayın. Çok kur- duyduğunu ilave edersin. Daha 

ları ve Denizaltı nazım. Buna mukabil de merha • sonra da şayet evlenmezsen paramı 
kaçakçıları metim fazla. İhtiyarların biran i- pulunu lüzumsuz yerlerde sarfet-

K A D 1 K Ô Y çin bile müteessir olmasını istemi- meğe mecbur kalacağını söylersin. 
: Yeşil domino yorum. Şimdi Dertortağı sizden ri- Her halde bu üç sebep onlara ev • HALE 

O S K Ü D A R cam şudur: Bir yuva kurmağı isti- lenmenin kıymetini anlatacak ma-
: Margarita yorum ve bu isteğim günden güne hiyeti haizdirler. Ve ondan son· 

B A K 1 R K Ô Y de şiddetlenmektedir. Günün bi • ra da evlenirsin yavrum. Şimdiden 
MiL TIY ADI : Siyah inci • josefin rinde belki bir aileye sahip olabil- seni tebrik ederim. 

Baker., me iştiyakı beni anne ve babamı 

HALE 

DertortaQı 
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lngiliz harp bütcesi 200 milyon 
lngiliz lirasına çıkarılıyor 

(1 nci sayfadan devam) nın pençesine a-eçen Alman olarak 
fil, yakında M. Von Ribbentrop kılır. " 
ile Lord Halifax arasında yapıla- Bazı siyast müıahitlc-r: M. Von 
cak görüşmeler lıaldnnda uzun Ribbentrop'un müstemleke meselesi· 
uzadıya mütalealar serdetmekle- ni ortaya atmayacağını, yalnız yenı bir 

Lokarno için müzakerelerde bu· dirler. 
lunınakla iktifa edccea"ini tahmin 

Bu mahalil, Alman sefirinin bu etınektedirler. ihtimal kendisi Fran· 
fırsallan bilistifade müstemlekeler sız-Sovyet Rusyanın bilhassa mii. 
meselesini ortaya atması pek muh- tecaviıe ait olan kıımınıe tadilini 
temel olduıunu beyan etmekte· istiyecektir. Almanya, mütecavizin 
dirler. beynelmilel hususi bir komite ta-

Alman gazetelerinde müstemleke rafından terdi! edilmesini isliye• 
meselesi hakkındaki propaganda- cektir. 

-== - ------

!arın yeniden revaç bulması mlnah Bu komite, Fransa, lngiltere, 
telakki edilmektedir. ltalya, Almanya ve Belçika murah-

Deııts:he kolonial Zeitung, bun• hularından terekküp edecektir. 
da•ı bir kaç iün e\'Vcl r.eşrelmi7 Hltler ansızın seyahate 
oido~u "mü3lemlcke nağmesi,. adlı çıktı 
yamında bilhassa şöyle diyordu: Berlin ıı ( A. A.) -· M. Hiller 

