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Sahip ve Başmuharriri 
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BUGÜN 
Tehlike Ye ecubane ( Fıkra ) • Ya 
bi&lmkiler ? ( Metale ) • Ticaret O
dasının bir gafı (V cdvll) 
latanbul reportajları • Sil1b yarı

tıada yeni aafha (Polltlka) 
Orranlıt (Hlklye) • Ayııır·Zekerlyya 
S:ofraaı 

5 inci Mem•eket - Seraerl Yahudi 
6·7 inci Yezidin Atkı. Spor 
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Hadise gittikçe alevle· 
niyor, mesele büyüyor 

nomı a an arı. ge 1 Bugu"n imzalanıyor Bir kitab!n ortay~ çıkardığı 
agır mesulıyet 

Başbakan Atatürk tarafından kabul :::~:::!ı:·=:~g~~n ol~·~ I Romanya, Lehistan, Almanya, 

d ·ıd· T R A At• .d. Dün sabah Ankaradan şehrimize 1 L h 1 t 1 d . k rıştı e ) ı, e e ras iQaya gı ıyor !!::~e111k:i~a:r:ekili Ce!Al Bayar e par amen 0 arı a ışe a 

Başbakanın Cumhur Reisine dış meselelerle bera
ber devlet vekilleri ve siyasi müsteşarlar hakkında 
izahat verdiği ve direktif aldığı tahmin ediliyor 

" Bükreş 12 (H1üust Muhabirimiz· 
Deııizyolları ida· den) - Romanya ordusunun son 
resinde me,ırul ıiıtem ve modreıı ıilı\hlarla techiz 
olmuştur. iktisat 

1 
etmek için müteaddit hükumetler· 

Vekaleti deniz deki fabrikalarla mukaveleler imza 
ve bava müste• lamıştır. 
şarı Sadullah da Başvekil Tatareskoouıı Fransa 
Denizyolları ida~ ile yaptığı bir uzlaşma mucibince 
resine gelmiş ve Fransızlıır Romanyaya ağır top ve 
vekille görüşmüş. tayyare verecekler, bunlara karşı 
tür. Celil Bayar• petrol alacaklardır. Romenler, ikin· 
mu h t e 1 i f işler ci bir uzlaşmayı da Çekosluvaklar• 
hakkında direk· Celal Bagar la yapmışlardır. Çekoslovaklar 500 
tör Sadettinden izahat almış ve milyon kuronluk tank ve top ve-
Avrupaya ısmarlanacak olan yeni verecekler, Romenlerden petrol 
vapurların hazırlanmış bulunan alaca'<lardır. Bu siparişlerden başka 
mukavelesini gözden geçirmiştir. Romenler,Almanya ile Lehistana da 
Bu mukavelenin Denizyolları lda· 
resi Müdürile Alman vapur inşaat aslreri siparişte bulunmuşlardır. Bu 

siparişler 10.12 ay zarfında ikmal 
grupu mümessilleri tarafından bu• 
gün imzalanması muhtemeldir. olunacaktır. Fakat Çekoslovaklara 

lktısat Vekili şehrimizde kalacağı verilen beş yüz milyon kuronluk 
birkaç gün zarfında Havuzlar !da• askeri siparişat, son günlerde Bük· 
resinde ve limanda tetkikatta bu· reşteki Çek sefirinin Romanya hak-
lunacaktır. Buradan lzmire de git. 
mesi muhtemeldir: kında yazdığı bir kitaptan dolayı 

müşevveş bir hale gelmiştir. Çün· 
kü sefir Yan Şebanın kitabından 
dolayı Romen parlementosunda 
satcılardan iki mebus Tataresko 
hükümetini şiddetle tenkit etmiştir. 
Sefir kitabında Romen politikasını, 

Kamutay 
Toplantısı 

. ., 

Romanya Parlamento.unda izahat 
veren Raıvekil Tataresko 

Romen ordusunu ve Romanya dev• 
!etini rencide edecek satırlar yaz. 

(Det•amı 6 ncı sayfada) Baıbokan lnöni1 '111 Doktor Ara• dün ıabah Hagtlarpaıa istasyonuntla •• 

Başbakan ismet lnönü, Dıtişleri f bah saat 10 d<t husust trenle An· ı Ve~ili Ref!~ Soy~an~ VaJi ':'.e Be. 
Yenldenn yapılacak su 
ı,ıerl için 51 milyon llra 

tahsis edllmlttlr 
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Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve Eko. karadan şehrimize ırelmişlerdir. ledıye Rusı Muhıddın Uslundat, 
nomi bakanı Celal Bayar dün sa. Şehrimizde bulunan Sıhhiye (Devamı 3 iincü sayfada) 

LO ORADA iLK TEMAS YAPILDI 

iman 1 ·sin·n h··ı A t• 
yaptığı teklifler 

Almanya ne istiyor, 
kendisine 

hangi müstemlekeler 
verilmelidir? 

Vaziyeti tehlikeli görenler de, yumuşak bulanlar da 
var. Almanlar müzakerenin gizli tutulmasın istiyorlar 

Hıtler son nutkunda, " Bizden 
alınan müstemlekeleri biz geri is
tiyoruz,, demişti. Almanyanın Lon• 
dra ~efiri Fon Ribbentrop. Alm~n· 
yanın mil mlekeleri hakkında, ta• 
leplerini bilııirmek üzere Berlinden 
Londraı a gitti. 

Bugün Versay muahedesinden 
ayakta duran tek bir madde ve 
hüküm kalmıştır. O da: Müstem· 
lekelerdir. Hitler müstemleke talebi 
ile bu ahkamı da tanımamr.ktadır. 
lngiltere ile Fransa, Almanyayı 

hitap ederek: 

Ankara 12 (A. A.) - Kamutay 
buırün Refet Canıtezin başkanlı· 
j!"ında toplanara~ 1936 mali yıh 
muvazeneı umumıye kanununa da· 
bil bazı daire bütçelerine mun• 
zam ve fevkalade tahsisat ve• 
rilr.ıesine ve bazı bütçelerde de• 
i!işiklikler yapılmasına dair kanun 
IAyihasını müzakere ve kabul et• 
miştira 

Bu kanunun hükmüne ıröre, muh• \ 
telif bütçelerin fasıllarına munzam 
4 milyon 512 bin 636 lira da fev• 
kalıl.de tahsisat olarak verilmekte 

've bazı fasıllar arasında da müna· 
kaleler yapılmaktadır. 

Bir diğer kanun ile de orta n 
ırarbt Anadolunun sularından isti· 
fade edilmek üzere şimdiye 
kadar çalıtılan havzalardan baş. 
lca mıntakalarda yeniden yapılacak 
su işleri için 51 milyon lira tahsis 
edilmiştir. ........................................................ 
Londradaki Alman 
Sefarethanesinde 
Gizli radyo 

Londra 12 ( Hususi ) - lngiliz 
Parlamentosunda bir mebus, Al· 
man sefarethanesinde gizli radyo 
i•tasyonu tesisatı yapıldığından 
dolayı hükümeti tenkit etmiştir. 
Münakalat nazırı verdiği cevapta 
ıefarethaneler müdahaleden masun 
bulundukları için içeri ırirmek 
mümkün olmadığını, mamafi, bu 
hususta resmi bir müsaade de alın· 
madığı cevabını vermiştir. 

"- Biz sizin içinde bulunduğunuz 
zorlukları biliyoruz. bu zorluklardan 
kurtulmanız için size yardıma ha· 
ıırız, şu şartla ki, bütün Avrupa• 
nın sulhu umumi içinde yaşamasına 
yardım edeceksiniz.. Ham madde· 
leri taksim hususunda biz en emin 
çareleri bulacağız. demektedirler. 

Bu mesele, Lj)ndra siyasi maha
filinde büyük kılükali mucip ol· 

Alman deu/11 relıl bir kıt'agı tefHı erligor muştur. 
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Almanlar, yapılan 1>u teklifle::e 
cevap olarak : 

Asiler mutlaka Madride j 
girmek istiyor-

lar, hertaraf dehşet içinde 

Dikkat! 
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Beyuıtta Yeniçeriler caddesinde 
Yıldız kıraathane ve otelinde dün 
rece saat 19 raddesinde otel mu· 
kuelesi yüzünden otel müsteciri 
60 yaşlarında lbrahimi, esas otel 
sahibi hacı Eminin otlu 18 yaşla· 
rında lbrahim namında bir genç 
tabanca ile ağır surette yaralamış 
.. e yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. Suçlu lbrahim kaç. 
mıştır . 

Bu hususta yaptığımız tahkikata 
göre Yıldız kıraathane vıı otelinin 
sahibi lzmir zenginlerinden ve 70 
yaşlarında Hacı Mehmet Emindir, 
Bu zatında iki oğlu vardır. Biri 18. 
20 yaşında lbrabim, diğeri 15·16 
yaşında Elemdir. 

Esas otel sahibi Hacı Mehmet 

• 

ve nasıl oldu? 
Emin ihtiyardır. Yanında lbrahim 
isminde bir ortağı vardır. Bu or• 
taQını bundan bir müddet evvel 
çıkarmış ve oteli oğlu lbrahim ile 
işletmeye başlamıştır, 

Fakat esas malın sahibi Hacı 
Eminin oğlu olan lbrahim: 

"- Baba sen artık intiyar oldun. 
Otel ve kıraathaneyi bana bırak ta 
idare edeyim. Sen evde oturl" 

Demiş. Fakat, ihtiyar baba buna: 
- Sen henüz bu otel işlerinden 

anlamazsın. Senin yanına bi~im eski 
ortak lbrahimi vereyim. Onunla 
birlikte ortak olarak çalış. 

Diyerek oğlunu ikna etmiştir. 
Nihayet lbrahim çaQırılmış ve ara. 
Jarında bir mukavele yapılmıdaıı 

· (Devamı 6 ncı sayfada) 

w • 

• 

bi Umumi nihayetinde e\imizden a· 
- Biz sizden yardım istemıyc· 

ruz, biz ... Alman topraklarından 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

[fıpanya h•kkınrla diin ı•c• geç vakte kadar 
altlılımız tılgroflor ~ ncı sagfarfarlrr] :a . : • c ... ... AkaJI ldar-.lnin motör rılılımınıı gutıarlanan '"ölen hamalı 119,.Jcn holle 

• 

Bütün Avrupanın hayran olduğu me,hur Rus edibi: 

lvan Turgeniyef 
in en güzel eserlerinden biri olan: 

''Bir Fazlanın Notları! .. '' nı 

A ık Söz •iz• pek y•kında bir cep kitabı olarak verecektir. 
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Hüviyeti anlaşılamıyan bir hamal 
beyni parçalanarak öldü! 

Dün sabah Karaköyde bir facia 
olmuş, yük taşımakta olan bir 
hamal yük altında kalarak öl· 
milştür. 

Yapılan tahkikata göre yaşlı bir 
hamal olan bu adam, sebze halin· 
den tahammülünden fazla pırasa 
yüklenerek Beyoğluna götürmek 
üzer• yola çıkmıştır. Fakat hem 
ihtiyarlıtı, hem de yükün fazlalığı 
dolayısile yorulmuş ve küfe· 
sini Köprünün Karaköy tara• 

tındaki Kısmet gişesi yanında. 

ki demirler üzerine koymak iste
miş, fakat bu sırada küle, ağırlığı 

dolayıaile ıreriye gitmiş ve hamalı 
Akay idaresinin molörlerinin bu. 
lunduj!"u rıhtımın üzerine beyin ıis· 

tü düşürmüştür. Zavallı hamalın 
beyni patlıyarak derhal ölmüştür 

Hammalın hüviyeti anlaşılamdm:,~ 
tır. Cesedin morıra kaldırılmesına 
lümm görülmüştür • 
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FIKRA: 
Tehlike ve eczahane 

Yürürken birdenbire düşecek gibi oldu. Yanından geçen bir deli· 
kanlının kolunu yakaladı: 
- Aman evlat, dedi ölüyorum galibn, beni tut. Delikanlı elin· 

deki sepeti kaldırımın kenarına bıraktı, ak saçlı ihtiyarı bir çuval gibi 
sırtladı. Ve karşıdaki eczahaneyc koştu. içeriye girdi, sırtındaki adamı 
bir sandalyaya oturttu. ihtiyarın ~ol kolu titriyordu; sandalyada zorla 
duruyordu. Bir şey lcr söı !emek istiyordu fakat ağız zor açılıyordu. 

Agobun cc2ahanesi kalabalıktı. ihtiyar ge::ç, erkek kadın bir sürü 
adam iş görüyor, ilaç, paket sarıyorlardı. Bunlardan biri ihtiyarın yanına 
geldi. 

- Ne oldu baba, diye sordu. 
- ilen Beıotlu bc:edi} esinde tebliğ nıemuriyim. Adım Abdullahdır. 

Daire payda• o!unca b'r iş için lstanbula geçtim. Beşiktaş& dönüyordum. 
Eminönüne gelınce birdenbire bana b:r hal oldu. Ne oldu bilmiyorum. 
F.kat fenayım .• liıliyar bun.acı ya\'aş ya\'aş titreye titreye zorla söyledi. 

Eczacı u~ta" veya kalfası, ihtiyara: 
- Otur, dedı, i•tirahat et. 
Ve gıtti ila,hrı, paketleri sarmaıı-a. 