"Almanya'nı, ~raziye ihtiyacı evvelki a-ece, hu.us! trenle Berch· 
vardır. Bir kore Alman kartalları• l~rsgaden'e iİtmiştir. 

~~~~~~:======== 

Ağırceza'da 
Neticesini sizin de bizim kadar 

merak edeceğiniz bir dava •. 
(1 nci stıyfadan a~vam) 

tadır. Bostanda, ıki mtkiın vardır, 
Bırinde : .. cnd..sı. diğçrinde Ferik ... 
llnin arn~>i ile babası. .. Perikli, 
u.kşamları ~e:.,. "'gi"i bab ... >ının me
K•r,ında yLmEktc, ~d ·~ sekiz ba
ç:.ık, dokuzd ı dJ c.~ -up ken<li me
kanına git ;ekte v ya.maktgd .r. 
Bw her g.ın boylc olur. ~8 Mart 
1935 gecesi. . Sim.;i ·alı, zifır. bır 

gece .. Perııdı yin<' lıer ak, mki 
gibı ~ mcgını ) cd.ı<ten şonra ar.
Desinle bd ;a. ııı otı..o.!~ktın me
kandan ~·ık"N· ... Kendi meı<iınına 
giderkerı, ke,m bir \ı'tc kur~ ılc 

k•rı 1da vurul.ıvo: .. tili.iyor 
Kum; ısu, Şükrü ogl.ı bohçı'o 1 

Ali Riza i c aralarında bir tarla 
mL aza sı .,, rd! 

Bir çık kı~,elrrlc be ıler. Ali 
Rı ~ da zor •\tın al ı· Ot'. Üç g.ın 
sonra Ali Rizanı tar! •ınııı bi• ke
narır ök k m enin girrr esi müm -
ku ola-nl\ ac k bir çuk rd hır 

çıfte l lun yor Çıtt?ll n li Riza
va ait olclı:ğumı ve hn.:lısıniıı kor
kudJn saki dı ı-ıı k.ı•ı ı Nacıye 

sô luvor Fh ı v ıkur, b,ı çHtcnın 

iiç "ııle b. av dl'dsınd..ı bir zaman 
laı fında •I ıl">ı olr!ullunu te~bıt e
diyo: P~r klı~ n karı;.ndan çıkan 
kur nln "'ift , muayı;11e icin \fü
daf•'i '!.!i'liyn V kalcı: fon ve sa
natı AK ıdcmi ·"- r,öndNı;iyor. 
Akaclrn ı bu k.ırşum , lıu çifte ve 
diğer av 1 ahlarıl<.> atıl&b.: ccği cc
vebın \eriyor. Ali Rionrn. katlirı· 
dPll bır g "n C'Vvei j' nındJkı S.mi 
ısr '1 ckı ~ar.J mavı !;d\'dı \'C e,
t • ou s. i ..ı!Jca ,ı rıl n bır li
r yı ıva Telri ı v ıt, .-\li Riza-
n !- ı dı ı 

Bu ı: c " r kaz iu ... Pcı ik-
ı, . ole' r Sa l sorarlarsa 
.,p, rıi~ ının k rd lSt l :>piro ile.: nra
ları .ıçıktı Ü olcıurmu,tür:. der -
:-.irı . Sancı ellı 1u·.:ı V""r rim' dedıgi 
~ab·t 1 ••. ıor Klndısı de bunu i.1 -
k ctm yt. Lgtr katıli bulursan 
ellı lı.a ı•erırt~ı' dediııı • divor. Ka
til gec sı Al Rıuıı::n l.·ahçnşındeki 
kcıpN<. · .n baglı olduı,u da anlaşı 
lıyor. Ah Rı•• tevkif <'dilerek Agır 
Ceza ın~ı • emc5inde n,uhakeme -
ı;,ne ba~J,ınıyor 

Du-ı .. m.'.lhk~ın" salonu h.ııcahınç 
Ru·n H Arc.l\'ı,t balıçn·anlar. .. me
rnkl l•ı b oolu .. Bir )<ılım samile
ri, alon dolduğu için, polis, içeri 
bırakmıyor. 

Da,•aya ba~lanıyor ... Müddciu • 
mumi iddıasını serdediyor. Hadi
seyi baştan başa tafol ile hul<ha
tan diyor ki: 

- Alı Rizanın yanlliması Sami 
ile diğer şah tlerin iCadelerı kana
atbahş değild.r. Tüfeği, Ali Riza -
nın karısı Naciye, oraya korku ile 
1tendisınin attığını söylüyor ye ye
rini de göstermiş bulunuyor. Ehli 
vukuf ve akademi rapcrları da ha
dtscyi viızıhan tenvire medar ola
mıyor. Müddeiumumi, diğer esbabı 
mucibeyi de saydıktan sonra, bera
et istiyor. 
Davaclıar vekili Cemil Dümdüz 

de kalkıp şahsi iddiayı yapıyor. Hu
lasotan diyor ki: 

demektır. Binaenaleı:ı;-:--gen-ert' 
Noges, Leıi ·onlarını Tetnana doğ
ru ilerletmeğe ha ladıı::ı saatte, tel
siz telgralldr Londradaki İngiliz 
baş amirallığınd ıı btitun Akdeniz 
harp donanma ... 1a şifreleri emirler 
fısıldayacaktır. İşte bu emirlerdir 
ki A\'l·ııpa ve bütün dünyayı alt 
üst edecek ve beşer tarihi bu emir
leri asırlarca unutmıyacaktır 

-- Bostanlaıııı yanyana olması, 

Perıklinın her gece o saatlerde an
nesile babasının mPk:ir.ından çıkıp 
kentli mekanına yatmıya gittiğini 

Ali Rizadan başka kimsenin bile
m.yecl'ği, kopckledıı bağlı olması, 

Ali Rizaya a:t çıftenin çukurda bu
lunması, Samıye yapılan 50 lira 
teKlıfı; Ali Rizanın, cınayet gece
sinden hır gece en·el Pcriklinin an
nesı tarafı'ldan elinde bir çifteyle 
cr.k ağacı!' n arkasında pusu kur -
mu~ olarak gorülmesi; Balıklı Rum 
1 Jstahanesınde Stratinın alacağı 8 
lir yı almak üzere Ali Riza müra· 
ca ıt ettiği vakit cÇekil git ... Seni 
de Perikliye bcnzetirım~• demesi; 
şalııtlerden Olga'r.ın şehadeti, Ali 
Rizanıı balıçcsı,-ıde bir ardıç ağa
cın '1 kovuğıında bir miktar sak -
l2'1mış barut bulunma;ı ,.e ehli vu
kuf r!ıporları, hepsı, hepsi. .. tama
merı a!cyl ıne delıl!erdır. Ali Riza
nın <'eza.andırılmas .,, ve istenilen 
tazmınatı kendislııtlen alı masıııı 
talep eder .. vı. 

Vakit geç olduğunda'1 suçlu ve
k ll<'rı~in miıda falarını yapmaları 

için, muhakeme 17 şubat çar. arrba 
ı:ün ı saet 16 ~"'talik f'dildi. ........................................................ 
Gömülü 
Altınlar 
Bahçeden nasıl çalındı? 
Ka•ımpaşada Hacı Hüsrev ma -

hallc,indc 34 numarada oturan Ya
kup kı•ı Merdıiş polise müracaat 
ederek ~' i in bahçesine bir kutu 
içıııde g1ı. dugti dcrdü kulplu otuz 
bcşı kulpsuz olmak üzere 39 altı

rının -~kladıii;ı yerden akrabasın -
nan boyacı Hüseyin oii.lu Muhittin 
tur •fından çalındığmı irldia etmi•, 
suı;lu yak•lanmıştır. 

Hapishaneden çıkar 
çıkmaz ... 

İki gun evvel hapıshaneden çı
kan Ahmet oğlu Ali bir çift lastik 
cizıne ile bir boyun atkısını Ay -
vaıısarayda satarken yakalanmış 
ve y•pılan tahkikat neticesinde 
b~nları Kasımpaşada Ambar so • 
kagında oturan Ri(at isminde bi • 
rinın e\'inden çaldığı anlaşılmıştır. 
Suçlu mtidde umumilige verilmiş
tir. 

Analklopedl hırsızı mah· 
kQm oldu 

Çağaloğiu yokuşunda bir mat -
baaya girerek kimsenin bulunma
masından bili.>tifade 350 forma 
Maarif Ansiklopedisini calan ve 
kaçarken yakalanan Hakkı, Sulh 
mahkemesinde bir ay yirmi gün 
hapse mahküm edilmiştir. 

Divan edebiyat. 
gecesi 

Eminönü Halkevinden: 
Dil, tarlh ve edebiyat şubemiz ta