Bir az sonra bir kadın elinde bir bı.rdakla geldi. Bardatın içindeki 
eterli suyu ihtiyara içirdi ve bu da gitli, yine ilaç ve paket sarmata. 

Aradan dakikalar ı;cç:yorılu. ihtiyar zorla kendisine gelmete çalışıyordu. 
Relki iı ileşd ıl ird'. Belki roiı•tsızlığı hafifli. Fakat belki de ölebilirdi. 

Hastalıı;rı tehi kelı idi. Ne olduğunu bile ı yoktu ki ... 
Yanımdaki arkadaşım dayanamadı. Eczacıva 
-· Niçin dedi bir doktor çağırmıyorsunuz? 
Eczacı cevap verdi : 
- Biz çağıramayız. 
- O ha1de niçin bu adamı burada bekletiyorsunuz. Burada ölürse 

mes'uliyetini üzerinize alabilecek misiniz? Belki şu dakikada ölcbilb Ve 
yine belki birkaç dakika evvel bir doktor gelse idi, eğer varsa, ölüm 
tehlikesi bertaraf edilmiş olabilirdi. Eczacıları bir tclAş aldı. Bir tela~ 
aldı, fakat ne doktor ça~ırıyorlardı, ne de ihtiyarı eczaneden dışarıya 
atabiliyorlardı. Arkadaşım yine dayınamadı, en yakın noktadan bir 
polis çağırdı, polis ihtiyarın koluna girdi. 

- Haydi babacığım, dedi karakola gidelim, gittiler. Bilmiyorum, o 
ihtiyar ya iyilcştı evine gitti veyahut merhametli polisin yetiştireceği 
imdadı sıhhi gelinceye kadar öldü. 

Hayreti herkes bil.r ki, herhangi bir can tehlikeai karşısında •en ya· 
kın eczane,. en büyük ümittir. 
Meğer bu ümitte, ne kadar yakın dahi olsa her ümit &ibi ne kadar 

uzak ve ne kaaar çok uzakmış 1 
AbdUrrahman ş. Llç 
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Adliyede: 

Çocuğu düşürülmek 
istenen kadın öldü 

Cesede otopsi yapıldıktan sonra bir 
doktor hakkında takibata baflanacak 

Zeynep isminde bir kadın bir 
miıddct evvel Haseki kadın has· 
tahanesinc hasta olarak (lelmiş, 

yatırılınıstır. Gelrliği zaman da bir 
doktorun kend isine çocuk düşürt· 
mek için müdahale yaptığını, bu 
yı.izde nhastalandığını söylemiş -
lir. Zeynep, günden güne hastalı
ğı &rtarak ve halden düşerek, iki 
buçuk ay kadar hastahanede kal -
mış, evvelki gün ölmüştü. 

Dün, tabibi adli Salih Ha, im has
tahaneye giderek cesedi muayene 
etmi§, kadının neden öldüğünün 

tesbit edilebilmesi için morga kal
dırılarak otopsi yapılma.ına lü -
zum görmüştür. Zeynebin cesedi 
morga kaldırılmıştır. 

Otopsi neticesinde, kadının bir 
müdahale sonunda hastalandığı ve 
bu hastalıktan öldüğü ~abit olur
sa, mevzuubahs doktor hakkında 
muddeiumumilikçe tahkikata b.s
lanac,,ktır. 

Otobüs faciası 
Şoför tahliye edlldl 
Geçen yaz ortalarında, şoför E-

dibin idaresindeki bir Silivri kam
yonu Silivriden İstanbula gelir · 
ken, Davutpaşa kışlası fırını ön
lerinde, Baytarhane yokuşunda, 

şaftı kırılarak bir takla atmış, hen
değe yuvarlanarak parçalanmış, 

:çerisinde bulunan 25 kişiden bir 
9o.>ğu yaralanmış, iki kişi de ölmü~
tü. ilk tahkikat açılırken de, mus· 
tantiklıkca, şoför Edibin tevkifine 
lüzum görülmüş, Edip mevkufen 
mahkemeye verilmişti. 

Bu mühim facianın muhake • 
mcslnde, Ağırceza mahkemesinde 
dün başlanmıştır. 

Edip, yapılan sorguda, kend;sı

nin hiç bir sunutaksiri olmadığını, 
nizami hadden fazla yolcu alma
dığını, şaft kırıldığı için, yoku:ıu 
dönerken otomobilin uçuruma yu
,·arlaııarak takla attığını \'e fa -
cianın vukua geldiğini söylemiş -
tir. 

Otobüste bulunanlardan 3 kişi, 

şahit olarak dınlenmişler. onlar c!a, 
şoför Edibin ~öylediklerini teyide· 
d~l' mahiyette şehadette bulun • 
muşlardır. 

Şahitler dinlendikten rnnra, m:id· 
dciumumi, h5disede hiç bir guna 
tak .ri görülemiyen • şoförün tah
lıve•ini istemişitr Mevkuf bulu • 
nan oförün tahlivesine karar ve
rilmiş, diller şahitlerin dinlenme -
leri için, muhakeme, başka güne 
bırakılmı~tır. 

Kullanılmıf bllet satan· 
farın muhakemeaı 

Haliç şirketinin kullanılmış bi -

!ellerini tekrar satmaktan suçlu 
gi~<? memuru Kemal ile onun top
ladığı biletleri satan Kazım, Teo· 
doJ, Yasef ve Yorginin muhakeme
leri Sultaııahmet İkinci Sulh ceza 
mahkemesinde dıin yapılmışt•r. 

Dünkü celı;ede üç müfetti~ şahit o
larak dinlenmişlerdir. Şahitler, gi· 
şe memurlarından Kemalin tedarik 
ettiği adamlara kullanılmış bi
letleri tekrar sattırdıklarını -!u
yunca tertibat aldıklarını, bazı kim· 
sı>lere bilet aldırmak bahanesı '.e 
satanları teker teker yakaladık • 
!arını ve Üzerleri aranınca külli· 
yelli mıktarda kullanılmış bilet 
bulunduğunu söylemişlerdi. 

Dıger şahitlerin de çağrılmaları 
ıçin, mahkeme, başka güne talık 
~dilmiştir. 

Vapur tarifeleri 
Değişmedi 

Liman 1 arife komisyonu dün 
Deniz Ticaret Müdürlütünde top
lanmıştır. 

Komisyon Akay, Şirketi Hayriye 
ve Halicin tarifelerini aynen ipka 
etmiştir. Toplantı münakaşalı ol
muştur. Akay idaresi a-elccek altı 
aylık tarifede tenzilat yapabilecc
~ini söylemiştir. Ş:rketi Hayriye 
ve Haliç tenzil&ta imkan olmadıtını 
ileri sürmü,ıcrdir. 
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[L .. ~~ç.~.~ ...... ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ ...... J * lskenderiye Ticaret Ataşeliğı · 
ne tayin edilen Sıtkı Nemli b"· 

kaç günden beri şehrimizde tacir . 
!erle temas etmekte, dileklerinı 

dinlemekte idi. 
Sıtkı Nemli yeni vazifesine baş· 

lamak üzere İskenderiyeye hare • 
ket etmiştir. * İstanbul telefon şebekesinın 
tevsii için hazırlanan üç projeyi tet· 
kik etmek üzere Nafıa Vekaleti bir 
komisyon teşkil eylemiştir. 

Kabul edilecek projenin tatbi -
kine hazirandan sonra başlanacak • 
tır. * Küçük sanat erbabı muhacir· 
!erin beraberlerinde getirecekleri 
ve getirdikleri altı bin liraya kJ· 
dar sanat eşyası gümrükten resim· 
siz geçirilecektir. * Tünel şirketinln mukavelesi 
mucibince, Tünelin Galata kısmı
na yaptırmıya mecbur olduğu bina, 
Bekdiye ile şirket arasında ihW.i
fa yol açmıştı. İhtilaf halledilmek 
üzeredir. İnşaata bir aya kadar 
başlanacaktır. * Bugün saat 15 de Hukuk İlmi
ni Yayma Kurumu tarafından ter -
tip edilen konferansların 12 nclsi 
Ankara Halkevinde verilecektir. 

Ş®lhıüır H©ılb®ırD®ırül 
İplik ithali ıSORUYORUZ: 
Serbest [ ----
B k ! Zerzevatçıların 

1 ıra ı ı~or 1 Kantarlarına 
1 Bugün bir heyet lktısat J Kim bakar? 

V4tklllnl ziyaret edecek Ölçü ve Ayar işlerile utraşalı 
Sanayicilerın uzun zamandanbcri epeyce oldutu halde hAll göı. 

şikayetlerini mucip olan paınuk önünde ayarlanmamış acaip tar· 
ipliği buhranı me~clesin'n mühim 
bir kısmı halledilmiştir. H Jber tılarla alış veriş yapanlar var. 
verilditinc göre lktısat Vekaleti Hem bunlar zerzevat gibi en 
dokumacıların dileklerini nazarı çok satılan ve bilhassa evlerde 
dikkate almış ve yeni genci itha· ölçü ve tartıları kontrol clmcği 
lat rejiminde ithali vekaletten mÜ• aklına bile gctirmiycn hizmetçi· 
saade almıya baitlı olan iplik cins- ler, ihtiyarlar tarafından alınan 
!erinin serbest listeye dahil edil· şeylerdir. 
mesi hakkınd~ bir kararname ha. 

Bazıları sorulduğu zaman: 
zırlamıştır. 

Heyeti vckileye sevkerlılcn bu - Ne yapalım, etimiz ne, bu. 
kararname ile hariçten iplik ithali dumuz ne? 
kolaylaşmaktadır. Ayrıca sanayi- Diyor. Halbuki bunların ser. 
cilcr pahalı iplikleri icabcdersc mayesi yanında sıfır kalan bir 
narh harici gc:tirtmck için şehri- leblebici veya beş on kilo kes• 
mizde bulunım iktisat vekilinden 
müsaade istemek üzere aralarından tane, elma satan seyyar esnaf 
bir heyet seçmişlerdir. Bu heyet pekala damgalı ve hilesiz terazi 
bugün vekili ziyaret edecektir. kullıınabiliyor. 

-·- - Şöyle elle çekilen mutlak 

Çimento kantarları ile satmakta serbestçe 
devam eden bu satıcıların sarih 

Ve tug" lalar hile ve desiseleri önıine kim 
geçecektir? 

Bozu!' çıkarılmaaının 
tinUne geçiliyor 

Fabrikalarımı~da imal edilen çi
mentoların bozuk evsafta olanları· 
na da tesadüf edildiğinden çimen· 
toların asgari evsafı tesbit edile
cek ve her çimento fabrikası bu 
asgari haddi nazarı dikkate 
alarak faaliyette bulunacaktır. Keza 
dışarıdan gelecek çimentolarda da 
bu asgari had gözönünde bulun· 
durulacaktır. lmAI edilen tuğlaların 
da bu boyda ve mukavemet itiba· 
rile de biribirinin aynı olma.ı için 
tedbirler alınacaktır. 

Yüksek kültür di· 
rektörünün 
Tetk,kleri 

Bir kaç gündenbcri şehrimizde 
bulunan Yüksek kültür direktörü 1 

Cevat Şubat 20 de açılış töreni 
yapılacak rad~·oloji enstitüsünün 
direktörü profesör Pessaver ile 
görüşmüştür. 

Direktör, güzel san 'atlcr akade
misinde de mimarlarla bir toplantı 
yapmış ve Üniversite ile Ankarada 

Yük•ek mekteplere ilaveten yapıla
cak bazı binaların inşaat plllnları 
üzerinde görüş!!'iiştür. Cevat, öğ
leden sonra Universitc binasına 
gelmiş ve Ünivers.tenin gelecek 
seneki bntçesi üzerinde görüşmeler 
yapmıştır. 

Şoförler bir 
Kooperatif açıyor 

Şoförler Cemiyeti, on bin lira 
sermayeli bir kooperatif açmıya 
karar vermiştir, Bu kooperatife 
aza olan şoförler kredi ile elli 
liraya kıdar erzak alabilecekler
dir. Bu suretle mal alanlara satıt 
fiatında yüzde on ilave edilecektir. 

Kooperııtif şimdilik ilk iş olarak 
Kuaköydc b r bakkaliye matazası 
açacaktır. 

Coğrafya talebesi
nin tetkikleri 

Geç•n yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Üni,·ersite coğrafya enstitü· 
ıü talebeleri içı~ seri ırezmc prog. 
ramı hazırianmağa başlanmıştır. 

Program tesbit edildıkten sonra 
bu cumart•si günü ögledcn sonra 
talebe tetkik seyahatlerine başlı
yacaklardır. 

Kaldı ki bir gün bir sabah 
bir ölçü veya Ayar memu• 
ru atlar ı veya eşekleri üze• 
rinde birçok küfelerle mahalle
lere dağılan bu seyyar satıcı· 
lardan bir ikisine el atsa bu 
manasızlık meydana çıkabilir. 

Belki doğru tartıyot. Fakat 
ne çıkar elindeki tartı vasıtası 

kanundan kaçırılmış demektir. 
Ne kadar dotru olsa; ne kadar 
doQ-ru tartsa nihayet kaçak bir 
terazi veya ölçüdür. 

Bu uzun zamandanbcri böyle 
sür~p gitmektedir. 

Ölçü VC ayar dairelerinin Va• 
zifeleri yalnız ellerine gelen te
razileri damgalamak değil sıra· 

sında teftişler, konlrollar yaµ
maktır. Kimsenin işine gücüne 
mani olmadan bu işi başarmak 

mü:nkündür. 