rafından 12/2/937 Cuma günü ak
şamı saat (20,30) da Cağaloğlundakl 
salonumuzda bir (Divan edebiyatı) 
gecesi hazırlanmıştır. Bu toplantı 
bütün yurddaşlara açıktır. 

PROGRAM: 1. - Divan edebi -
yatının tarihi. Halkevi Başkanı A
gih Sırrı Levend tarafından, 2. _ 
Şiirler: Fuzuliden, Bakiden. 3. _ 
Divan edebiyatının tahlili. Halkevi 
Başkanı Agah Sırrı Lçvend, 4. -
Şiirler: Nef'iden, 5. - Şair Rami 
M.ehmet Paşa hakkında. Dil, tarih 
ve edebiyat şubesi başkanı M. Ha
lit Bayrı tarafından, 6. - Şiirler: 
Nedimden, Şeyh Galipten. 

------- - -
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Bir polisi öldüren, beş polisi ve bek- Malaga zaferini ltalyan
ciyi vuran cani niçin polis tarafın- larüzerlerinealınmıyor 
dan mukabil ateşe tutulmadı?. . · - . . 

(1 inci •ay/adan devam) 
Dün Emniyet Direktörü bütün 

bunlara cevap teşkil eden uzun ve 
resmi bir beyanat vermiştir. Bu be

. yanatı aynen dcrcediyoruz: 
Emniyet DirektörHiğünden: 
7-8/2/1937 gecesi Eminönü kaza

~ır:ın Ahmediye semtinde tesadü -
ferı bir polisin evine giren ve po· 
lis'in ölümilc neticelenen hırsızlık 
vak'asında eşden atlayıp kaçan hır
sızt tutmak için arkasından koşan 
bir polis ve iki bekçi kaçan adamı 
bidayette yalnız ancak bir hırsız 
olarak bildikleri cihetle buna karşı 
sil;ih istimaline lüzum görmiyerek 
ranlı olarak yakalamak cndişesile 
taoar.calarını kullanmak isteme -
mişler ve karanlıkta birbirinden u
zakca hırsızın arkasından koşan bir 
polıs \'e iki bekçenin birden bire 
avrt ayrı Üzerlerine saldırması so. 
nunda mütecavizin elindeki bıçak
la hafifçe yaralanmalarına rağmen 
üzerine atılarak yakalamışlardır. 

Bunlar hırsızın girdiği evde ika et
tiği cinayete yakalandıktan sonra 
vakıf olmuş bulunyorlardı. Şüphe

siz daha evvelce hırsızın ika ettiği 
cinayeti anlamış olsalardı kaçtığı 

için kanunların kendilerine verdiği 
salahiyete dayanarak silahlarını 

kullanıp öldürürlerdi. Bu hareket 
poli sveb çanızfdaanni mkveiei,·kb 
polis ve bekçinin zaafından değil, 

en heyecanlı zamanlarda bile an
cak kanunun çerçevesi içinde çalış
mayı kendilerine prensip ittihaz et
miş olmalarındandır. Hakikati bu 
olan hadise üzerine gazetelerde ya
pılan neşriyatın bazılarında İstan -
bulda herkesin emniyetini Ye isti
rahatini bozacak mahiyette çok he
yecanlı ve hanlarında da bu hadise 
ço1< mübalagalı gösterilmiştir. Bun
dan başka ertesi günü çıkan gaze
telerde ayn bir vak'a olarak da a
zılı bir sabıkalı bir polisi yaraladı 
b•~lığı altında büyük yazılarla Ka
ragümrükte bir sabıkalının elinde
ki ke'epçe il;! polisi yaraladığı ya

zılmaktadır. Ölen bir polisimizden 
başka ya•alanmış veya her hangi 
hır ŞPririn tecavüzüne uğramış bir 
polisimiz yoktur. Yanlı~ bildiri! -
mek istenen vak'a da bilakis polis 
se,•kine memur olduğu bir kaçağın 
firara teşebllüsü üzerine başka su
retle bunu tutmasına imkan bul-
madığı için silahını kullanarak fi. 
rariyi yaralı olarak yakalamış ve 

Halk Partisinde 
Genyön'curul Uyelerl ve 

kongrelerde bulunmut 
saylavlar toplandılar 
Ankara, il (A.A.) - 11-2-937 per

şembe günü saat 11 de Parti Genel 
Sekreterliği binasında Genyönku
rul üyeleri ve vilayet kongrelerine 
müşahit olarak gönderilen saylav
ların da iştirakile bir toplantı ya· 
pılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ttizü -
ğünc göre, iki seneed bir yapıl • 
ması icabeden Parti vilayet kon -
grelerinin bu sene yaptırılma yılı 
olduğundan Parti teşkilatı olan 
bütün vilayetler, Parti kongreleri
ni yapmışlardır. 

Parti genel sekreterliği kongre • 

!erden evvel vilayet Parti başkan
larına gönderdiği muhtelif tamim· 

!erde hükümet ve Parti beraberliği 
hakkında Parti Genbaşkurca itti • 
haz olunan kararın, Cumhuriyet 
Halk Partisini memleketin siyasi 

ve içtimai hayatında güttüğü yiı.k· 
sek maksatların tahakkukunu ko
laylaştırmak, Partiyi kuvvetlendir
mek ve Parti prensiplerini daha ko· 
!aylıkla gerçekleştirmek için hü -

kumet tam yardımını temin mak -
sadile alındığını ve bu sebeple kon-

grelerde halkın dilek ve şikayetle· 
rinin gayet açık ve serbest olarak 
konuşulup gôrüşülerek bir karara 
bağlanmasını ve Parti içindeki her 

türlü seçimlerin serbestçe yapıl • 
masını tebliğ etmiş ve kongrelerin 
c 0

• cyan tarzların ıarzlarını mahal
linde tetkik etmek ve müşahedele
rini bir raporla Genel Sekreterliğe 
bildirmek üzeer her vilayet kon -
gresine birer mebus' gönderilmiş -
tir. 

Bu içtimada müşahit saylavların 
vilayet kongreleri hakkındaki ra -
porları ve şifahen verdikleri i>J -
ha! üzerinde müzakere c.,. .. ·· :'"" t-
mi.::ıtir. 

P~rti genel 
rap<irlarında 

s~k·eterlıği müşahit 

mcvzuubahs edilen 

bu sırada orada bulunan bekçiye 
de a~ılan kurşun rastlıyarak aya -
ğından hafifçe yaralamıştır. Bu sı
rada 11-2-937 tarihli Haber gazete
sinde yine büyük yazılarla h:rsız
lık korkus.ile Fatihte Haydar sem-
tinde halkın gözüne uyku iicmiyor 
başlığı altında herkesi heyecana 
düşürecek bir yazı görülüyor. Hay
dar semtinde geçen sene 11 tane ba
sit hırsızlık vakası olmuş, bunlar
dan ancak bir tanesinin faili meç
hul kalmıştır. 937 senesi içinde de 
bu semtdc Müftü Ali mahallesi, İr
fan Ahmet sokağında 6-1 numara -
da r'atma isminde birinin evinden 
bir palto, bir manto ve bir battani
ye çalıp kaçan Erzurumlu Raşit 

ismindeki hırsız yakalanmış ve 
bundan başka vak'a olmamıştır. İs
tanbulda hırsızlık vak'ası hepimi
zin gözümtizle göreceğimiz derece
de eksilmiş ve şehrimizin büyüklü
ğüne ve kalabalığına nazaran yok 
denebilecek bir hadde indirilmiş 

bulunmaktadır. Ancak. arada mah-
kümiyet müddetini bitirip hapisha
neden çıkan eski sabıkalıların bazı 
semtlerde bir fırsatla yapmak iste
dikleri hırsızlık ya teşebbüs ha -
linde iken veya ikaından sonra ya
kalanarak tekrar adliyeye teslim e
dilmektedir. Gazetelerin bilhassa 
son günlerde İstanbulda çok mah -
dut olan zabıta vak'alarında yap-

tıklan neşriyatı halkın emniyet ve 
istirahatı bakımından zararlı görü-
rüm. Zabıta vak'alarında takip e
dilen mübaliıgalı ve heyecanlı sis· 
tem, halkın huzur ve rahatını ihlal 

ederken diger taraftan suç ika et
mek itiyadında bulunanların cüret 
ve cesaretini arttırır. Eğer işi he
yecanlı ve mübalagalı göstererek 

polisi faaliyete sevketmck düşünli
lüyorsa buna Emniyet Müdürü sı
fatile ne lüzum ve ne de ihtiyaç 

görürum. Herkes bilmelidir ki, İs
tanbulda poli; her zamankindPn da
ha çok uyanık ve tedbirli bulun· 

maktadır. Bunu anlamak için, polis 
işlerinin içinde kısa bir zaman bu
lunmak kafidir. Bu münasebetle 

halkın malını, canını ve bütün em-

nivctini muhafazada polislerimi -
zin gösterdiği vazi(eseverlige her 

cihetle iştirak ettiğini gördüğüm 

bekçilerimizin de bu hareketlerini 

takdir etmeyi vazife bilirim. 

Eskiden yola çıkmı, 
malların bedeli 
Ankara, 11 (A.A.) - Fransız fran

gının altın esasından ayrılışını mü
teakip Hollanda, İtalyan, İsviçre 
ve Çekoslovakyanın paralarını kıy
metten düşürmeleri yüzünden ih -
racat tacirlerimiz büyük zararlar • 
la karşıla~mış bulunuyorlardı. 

Bu vaziyet karşısınrla başlıca 
bir ihracat merkezi olan İzmir ih -
racatçılarından mürekkep bir he -
yet, Ekonomi Bakanı Ce!iil Bayarı 

ziyaret ederek bazı memleketlerin 
para kıymetlerini düşürrııelerinden 
doğan neticeleri izah etmişlerdir. 
Haber aldığımıza göre, yukarıda 
zikrettiğimiz memleketler para -

!arının kıymetlerinin düşürülme -
sinden önce yola çıkarılmış olan 

mallar bedellerinin eski kıymetleri 
üzerinden Cumhuriyet Merkez Ban
kasına ödemeleri karar altına alın

mıştır. Bu karara tevfikan Ekono -

mi Bakanlığınca yapılmış olan ilan 
üzerine alakadarların verdikleri 
Dosyaların Türkofis Başkanı Bur

han Panos, Maliye Nakit İşleri Di
rektörü Halit, Cumhuriyet Merkez 

Bankası Şanj ~efi Cebirden mü • 
rekkep bir komisyon tarafından tet

kikine başlanmıştır. Para kıymetle
rinin düşürülmesinden önce akte

di!miş olan konturatların fiyata ta

alluk eden kısımları yeni para kıy
metlerine göre düzeltilmedikçe tüc
carlarımızın bu konturatlarını ifa 

etmemekte serbest olabilecekleri 
aHkadarlarca ileri sürülmektedir. 

Filhakika bir çok memleketler mah
kemeleri, bu kabil vaziyetleri müc
bir ve önceden tahmin edilememiş 

bir yeni sebep addederek bu mu
kavelelrin yeni vaziyete intibak 

ettirilmesini kabul etmiş bulun -
maktadır: 

meseleler ve Bakanlıkları ilgilen -
diren dilekler hakkında icabeden 
kararları alacak ve teşebbüslerde 
bulunacaktır. 

( 1 ncı •<>yfadan devam) Asılerın cıenpozuelos'a karşı yap--
yetinde wptedecekleri tahmin olun- mıı oldukları taarruz o kadar sürat• 
maktadır. li olmu,tur ki, kasabanı nişgali es· 

Avila 11 (A. A.) - Havas mu· nasında hükumet kuvvetlerirtin bı· 
habirinden: rakmış oldukları yığınlarca vesi -

Asiler, Valencia yoluna vardık- kalar, malzeme ve üniformalar ele 
lan 2amao, havanın gayet fÜzel geçirilmiştir. 
olmasına rae-men, ileri hareketl~rini Hükıiınetçilerdcn 400 kişi hare -
tevkif etmiş'erdir. Çünkü Man• et esnasında ölmüjtür. 
ıanares ve ]arama nehirleri taşmış ...................................................... .. 

ve aşılamaz bir hale a-clmiştir. Mektepl r 
'Asi kuvvetler, ~ollan muntazam e 

bir hale koymak için gene gündür. Tatil 
çalışmaktadırlar. Tayyareler ise hü· 
kümet kuvvetlerinin harekatını taras- Ed"J • k 
sııt için her gün Madrid üzerinde 1 mıyece 
uçmaktad.r. Malaga'dan öğrenildi
j!"ine göre general Queipo de lla· 
no'nun kuvvetleri 150 si zabit, 
1500'ü sivil olmak üzere bir çok 
memur tevkif etmişlerdir. Bu ku V• 

·:eller 12 ağır top, 25 mitralyöz ve 
mühim miktarda mühimmat ele 
a-eçirmişlerdir. 

Malagadaki hükumet kuvvetleri
nin kumandanı general Villalba, 
isi kuvvetler şehre girmeden kaç• 
mıştır. 

iKi SINIF SiLAH ALTINA ALINDI 
Barcelone, 11 (A.A) - Genara

lite meclisi, 1934-1935 sınıflarının 
seferberliğini itina karar vermiş

tir. Ayni zamanda milislerin de 
tek kumandanlık altında, halk or· 
dusuna girmelerine karar veril• 
miştlr. 

DENiZDE DOLAŞAN MA YINLER 
Rochfort 11 (A. A.) - Su akın

tılarının götürmekte olduğu bir ta· 
kım maynler görülmüştür. lspan
ya'dan gelmekte olduğu tahmin 
edilen bu maynlerden son mayin 
Oleron ve Re adalan arasında 
kain Pertuis'de görülmüştür. Bah• 
riye idaresi, bunları tahrip için 
icabeden tertibatı almı,tır. 

BÜTÜN CEPHEDE TAARRUZ 
BAŞLA Dl 

Barselon, 11 (A.A) - Hükümet 
bütün cenup cephesinde taarruza 
geçmiştir. Bir hükümet kolunun 
Grenada'nın muhasarası için lbir 
mevzi teşkil eden iki köyü aldıj!"ı 

söyleniyor. 
BEŞ BlN CUMHURIYETCININ 

iDAMI iSTENiYOR 
Malaga'nın zaptına ait olarak 

Almeiriadan· gelenlhaberler Ksauen 
torpidosunun! Malaga limanında bat
tığını ve Artabro a-emisinin de 
yandığıııı bildirmektedir. 

Londra 11 (A.A.) - ispanya a· 
jansının Cebelüttarıktan'dan aldığı 
bir habere göre Malagada kitle 
halinde yapılan muhakemede müt· 
lehim beş bin cumhuriyetçi ıley• 

hinde ölüm cezası istenecektir. 
Mahkemenin bu talebi kabul ede. 
cee-i umumiyetle ıaonedilmektedir, 

Bu ajanı, iiltikçe çoğalan haber
lerin bütün şüpheli cumhuriyetci• 
!ere karşı tethiş mücadelesi tertip 