Eter bu dcditimiz tahakkuk 
ederse ki, bundan zerre kadar 
şüphemiz yoktur, o halde bunun 
meı'uli ve ihm11lki.rı kimdir ? 

Soruyoruz 1 

Berberler 
Ehllyetnameslzlerln mek

tebe devama mecbur 
edllmesl isteniyor 

Şehir meclisinde ondüle makine
leri hakkındaki son müzakereler 
üzerine berberler cemiyeti reisi 
lsmail Hakkı ve Berberler mektebi 
müdürü Ihsan belediye reisliğine 
müracaat etmişler ve kullanılmasına 
müsaade edilecek ondülasyon ma
kinelerinin ehliyetnameyi haiz ol· 

mı yanlar tarafından kullanılmamasını, 
bunun için de belediyece ehliyet
namesiz berberlerin makinelerinin 

damıralanmamasını istemişlerdir. Ay· 
rıca da ehliyetnam•sizlerin berber• 
Jer mektebine devamla maarif ve
ka'elinin çizdiği program dahilinde 
ders görmelerinin mecburi kılınma• 
sını istemişler, ve bu meseleyi mü· 
zakere eden encümende noktaina. 
zarlarını müdafaa etmişlerdir. 

İktısat 
Vekaleti bir 

i Heyet g~~derdi 
ÇUrUk gemiler talimat· 1 

1 namesi tadil edllecek 
Türk gemileri her sene muay•ne- · 

ye tabi tutulmakta, çürük görülen- / 
ler seferden mcnedilmcktedir. Ay· ı 
rıca tamirine ihtiyaç görülen va· 
purların da sefer yaproa!ta elverişli 
bir hale gelmeden çalışmasına mü· 
saade olunmamaktadır. 

Verilen malümata göre gemilerin 
bu şekilde muayelerini icap ettiren 
talimatnamede bazı tadilata lüzum 
görülmüştür. Bunun için lktısat ve
kaleti ~clırimize bir heyet gönder· 
miştir. Dünden itibaren çalışmaıta 
başlayan bu heyet talimatııamede 
yapılacak tadilAt için tetkiklerde 

1 bulunacak ve bu hususta alakadar• 
!arla da temaslar yapacaktır. Tet· 
kikat neticesinde bir rapor hazır· 
!anarak vekalete gönderilecektir. 

Bir vapur 
Karaya oturdu 

Ç•nakkaleye bir tahlisiye 
gernlsl gönderildi 

Çanakkale civarında bir deniz 
kazası daha olmuş, bir vapur kara· 
ya oturmuştur. 

iki gün evvel lzmire gitmek üze. 
re limanımızdan hareket eden Fi
ruzan vapuru Çanakkalede Kumka· 
le civarına geldiği zaman her na. 
sılsa karaya oturmuştur. Kaunın 

ne suretle vul..ua geldiği henüz 
belli değildir. Vapuru kurtarmak 
için kaza mahalline bir tahlisiye 
gemi,i gönderilmiştir. 

Safiyenin ikinci 
Konseri bu akşam 

Türk musikisinin son seneler çev. 
reıine giren tarihinde belli ba,lı 
bir şahsiyet olan sanatkar mugan
niye Saliye bu gece Şchzadebaşın· 
da Turan tiyatrosunda ikinci kon• 
serini verecektir.Sanatkl!.r Na,it te 
halka sftn'atini bir defa daha gös• 
tereceklir. 

Maraşın 
Kurtuluşu dün 
Kutlulandı 

Dün Maraşın kurtuluşunun or.· 
yedinci yılı idi. Bu münasebetle 
şehrimizde bulunan üç yüz kadar 
Maraşlı Eminönü halkevinde top
lanarak bugünü kutlulamıştır. 

Törene ötleden sonra 2,30 da 
başlanmıştır. 

Maraşlılar. bu seneyi geçen se
nelere nazaran daha canlı \'C daha 
fevkalade kutlulamak için tedbir 
almış bulunuyulardı. 

Merasime istiklal marşile baş

lanmış ve toplantıyı Şair Necip 
Fani heyecanlı bir hitabe ile aç
mıştır. Necip Fazıldan •onra bir 
çok hatipler söz söylemiş, şiirler 

okunarak vakalar anlatılmıştır. 
Merasimden ıonra Konservatu

var artistlerinden güzide bir he. 
yet, klasik Avrupa <serlerindcn 
parçalar çalmıştır. 

AU!ıkadarları bu mevzuda da 
hassas oımaıa davet ediyoruz 

M
eşhur Rus Şairi Aleksandr Puşkin'in yüzüncü 
ölüm yılı münasebctile dünyanın her tarafında 
ihtifaller yapılıyor. Hakikaten büyük bir şair 

ve değerli bir edip olan Puşkin, ölümünün yüzüncü 
yılında hararetle alkışlanıyor. 
Puşkin beynelmilel bir kıymet ve bir şöhrettir. 
Onun için yapılan tezahürat elbette yerinde ola. 

caktır. 

Biz de haftalardanbcri gaıetclerimiz de en mühim 
hadiselere verdiitimiz kıymet ve yerden daha fazla 
bir alaka ile ondan bahsediyoruz, Hayatını anlatıyor, 
eserlerini çeviriyoruz. 

F.ütün dünya böıle yaparken bizim de böyle yap
manıtz liıımdı. Dünya böyle yapmasaydı bile, biz 
bü} ük adamların kıymetini bildiğimiz için değil, dos
tumuz Rusyaııın bir şairi olmak münasebelile bir 
kom~uluk borcu ola,rak böyle hareket edecektik. 

• •• 
Genç bir üniversiteli bana dedi ki : 
- Sahifeler dolusu Puşkinden bahsediyorsunuz. 

Bu büyük insanı yüzüncü yılında elbette hatlflamak 
lizım. F•kat ge~·en gün Abdülhak Hamit seksen se
kizinci yılını bitirdi. Niçin gazetelerimiz üçer salırla 
olsun ondan lahsetmcdiler? .. 

Genç Üniver.iteli zeki v~ manalı bakışlarile ben• 
den cevıp bekliyordu, 

Ben cevap veremedim. Şayet her gün Puşkin için 
üçer sütun yazı yazan muharrirlerden cevap verecek 
veyahut cevap vermek cesaretini gösterecek bir 
kimse varsa delikanlının adresi bendedir. 

• • • 
Tevfik Fikretin senci devriyelerinde Filorinalı Na-

zımla bir kaç delikanlıdan başka kimse bulunmıyor. 
Filorinalı da llAn parasına kıyıp, Fikret için yazdıtı 
bir parçayı gazetelerin ilin sahifesine koydurmasa 
Fikrctin ölüm gününden haberimiz bile olmayacak. 