edilmekte ve kitle halinde idamlar 
vuku bulduğunu teyit etmekte ol
duğunu bildirmektedir. 

ÖLENLER, KALANLAR 
Salamanca, 11 (A.A.) - Umumi 

karargah, çarşamba günü Madrit 
cephesinde iş'ara şayan hiç bir ha
reket vukua gelmemiş olduğunu 

bildirmektedir. 
Cenup ordusu, Jeana pek o kadar 

uzak olmıyan Localelareal yak! -
ninde hükumet milislerinin yap -
mış oldukları bir taarruzun ve ke
za bu kuvvetlerin Tinos Buento ya
kinindeki bir taarruzlarının tarde
dilmiş olduğunu bildirmektedir. 

General Quiepo de Llano, kıta
atının ileri hareketlerine devam et· 
mekte olduklarını ve Morpil ya
kinine varmış bulunduklarını be -
yan etmittir. 

Franko taraftarı tayyareciler, 
çarşamba günü büyük bir faaliyet 
izhar etmişlerdir. Bazı tayyareler, 
Almeria limanında Marksistlerin 
2500 tonluk bir gemisini bombar -
dıman ederek batırmışlardır. Gre
nata civarında vukua gelen bir ha· 
va muharebesinde Franko taraf -
tarlarının tayyareleri, hükllmetçi • 
!erin çifte motörlü iki tayyaresini 
düşürmüştür. 

Madrit cephesinde Franksist tay -
yareler Jarama nehri yakinindeki 
hükumetçilerin mevzilerini muvaf· 
fa "<iyetle bombardıman etmişlerdir. 

C' ene öğrendiğime göre, bundan 
bir kanç gün evvel bin üç yüz kişi, 
yani 18 numaralı beynelmilel müf
rezenin bütün efradı maktul düş
müştür. 

Ölüler arasında bir Fransız mira· 
layile iki Fransız yüzbaşısı bulun
muştur. 

MA!lRİT CEPHESİNDE SÜKÜN 
Navalcarnero, 11 (A.A.) - Ha -

vas Ajansı muhabirinden: 

Grip, salgın halinde 
de§lldlr 

Grip hastalığının çoğaldığı ve 
bu yüzden vilayet hıfzıssıhha ko· 
misyonun bugün toplanacağı hak
ktnda dün bir gazetenin verdiği 
haber doğru değildir. 

Bu husuıta yaptığımız tahkikata 
göre grip hastalığı vardır, fakat 
salgın halinde değilrlir. Bunun için 
mekteplerin tRlil edilmesi de mev
zuubahs değildir. 

Tramvay tarifesi 
Yeni tenzilAtlı tramvay tarifesi 

Nafıa Vekaletine gönderilmiştir. 
Bu tarife tasdik edilip geldik len 
sonra hemen tatbik mevkiine ko· 
nacaktır. 

Tramvay Şirketi Müdürü M. 
Gindorf Ankara'da bulunmaktadır. 
Direktör, tramvay işleri hakkında 
vekaletle temas edecektir. 

Ömerln bin lirası yandı 
Ömerin Küçükpazardaki ahçı 

dükkanının tistünd.eki odada, ya -
tak altında bulunan Ye bin liradan 
fazla tutan beşer \'e onar liralık 
kaymeler, epey müddet evvel ça -
lınmıştı. Bu hadiseden maznun o -
larak da, Ömerin hem~erilerinden 
Selman, amcazadesi Şe\·ket ve Zey
nel zan altına alınarak Sultanah -
met ikinci Sulh Ceza m2.hkemcsine 
verilmişlerdi. Dün, bu dava bitiril
miş, kararı verilmiştir. 

Dünkü celsede, da\·acılar \·ekili 
Adnan iddiasını, suçlular vekili E
sat da müdafaasını yapmış \'e mü
vckillerinin beraatini istemiştir. 

Hakim Selahattin Demirelli, 
dinlenen şahitlerin Şc'hadetlerini, 
maznunların suçlu oldukları hak
kında kanaatbaş bir mahiyette ol
madığını söyledikten sonra beraat 
_!:ararım bildirmiştir. 

Şüpheli bir ölüm 
Fatihle Aslan hanı sokağında 22 

numarada oturan Salih odasında 
ölü olarak bulunmuştur. Ölüm, 
müddeiumumi ve tabibi adlilikce 
şüpheli görüldüğünden, ceset, mor· \ 
ga kaldırılmıştır. 

1 KONFERANSLA~ 
H•lkevlnde konferans 

Eminönü Ha!kevinden: 

Evimizde tertip edilen Felsefi va 
İçtimai konferansların altıncısı 
Türk felsefesi tarihi doçenti Bay 

Hilmi Ziya tarafından bugün saat 

(17,30) da verilecektir. Mevzuu (İl-

liyet meselesinin muhtelif şekille· 
ri) dir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi
lir. 

ffMllllllllllUllHllllllllll ı11111111111111111111111111111111111ıııuııuuıu1H 

Türk Umumi Tiyatro 
Anonim Şirketi 

Şirketimiz aksiyonerlerinio 17 
Mart 1937 Çarşamba günü saat 14 
buçukta Beyoj!"lunda Yeşilcam so
kaktaki 15 numaralı Şirketin mer• 
kezinde yapılacak heyeti umumiye 
toplantısında bulunmaları rica olu. 
nur. 

Ticaret hnununun 371 nci mad. 
desine ve eıaa mukavelenamemize 
iÖre elinde elinde en az yirmibeş 
hisae senedi olanlar ve toplantıda 
bulunmak: isteyenler toplantı gü· 
nünden evvelki hafta içinde. hisse 
senetlerini Şirket merkezinde hı· 
rakmaları IAzımdır. Şehrimize veya 
yabancı memleketler Bankalarına 
bırakılacak hisse senetleri sertifl
kalan da hiue senetleri yerinct 
a-eçer. 

GörUtUlecek maddeler: 
1 - idare Meclisi raporu 
2 - Murakıp raporu 
3 - 1936 ıeneai heıaplarile bi• 

l&nçoıu kabulO. ve idare mecllıi 
azalarının ibra11 

4 - idare Mecliıinin aıalarınıa 
seçilmesi 

5 - idare Meclisinin 1937 senesi 
jetonlarının kararlaştırılması. 

6 - Murak:ıplerin seçilmesi ye 
ücretlı·r nın kararlaştırılması. 



"ttiler. 
Muaviye, minderden indikten 

sonra maksuresine gitmiş ve orada 
Yczidlıe Dahhakin arasında otur
muştu. 

Halifenin Dahhaki solunda bu -
lundurması, ona mevkiğ verdiği
ne, onu başvekil mertebesine yük
selttiğine delildi. Hükümdarın bu 
hareketi, derhal herkesin dikkatini 
çekti. 

Dahhak ayağa kalkınca, bütün 
söz istiyenler sustu. İhtiyar emir, 
minbere çıktığı zaman, Fihrit kabi
lesine mensup olanlar minberin et
rafına toplanırlar; bu hal, kabile 
efradının, reislerinin fikrini tasvip 
ettiklerine işaretti. 

Dahhak.. hutbesini bitirirken, 
Muaviyeye hitap ederek: 

- Ya Emirülmüminin! ordumu
zun düşman önünde bozulması he
pimizi endişelendiriyor; bu şüphe
sizdir; fakat bütün imporatorluğu 
bu mes'cle kadar düşündüren baş
ka birşey daha vardır. Hilafete kim 
namzeddir? Senin de, peygamber 
gibi, diğer halifeler gibi fani oldu
ğunu ve er geç öleceğini hatırla! 
Bu gün varsan yarın yok olabilir
sin! 

Dedikten sonra gözlerini halkın 
üzerinde gezdirdi ve onlara şöyle 
hitap etti: . 

- Ey dünyanın en necip kavmi! 
Halifeden hilafete narnzed istemek 
hakklndır ! Ve bil ki.. Yezid, bu 
namzedliğe en müstahak bir adam
dır! O, yüksek vicdanı, dindarlığı, 
bilgisi ve ahlakının temizliği ile 
bu mümtaz makama en çok layık 
olandır! 

Dahhakin sözlerini, çılgın bir al-
kış kar~ıladı ve her taraftan: 

- Yezid! 
- Varol Yezid! .. 
- Muaviyeden sonra Yezid! 
Feryatları yükseldi. Sonra, bir 

çok kimseler, birbiri arkasından 
minbere çıktı. Kimisi fiir okudu; 
kimisi nutuk ivrad etti. Hepsi de 
Yezidin hiliıfete namzedliğini ter
viç etti. 

Halk, arasıra, söylenen şiirleri, nu
tukları kesiyorlar .. hep bir ağızdan 
milli birer marş hükmüne geçmiş 
olan şarkılarla cami/tin kubbeleri
ni inletiyorlardı. 
İbnizzübevrin yanında oturan 

Ahnef, bu manzara sonunda sırıtı
yor ve böyle acı acı sırıttıkça, yü
zü bir kat daha çirkinleşiyordu. 

Muaviye .. nutuk iyrad edenlere, 
daha ziyade şairlere iltifat ediyor
du. 

Amr İbni Saitten sonra minbere 
Yezi\l İbnilmakfağ çıktı. Halka Mu
aviyeyi gösterelı:: 

- Emirü1müminin, oğlu Yezidi 
yerine geçirmek istiyor. Bunun ve
bali, kendisine ve Yezide aittir. 

DPdikten sonra, sağ elini kılı -
cının kabzasına götürdü: 

- Muhalefet etmek istiyenler 
buna cevap vermelidirler! 

Dedi. 
Muaviye .. İbnilmakfağın cür'e -

tinden memnun oldu ve: 
- Ev!ad! sen hatiplerin şahısın' 

gel, yanımda otur! 
Dedi. 
Halk bağırıyor, tepiniyor .. Mua

viyeden, son sözü söylem esini is -
tiyordu. 

Halife ayağa kalkınca herkes sus
tu. O, besmele ile söze başladı ve 
etrafındaki arap emirlerine hita -

ben: 
- Kardeşlerim! Hepiniz ayni fi

kirde misiniz? 
Diye sordu. 
Iraklılardan ve Medinelilerden 

mağdası, Yezidin veliahdlığına ta
raftar olduklarını söylediler. Hail<.. 
tekrar bağırmaya ve: 

- EmirimizL Emirimizi isteriz! 
Diyerek Yezidi alkışlamıya baş

ladılar. 

Yezid .. ayağa kalktı ve halka 
karşı minnetdarlığını anlatmak i
çin elini göğsüne koyduktan sonra 
başına götürdü. 

(Devamı var) 

.. 

SAFİ KARABELEN. 

Finlandiyaya gidecek milli güreş 
takımımız seçilmiştir. Milli güreş ta 
kımımız önümüzdeki Cumartesi 
günü Seyfi Cenabın reisliği altın
da· 56 kiloda Kenan, 61 kiloda Ya
şa;, 66 kiloda Yusuf Aslan, 72 ki
loda Saim, 79 kiloda Adnan, 87 ki
loda Mustafa, ağırda da Çoban 
Mehmetten müteşekkil olarak ha
reket edecektir. 

Kafileye antrenör de refakat e
decektir. 

Finlandiya federasyonu heykel
traş Jönssan tarafından yapılmı~ 

bir büstü glireş federasyonumuza 
göndermiştir. Bu büst her sene ya
pılacak olan Türkiye - Finlandi
ya güreş maçlarının dört senelik 
galibinde kalacaktır. 

12- 2-937 
CUMA 

günü ~kşamı 

saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 perde 
Yazan : F. Lons
d>le Türkçeye 

çeviren Avni Gida 

* Fransız tiyatrosu operet 
kı&mı 

12 - 2 - 937 C U M A ı,.-ünü 

akşam 

AŞK 

saat 20, 30 da 

MEKTEBİ 

Yazan: Ycsuf Ziya, besteieycn 

Muhlis Sabahattin 

16 • 2 937 SALI nkşamı Naşit 

AŞK MEKTEBi op<>rctinde ayrıca 

NAŞIT tarafından 1 perde komedi 

Jf 
HALK OPERETİ 

Şehıadcbaşı TURAN Tiyatrosunda 

Cumartesi akşamı 20,30 da 

ESKi HAMAM ESKi TAS 

( Bayan Safiye Konseri ) 

Sao'atkar Naşitle 

Gündüz 14,~0 talebe temsili 

lslanbul radyosu 12 şubat 9Y7 
Cuma proı;rramı 

Ôtlc neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk mu5ikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plakla 
Deşriyat, 14,00 ıon. 

Akşam neşriyatı: 
Saat 17,00 inkılap dersleri Ürıi

ver5iteden naklen Mahmut Esat 
Bozkurt tarafından, lS.30 plakla 
dans musikisi, 19,30 spor musaha
beleri Eşref Şefik, 20,00 Vedia Rı
za ve arkadaşları tarafından TiiTk 
musikisi ve halk şarkılan, 20,30 
Bay Ôıner Rıza tarafından Arapça 
havadis, 20,45 Ceıııal Kamil ve 
arkadaşları tarafından Türk musi
ki5i ve halk şarkıları, 21,15 orkes
stra, 22,10 aj:ın• ve borsa haberleri 
ve trtesi günün programı, 22,30 
plakla sololar, opera ve operet 
pırçaları, 23,00 son. 

1 Zahire BorsaSIJ 
1 - iTHALAT: 
Buğday 220, Arp' 30, Çnvdar 15 

Yapak 59 l 2, Tıftik 4 1/2, Mısır 
105, Beyaz peynir 12, Un 38 Merci· 
mek 11, Fasulye 3 Bulııur, 6 Pa
muk 2 1.'4 Zeytin yağı 12 lfl pa
muk yağı 38 ton. 

iHRACAT: Yoldur. 
2 - SATIŞLAR: 

Buıtday yumuşak kilosu 6 kuruş 
22 1/2 paradan. 
Buğday sert ki lo!li 6 kuruş 35 

parpdan 6 kuruş 37 1/2 paraya 
kadar. 
Buğday Kızılca kilosu 6 kuruş 4 

parada. 
Arpa Anadolu kl'l'Osu 4 kuruş 

37 paradan. 
Mısır sarı kilosu 4 kuruş 38 pa· 

radan 5 kuruş 4 paraya kadar. 
Susam kilosu 17 kuruş. 
Afyon ince kilosu 510 kuruştan 

550 kuruşa kadar. 
Tiftik mal kilosu 140 kuruştan 

150 kuruşa kadar. 
Yapak Anı.dolu kilosu 66 1/2 

kuruşa. 

Yapak Trakya kilosu 75 1/2 ku
ruş 79 kuruşa kadar. 

Peynir kaşar kilosu 39 kuruştan 
40 kuruşa kadar. 

Zerdeva derisi çifti 6100 
Sansar ., • 3500 kuruştan 

4000 kuruşa kadar. 
Kunduz derisi çifti 1275 kuruş· 

tan 1605 kuruşa kadar. 
Tilki derisi çifti 400 kuruştan 

955 kuruşa kadar. 
Porsuk derisi çifti 623 kuruştan 

650 kuruşa kadar. 
Çakal derisi çifti 20.J kuruştan 

250 kuruşa kadar. 
Tavşan derisi adedi 21 kuruştan 

25 kuruşa kadar. 

3 - TELGRAFLAR: 10;21937 
Londra : Mısır , Laplata Şubat 

labmili korteri 24 Şi. 1 112 Pe. Ki. 
3 Kr. 41 Sa. 

Londra : Keten tohumu, Laplata 
Şubat tahmili tonu 11 Ster, 
15 Şi, Ki 7 Kr. 12 San. 

An vera : Arpa Lehistan Şu bat 
Mart tahmili 10() kilosu 123 B. 
Frank Ki. 5 Kr. 22 San. 

Liverpol : Buğday Mart tabmili 
100 !ibresi 6 Şi. 7 3/4 Ki. 5 Kr. 
86 San. 