Bizde de karınca kararınca büyük şairler, dahiler 
çıktı ve yetişti. Hangi gün bunlardan birini andık. 

Ben !:öyle birşey hatırlamıyorum. Hatırlayanlar 
varsa parmak kaldırsın ulanftcatım ... 

• • • 
Niçin büyük şairlerimizi hatırlamıyor, onları anmı-

yoruz. Bizim memlekette kıymet hayatla, memat ara• 
ıında müvellidilma gibi uçan bir nesne midir? .. Top. 
rak, etleri gibi onların kıymetlerini de mi çürütüyor. 
Yoksa tarihi, tarihten evvel başlayan bir millet olan 
biz Türkler bir sanatkar, dllhi, bir şair, bir edip ye
tiştiremedik mi? .. 

Y cliştirdik, fakat, taktir etmesini, öğmesini bile
medik, bilmiyoruz, 

Nusret Safa Coşkun 

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

13 Şubat .-

Ticeret odasının 
bir gafı! 

Bugün tüccar dediğimiz \'e ağzı
mızın suyunu akıtan adam, ken
di mahdut bilgisi ve görgüsü için· 
de kendisini yaratmıya ve gemisi
ni kurtarmıya mahkum adamdır. 
Göz kamaştıran ve ağız suyu akı
tan şaşaasına rağmen, belki de tüc
car kadar bedbaht bir adam yok
tur. Bunu garip bir söz söylemiş ol
mak için söylenmiş, (paradoks) 
makulesi bir Hlf gibi görmek fa
hiş bil' hata olur. Evet, tüccar !<a
dar bedbaht bir adam yoktur. Zi
ra bugün onu çeviren tehlikeler 
kadar hiç bir meslek adamını teh
like tehdit etmez. Bugünkü kelli 
felli tüccar belki de yarından da 
yakının bir kurbanlık koyunu -
dur ... 

Bugünkü girif ve çok hassas dün· 
ya ticaretinin her an değişen ve in
sanlar, servetler, namuslar uçuran 
keskin çarkları arasında fert halin
de kalnıış bir tacir, namusu, işi ve 
ser\'eti kendi taliine kalmış bir a
damdan başka bir şey olamaz. 

Hani o teknisiyenlerden mürek
kep Ticaret Odaları ki iç ve dış 
ve dünya ticaret kuranlarını, in
kişaflarını ve tehlikelerini dünya
nın nabzı üzerine eğilerek saati 
saatine ve vaktinden evvel takip, 
kayıt ve neşrederek kendi kafası -
nın küçük kutru etrafında dönen 
tüccari büyük mahreklerle çarpış· 
maktan korusun. 

Ticaı et Odası demek, bugünkıl 
\modern ticaret dünyasında, bir 
memleketin rasathanesi demektir. 

Hani? 

Ticaret Odasının gazetelerdt• 
neşredilen - güya ilim yaptığını 
zannettiği - şu korkunç istatisti~c 
bakınız. 

936 senesinde: 
200 müessese terki ticaret et -

miş. 

Dokuz müessese iflas Elmiş. 

( Yüz yirmi iki şirket feshedil
miş. 

On beş şirket tasfiyeye uğramıs. 
Altı anonim şirket faaliyetini ta

til etmiş. 

Sekiz tacir küçük tacir vaziye • 
tine düşmüş. 

Otuz altı tacir de vefat etmiş! 
Zahar bu istatistiğin dehşetine :la
y:lııamaksızın! .. 

Ticaret dünyasıııın met ve ce -
zirlerindcn haberi olmıyan bir a
dam:'l bu istatistik karşısında 

Türk tüccarı batıyor zannetmesin
den tabii bir şey yoktur' Hnlbu'ı.i 

hakikat ve Türk ticareti bu değ;ı. 
dir. ticaret kuranları, ticaret ne
vilerinin inkılapları, hatta bu mü· 
essese ve ~irketlerin memlekete ve 
diınya ticaretine nazaran hususi 
\'aziyelleı i ilmi bir surette tahlil, 
teşrih ve izah olununca bu dehşe
tin, bir cahilin dehşetinden ibaret 
kalacağı görülecektir. Hani, izah -
lar, etüdler, tetkikler, irşatlar? .. 

Ticaret Odası, yalnız, ticaretin 
morg raporunu mu neşretmeyi va
zife zannediyor? .. 

Tuhaf, ciddi olarak. yeter! 

B a,t a söylen
miş bir soyadı r --Bir gazetede uzun zamnndaıı -

beri hazırladığı romanının ncşrolu
nacağı ilan olunan bir muharrir 
arkadaşımız hakkında kullanılan 

tabir elbette gözünüze çarpmıştır· 
. Büyük edip filan ..• vekıa bu r<ı· 

manda insanların iç yüzünü ya
kından göreceğimit bildiriliyor 
ya, o ayrı mesele! 

Fakat ben de bir gazete çıka:a
bilirim ve kendime (rekabet et -
mez büyüklükte edip) diye yaza
bilirim, kızdırırlarsa ... Bununla be

raber (büyük edip), en geç me
rak etmiş olmakla beraber, bu 

muharrir arkadaş için fcnn bir 
soyadı değil!! 

LUks kUfel 
Piyangoda 50 bin lira kazanan kü

feciyi okudunuz mu? Büyük küfc
ciyi! 

Kendisine çıkan para ile yeni bir 
küfe alacakmış! Ne gariptir ki şu 
dünyada herkesin kendisine göre 
bir ideali var! Fakat ne çare ki bu 
biçare bahtiyarın zenginler arasın
da moda olmuş 50 bin lira kıyme
tinde lüks bir küfe bulmasına im· 
kiın yok' .. 

Bu adamcağlzın sırtında yine bir 
küfe olmasını neden istediğine hay
ret etmiyor musunuz? 

Zahar, sırtında küfe olduğu halde 
talii dönmüş ilk adam olmak şere
fini almak için!! .. 

Serdengeçti 
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Silah yarışı artıyor ı 1 

Bu güzden dünya çelik ve demir · 
fiatları da durmadan yükseliyor 

Londra, 12 (A.A) - Dünya memleketlerinin gittikçe sanayileşmesi 1 

ve silih yarışlarının rün reçtilcçe fiddetlenmesi, bu memleketleri ham 
demir ihracatını tahdit etariyc ıevketmektedir. 

Suriye 
Murahhasları 
Fransada 

Pariı 12 ( A.A.) - M. Del. 
bos, dün öfldın sonra Suriye 
Başfltıkili Cımll Mardam ile 
dahiliye nazırı Sadullah Cabi· 
rl'gf kabul ıtmiıtir. 

lkusadl mahafıl, bu vaziyetin lngiltcrc'de akisler bırakmasından 
endiıe etmektedirler. Çünkü lngiltcre'de madeni sanayi müesseselerinin 
büyük bir kısmı silahlanma programının tatbiki dolayısilc pek meşırul 
oldukları için, uzak tarihlerde teslim edilecek siparişler müstesna olmak 
üzere halihazırda yeni . ip•rişler kabul edememektedirler. 