Şikago : Buğday Hartvinter Ma· 
yıs tabmili Buşeli 135 3/4 seot Ki. 
6 Kr. 28 Sa. 
· Vinipck: Buğday Manitoba Mayıs 
lahmili Buşcli 128 1/2 seot Ki. 5 
Kr. 95 San. 

Ham burg: iç fındık Gire son der• 
hal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark 
Ki. 78 kuruş 41 Sa. 

Hamburg: iç fındık Levan derhal 
tabmili kilos" 154 R. Mark Ki. 77 
kuruş 90 Sa. 

1 Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğfa No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te"elon. 22566 

1355 Hicri 
Zilkade 

30 

1352 Rumi 
2 nci Ki.nun 

30 

Kadıköy Sıılh Hukuk Hakimliğin
den: 

Yıl 1937, Ay 2, GOn 4::1, Kasım 97 

12 Şubat 
Cuma Evvelce Üsküdar Şeriye mah -

kemesince Pacrine ve babası Meh

met Bahaettinin vesayeti altına ko
nulmasına karar verilen ve halen 
Bakırköy t?mrazı akliye bastaha • 
nesinde bulunan. Muzafferin Hac
rine ve annesi Göztepı:ode Orta so

kakta 5 No. lu köşkte mukim Ayşe 
Arifenin velayeti altına konulma

sına 29/1/937 tarihinde karar ve
rildiği alaksdarlara ilan olunur. 

(30134) 

Vakitler 

Güneş 

Ôğle 
ikindi 

i 

1

. Akşam 

Yatsı 

l __ lmsak 

Vaıati Eıaof 

18. el, sa, d. 

6 59 1 20 
12 28 7 49 
ıs~ 9 40 1 

17 40 12 00 

19 11 1 32 

5 19 11 40 



ilk alamellerini 

Gri pin 
ile bertaraf etmez. 
seniz bir çok ağır 

hastalıklara tutul

mak tehlikesi baş 1 
ııöstermiş demektir. 

Gri pin 
Bütün aA-rı, sızı ve 
sancıları der!ıal din
dirir. Gripe, roma
tizmaya, diş. sinir, 

adale, bel ağrılarile 
kırıklııta karşı bit. 
hassa müessirdir. 
icabında günde 3 

kaıe alınabilir. 

1 Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanla~ 

Marmara Üssübahri Satınalma 

.. 
Cinsi Kilosu 

Ekmek 360000 

Komisyonundan: 
Tahmin tutarı 

Lira Ku. 

406SO. 00 

lık teminatı 
Lira Ku. 

3051. 00 

Komutanlık emrindeki kara erlerinin ihtiyacı olan ve 22-1 •937 

giinlcmecinde kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılan yukarda 

nıikdarı yazılı ekmeğe verilen fiat yüksek görülmüştür. Yeniden 

pazarlık surelile eksiltmesi 15-2.937 Pazastesi günü saat 14 de 

p.pılac:ıktır· Ş:ırtnanıesi komisyonumuzdan ve İstanbul Deniz 

Levazım Satınalma Komisyonundan 205 kuruş bedel mukabilin• 

de alınabilir. İsteklilerin kanunl belgeleri ve yukarda milı:darı 

yazılı ille teminatlarile muayyen gün ve saatte İzmitte Tersane 

kapısındaki komisyona müracaatları. (789) 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAD-A 
KURU 
BİR 

Ç[ŞM[ 
VAZİYE:TİNDE:OİR 

ONU rAizu;: 
OANk'AYA VE:PiNJz 

~uçusi SARTLARIMIZI 
SORUNUZ 

B lediy~ fen işleri Müd(ırlüğü ıçın lüzumu olan bir tane 

servis o:cnıobili açı\c eksiltmeye konulmuştur. Bu otomobile 1600 

lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım miidürlüğünde 

göriilebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 

120 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16·2·937 

Salı günü saat 14 de Daiml Encümende bulunmalıdırlar.(B.)(630) 

. • •• 
Anadolu hisarında Göksu deresinin denize döküldüğü mahal· 

de sahilden 20 metre uzakta ve devlete ait mahalde ve deniz 
içinden kum çıkarmak üzere verilen ruhsatnamenin müddeti bit• 

ıniştir. Bu mahalden kum çıkarmak isteyen varıa bir hafta zar• 

fında lıtanbul belediyeaine iııtida ile müracaat ct.ıııeleri ilin 

olunur. (B) (S23) 

-AÇIK SÖZ 

Bayram yaklaşıyo;-'[ 
Galatada meşhur 

1 EKSELSYOR 

ntışından istifade ediniz. 
Şu cetvelden bir fikir 

edinebilirsiniz 

Paranıza 
Zahmetsiz ve Sağlam 

En Yüksek Geliri 
ADAP AZARI Kumaştftn pardcsüler 

Trençkot pardesülcr 
Gabardin pardesüler 
Mandleberg pardcsüler 
Muşambalar 

Erkek ko•tümleri 
Kadın mantoları 

Kadın muşambaları 

Liradan 
11 1/2 
15 1/2 
17 1/2 
23 1/2 
12 
14 1/2 

13 1 
Türk Ticaret Ban 

.Size Temin 
as 

e ı· 

(Bahçekapı 
Taş Han) 

10 
Ismarlama elbiseler iki prova ile 

28 1/2 liradan itibaren 
Yalnız birkaç gün için 

EKSELSYOR'da 
Bulacaksınll. 

Bankan.n 

Devredilecek ihtira beratı 
"~fadcnlerin mordanlanması. U• 

sulü hakkındaki ihtira için aLnmış 
olan 21 Mart 1935 tarih ve 1998 
numaralı ihtira leralının ihtiva et
til!'i hukuk bu kere başkasına de· 
vir veyahut mevkii fiile konulabil· 
mesi için icara verilmesi teklif edil· 
mektcdc olmakla bu huıusda fazla 
malılmat edinmek i~teyenlcrin 
Galatada Aslan han 5 inci kat 1-4 
numaralara müracaat eylemeleri 

,, 
Kuponlu vadeli mevduat 

servisine yatıracağız '' 
er 

ilin olunur. 

j Dr. Ihsan Sami -
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d 

• a • • 
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Öksürük Şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamık öksürükleri 
için pek tes'rli ilaçtır. Her ceza· 
nede ve ecza depolarında bulunur. 

........................ 
Devredilecek ihtira beratı 

Faızlerin 

kuponlar 
her aya isabet eden mikdarı 

mukabilinde aybaşlarında ödenir 
•ldrokarbon mürekkcbatı istih

saline mahsus u~ul ve alattaki ıs· 
la hat" hakkındaki ihtiraa mahsus 
20 Nisan 1926 tarih ve 456 numa· 
ralı ihtira beratinin ihtiva etliği 
hukuk bu kere başkasına devir 
veyahut mevkii fiile konmak için 
icara verileceği tel..lil edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malümat 
edinmek istiyenlerin Galatada As· 
lan Han 5 nci kat 1.4 numaralara 
müracaat ey lcmelcri ilin olunur. , . 

Dahiliye miitehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaş Tramvay Dura~< 

Hastalarını hergün öğleden 
sonra kabul eder. --

DAIMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde : 

200 ill 600 metro ıtık veren 

fenerleri gelmiştir. 