Bundan maada, Sovyetlcr birliği ile Hindistandan yapıl3r. ihracat he
men hemen durduğu için hurda demir tedariki ha}li güçleşmiş, brtta 
imkansız bir hale gelmiştir. Bundan dolayı fiatların yükselmesine mani 
olmak için yapılan itililın sona erdigi tarih olan 31 mayıstan itibaren 
lngilterede çelik !iatlarıoın yiikselmesindt"n korkulmaktadır. 

Amerikada da vaziy t ciddi telakki edilmekteeir. lstihsal.itın, endüs
trinin bütün kabili1eline erişmiş olmasına rağm«'n fiyatlar .&"ittikçe yük
selmektedir, Amerikalı ihracatçılar, Avrupada sipariş kabul etmemekte· 
dirl«"r. 

İsmet İnönü ve 
i Dış, Ekonomi 
Bakanları geldiler 

Amerikan deniz tezgahlarının kendilerine laııın olan mıktarda çel;k 
tedarik edemedikleri söylenmektedir. 

Japonya, kendi ağır ıanayiine lazım olan iptidai maddeleri gümrük 
muafiyetinden istifade ettirmek suretile vaziyeti ıslah etmek ümidindedir. 
Bütün bu sebebler dolay11ile demir ve çelik fiatlarının daha uıun müd· 
det yükselmeğe de•·am edeceği zannedilmektedir. 

• • • 
Blum hükumetinin siyaseti 

tasvip edilecek mi? 
Pari 12 (A.A.) - Sosyalist partisi Cumartesi ve Pazar günleri Mon

trouge'de miili bir toplantı yapacak ve bu t»plantıda dahili siyaset ve 
biihassa hayat bahalhlığı meseiesi görüşüleeektir. Bu toplrntıda gelecek 
iştimaın tarihi ile nerede yapılacağı da tcsbit edilecektir. Geleı:ek ıop

Jantının Panlecofe yortusunda Lille şehrinde yapılacağı zannedilmekte• 
dir. 

içtimada büyük bir ek•eriyetin Blum hükümelinin faaliyetini tasvip 
edeceğinden şüphe edilmemektedir. 

• • • 
lngiliz bahriye tezgahları 

durmadan çalışıyorlar 
Londra 12 (A.A) - Clydc doklarında hummali bir faaliyet göze 

çarpmaktrdır. Yarrov tezgahları dün lvanboe muhribini denize indirdik· 
ten sonra Widglon ismindeki gambotun inşaatına ve dört muhribin tes· 
linine başlamışlardır. Gelecek haftalar zarfında yirmi altı harp gemisi 
daha techiz ve leslih edilec.:ktir. 

Clyde tezgahları iki salıharp kruvazörü ile bir kruvazör vo dört tor
pido muhribi inşa etmek için }enıden emir .. ımışlardır. Su siparişler 
bedelinin yekunu on sekiı milyon lngiliz lirasıdır. 

• • • 
Edirneden sular çekiliyor 

Edirne 12 ( A. A. ) - !ar çekilmekte devam ediyor. Hav açtıtı 
için suların yükselme tehlikesi azalmıştır. Felaketzedelere yardım ediJ. 
mekledir. Bosnaköye uzak gönderilmiştir. Zabita büyük gayretlerle 
çalışmaktadır. Kızılay yardım etmeyi kararlaştırdı. Zarar miktarı 
henüz belli değildir. Dört cami de su altında kalmış fakat vaktinde 
boşaltıldıkları için eşyaya bir zarar gelmeınişt!r. 

• • • 
Büyük grev neye mal oldu? 

Flint 12 (A. A.) - General Motors Corporalion mümessillerile 
otomobil sendikası arasında dün sabah imza edilen itilafname mucibince 
rrevci ler muazzam bir alay halinde bayrak ve muzikalarla fabrikaları 
tahliye etmişlerdir. 135.000 amele paıarlesi günü ite başlıyacaklardır. 
Atölyeler işliyecek hale geldiği zamanda 25.000 amele tekrar iş bı~na 
dönecektir, 

Yapılan tahminlere göre, grevin devam ettiği 42 gün zarfında Gene. 
ral Motors Corporatioıı 160 milyon ve ameleler 40 milyon dolar zarar 
etmişlerdir. 

Seller durdu·/ 
ran Türke ne 
olmuştur ki ?.I 

Adanada sel oldu. Evvelce de ol

muştu. Bir aralık tekrar olmak is
tidadı ·gösterdi, yarın, şuphesiz yi· 
ne olacak. 

ne olmuş ki? .. Adana ve Edirne ne
hirlerini de elbette mağlüp eder -
ken, ayni zamanda, Türk milleti en 
büyiık milli bir hazını duymuş ola
caktır da ... 

Ortahk 
Kitif 

isimsiz 
kaynıyor 

(1 inci sayfadan devam) 
Polis Müdürü Salih Kılıç, lstanbul 
Kumandanı, Denizyolları, Deniz 
Ticareti, Liman idaresi, Tahlisiye 
ve lktısal Vekaletine batlı diter 
daire Müdür ve Umum Müdürlerile 
daha birçok kimselerden mürekktp 
kalabalık zevat Başbakanla Bakan. 
farı Haydarpaşa istasyonunda karşı· 
lamışlardır. 

ismet lnönü ile Vekiller !renden 
indikten sonra kendilerini karşı
layan zevatın ayrı ayrı ellerini 
sıkmış ve bir müddet görüşmüş
lerdir. Başvkille vekiller saat 10 5 
de vapurla, lstanbula geçmişlerdi'r 
Köprüde kalabalık halk Başvckill 
selamlamış, ismet lnönü de muka. 
belede bulunmuştur. 

Başbakanla bakanlar köprünün 
Karaköy cihetinde kendilerine inli• 
zar eden otomobillerle Dolmabıb. 
çe sarayına gitmiş ve Atatürk ta. 
rafından kabul edilmişlerdir. Tev. 
fik Rüştü Aras bir müddet sonra 
saraydan ayrılarak Perapalas ote. 
line gitmiş ve bazı hususi ziyaret· 
fer kabul etmiştir. Hariciye vekili 
öğleden sonra tekra~ Dolmabahçe 
sarayına giderek akşama kadar 
sarayda kalmıştır, 

Tevfik Rüştü Aras bu akşam 
Atinaya gitmek üzere Selaniğe ha· 
reket edecektir. 

AtatUrkUn huzurund• 
. Öğrendiğimize göre dün Başve

kıl ve dış bakanı Atatürk tarafın
dan kabul edilmişlerdir. 