iyi •tık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile · 

D A 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde DA 1 M ON 

ıoarkasına dikkat edinir. 

. İstanbul komutanlığ7°1 
~alınalma Komısyonu ı:a.~Jarı 

İst•nbul komutınlığı birlilc· 

teri için 7900 kilo Z•y.inyaj;'ı 

kapalı zarf usulü ile ilıa:esi 

1·3-1937 Paz:ırtcsi güniı saat 

16 da yapılacaktır. Jl.f ııhamıııen 

tutarı 5214 liradır. ŞJrtnaıııesi 

her gün komisyondı göriil ür. 

İsteklilerin 391 lirnlık ilk te

n:ıin~t makbuz veya ıııei:tupiarı 
ile 2490 sayılı kaıııı"un 2,3 
nıaddcl ~ ri nde yazılı vesaik le 

bera t er ilı ıle giinii vakti mu• 

ayyeninde en oz \,ir saat ev• 

ve\İne kadar Fındıklı Konııı• 

tanltk satına ! mı komisyonuna 
gelmeleri. (813) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOI~AN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 8 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

İstanbul Dördüncü İcra memur
luğundan: 

Fatih, Değirmen sokak 11 nırm.a

ralı evde mukim iken halen adresi 
meçhul olan Hatice Azizeye : 

Üsküdarcla İhsaniye Harem is • 
kelesi caddesi sokağında eski 24 

yeni 44 sayılı bahçeli evinizin üze
rinde memuriyetimizce tayin olu
nan yeminlı üç ehli vukuf tara • 
fından 4.500 lira kıymet takdir e
dilmiştir. Takdiri kıymete bir iti· 
razınız varsa 3 gün zarfında dai • 
remize müracaatla bildirmeniz hak
kında icra ve iflas kanununun 103 
üncü maddesi mucibince işbu muh· 
tıra tarafınıza tebliğ olunur. 

(936-1277) 

İsta nbul Dördüncü İcra memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı dairemizce 
mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen bir adet singer kun
dura dikiş makinesinin 19/2/937 
tarihine mlısadif Cuma günü saat 
10-12 ye kadar Kasımpaşada Zin
cirli kuyu mahallesinde singer 
kumpanyası mağazası önünde pe

şin para ve açık arttırma ile satı • 
lac'ağından istasyonların mezkur 
gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaat ey -
lemeleri ilan olunur. (3Qi43) 

r' ' ,'>- '. ! •, ' - • , .... ::.• _.,- ' "t 

=---------------------------,--------------------...... 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llAoları 1 
--------------------------,--------------= Kor ihtiyacı için 7 beygir kuvvetinden az olmamak üzere 5 
a1et motopomp ile 250 metre 52 Jik hortum ve beheri üçer par• 
c:adan 9 metre uzunluğunda 5 yangın merdiveni ve 3 borgata 
kalınlığında 150 metre yangın halatı komisyondaki evsd ve şe• 
raitine göre kap1lı zarfla sıtın alınacaktır. İhalesi 5 • Mart· 937 
Cuma günü sıat 25 de Afyonda Kor merkezinde Satınalma Ko• 
misyonunda yapılacaktır. Her motopomp ve teferruatının karala· 
ma de'ğeri 1436 lira olup beş motopomp ve teferruatının değeri 

71SO liradır. İlk teminatı da 5:!8 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 
girecek1erin şartname formülünüu 4 üncü maddesinde yazılı ve• 

'Saikle eksiltme kanununun 32inci maddesine göre teminat mektup
larının ihaleden bir saat evvel komisyona vereceklerdir. "601" •sos,, 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2144 7.,0) lira olan cam malzemesi 1.3. 937 
Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankırada idare 

binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin (1608.56) ltrılık muvakkat teminat 

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

gün ve 3297 No. lı nnshasında intişar etmiş olan talimatname 

daireainde alınmış vesika ve teldiflerini aynı gün saat 14,30 a 

kadar Komisyon ReisliRine •ermeleri lbımdır • 

Şartnameler parasız olaralı: Ankarada Malzeme dairesinden, 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şelliğindcn dağıtılmaktadır. 

(819) 

1 
-ı lstanbul Levazım Amirliği 

Satın1iıaa Komiayonu lıinları 

Askeri Tıbbiye O~uln bi· 

naeında yaptırılacak tamiratın 

açık eksilıCJesi 1S·2·937 Per• 

şemb? günü saat 14 de Top· 

hanede satınaJma komisyonun• 

da yapılacaktır. Keşif bedeli 
3116 lira 52 kuruştur. İlk te• 

minatı 233 lira 74 kuruştur. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk ' 
mahkemesinden: 
İstanbul Maliye Muhakemat M. 

tarafından ~ski hesap memuru Ka
mil karısı Koca Mustafa paşada 
Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
243 numaralı hanede mukim Bed
riye aleyhine açılan 987 lira 67 ku
ruşun alacak davasından dolayı 

tebliği muktezi dava arzuhali su
reti mumaileyh Bedriycnin bir sene 
mukaddem terki hane edip bir sem· 
ti meçhule gittiği tebliğ ilmüha .' 

Şartname ve keşfi Komisyonda beri zahrına mübaşir tarafından 

görülebilir. İsteklilerin kanun\ verilen şerhten anlaşılmış ve mü<j-' 
vcsikalarile ber3ber belli s~attc dei \·ekilinin talebi üzerine bir ay 

komisyona gelmeleri. •329n "623,. müddetle ilanen tebliğat yapılma-
Jf. sına tahkikat hakimliğince karar 

. Gümüşsuyıı Hastahanesinin verilmiş ve bu baptaki dava arzu-

buhar )<azanı tamirinin p~zar

lığı lS Şubat 937 Perşembe 

günü saat 15,30 da Tophanede 

Satınalma komisyonunda yapı• 

!acaktır. Keşif bedeli S95 lira· 

dır. İlk te.::ııinatı 67 lira 13 ku• 
ruştur. İstekliltrin belli saat• 

te kanuni veaikalarile beraber 

komisyona. gelmelcri•346,. "810# 

hali mahkeme divanhanesine ta • 
lik edilmiş olduğundan tarihi ilan- · 
dan itibaren 30 gün zarfında esas 
davaya cevap vermı>si tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet i
Jan olunur. (936-110) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden· 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıjı yer: Matbaal Ebiinlya 