Başbakanın Cumhur reisine dış 
meseleler ile son vekiller ve ıiyasl 
müsteşarlıklar kanunu ve tatbikatı 
hakkında izahat verdiıti tahmin 
edilmektedir. 

Num•n Rıfat Cenevreye 
gidiyor 

Hariciye vekaleti umumi katibi 
N_umat Rı~a~ Cenevreye gitmekte• 
dır. Kendısı orada Hatay için ya• 
pılacak ana yasa mesaisine iştirak 
edecektir. 

Y•rtov•d• Y•hudl 
aleyhtarlığı 

Varşova 12 (A.A) - Bugün 
Varşova üniversitesinde yeniden 
Polonyalı ve yahudi talebeler ara
Slllda çarpışmalar vukua gelmiştir. 

bayan ve baylarla evlilik meselesi 

hakkında şimdiye kadar y~ılan 
mülakatlarda harikulade garip fı
kirlere rast gelindiği muhakkaktır 
Çok bayanlar ve baylar evlilik et

rafında o kadar biribirine zıt, rea

lit•ye aykırı, elhasıl olmıyacak 
şeyler söylemekteler ki bekarları • 
iicJeta bir telaş olmasına remak bil~ 
kalmıştır ... 

!Şehirden röportajlar 

Bir kanape takımı beş 
liraya satılıyor! 

~--

Bu pazarda mesela karyola sa
tanların bini 

bir para, alanın biri bin para! 

Daima ismini ışittiğımiz fakat i

çinde ne olup bittiğini bilmedi&•· 
miz bir yer vardır. Bu, çarşının 

Beyazıt kapısından çıkıp da saga 
dönen hırdavatçılar pazarında sağ 
sokakları \·eya çıkmazları işgal e
den mobilyacılardır. 

Bunlarda her şey gıcır gıcır, yep 
yeni, sağlam, şöyle henüz fabrika· 
sından gelmiş veya usta bir ijCİ· 

nin elinden çıkmış gibi görünür. 
Halbuki bunların araı:.nda eski

ci Yahudilere sattığınız ve sattı • 
ğımız eski ve harap kanapclcr, p~r
deler, dolaplar masalar vesaire 
vardır ki yüzleri gözleri açılmış, 

yen,i örtülerle, kumaşlarla veya bo
yalarla büsbütün bambaşka haıe, 

yani tanınmıyacak şekle girmiştir. 
Yarım liradan yukarıva fiat bu

!amıyan bu malları ız ve malll -
rımız burada ate§ pahasına çıkmış
tır 

Akşama doğru bir defa geçseniz 
görürsünüz ki burada bir eski nıo
bilye borsası vardır. Bir kanape ta· 
kımıntn beş liraya düştüğılnü bil~ 
görürsün üz. 

Onlar satıcı halıne geç.nce mal
larını sudan ucuza düşürürler, he
le siz alıcı olunuz bakınız ne aşırı 
para isterler. 

Alelade bir dolap cevizden ma • 
mül olur, basit Ye astar!, bir cam, 
billurdan dır. Bir kanape beğen • 
diniz mi, üzerındeki astarı ipek kı
rışık olur, ôlmez bır mal haline 
gelir. 

Fakat gariplir, acaiptir: Tıpkı 

bağlara benzer, biraz sıcağı gö • 
rünoe gevşer, çevizler dağılı"r, i· 
pekler ayrılır ve paranızın deve 
olduğunu görürsünüz, 

Hepsi için böyledir demiyoruz. 
Fakat burada canı yanan çok insa-ı 
vardır. Satarken de, ahı ken de ... 

Onlar da son günlerde şiddetli 
bir krizden dem vuruyorlar: .Satı
cı çok, alıcı vok?• divorlar. Hele 
karyola sata~ların bi~i bir para, 
alanın biri bin para. 

Sarı boyalı, İngiliz ayar karyo
lalar yağmur altında duruyor. U
mumiyetle borsa şu: 

Yüzde seksen tenzilatla mal sa
tın alınır, fakat aşağı yukarı eskı 
bir asıl alış fiatına yakın satılır. 
Buranın eski kodaman satıcıla -

rından biri dıror ki: 

• 

niz belediye satış yerıııde neier 
var, biz o fiata veremeyiz. Bizim 
işlerden hayır kalmadı. 

Nitekim işi iskemlecilige dök • 
tük.• 
Hırdavatçılardan birine yaklaş

tım ve demir parçaları, tel parç~
ları, e•kiler. teneke kaplar ara -
sıııda iki tane ke'tarlar. kırık ~a

bak gördüm. Pek ala sak-. ~ltı i
çin kullanılabilir. 

ScrdL ın, ile cevRp ,·erse beg<'ni•
siniz? 

- İkisi (2,5) lira! 
Hayd ,ben antıkadan anlam" o

ru~ da bu antıkadır dıvc hm. ;··~

kat gariptir ki altında fabrika• • 
nın ismi \'e nu~.arası ve tara. i vıır. 
Bir sene eV\ el v~pılmış. 

Bir sere iç nde ancak b ""IU >a
tan antıka oubilır 

Haydi çekışe çeki~e pazar!.k. 
Kaça aldım dersır ıı? 
- Iki~ı 25 kJrusa! 
İşden biraz ani ımaz r,o. unLlli -

nüz mü dükkan m kil'll ını, kızını" 

cehiz parasını, belediyenın t1ı1eli 
;jcretıni, vergisiı i bıcd ·n >izdc>n al· 
mak isterler 

Buna da sorduk: 
•Yahu, nPden bö~ 1 hareket e

diy ırsunuz• Bu ne , .. ksekten atıp 
aşağıya duşmektı ». 

Dert yandı 
. Bu tabakla~ bir s~ncyc yakın

dır bendedir. O zarnar beş kuru~ı. 
ald ğımı larzediniz. Par•nın ha·~
tın, geçinmenın, her şeyin kıy.;e•i 
arttı. Beş kuru~ iki, üç lira demek 
oldu. Belki dışarısı için değil aro
ma, bizim kazanma yolumuzda ııes 

> 
kuruş bundan da pahalıdır. 

Ne y~paltm, koparabildiğimi -
ze s3tıyoruz. Fakat o kadar ihti -
ya~ içindeyiz ki sizden alabildlgl
mize de veriyoruz. Ne alırsak kiir
dır. Uzaktan davulun sesi hos ne. 

' c lir •. 
Biçarı> adam, kim bilir yirmi ')(·~ ku
ruş \"eren bir müşteriyi kendi "" 
!erine, yahut bugünkü islere b~ 
kadar lakayt zannediyor • 

- Yahu biz kiis dinlemis;iz dP
dim. Değir davulun se i, radyonnn 
sesi bile bize gece uyku uvutn.ı'
yor. 

Dışarıda ne var ne yok sen d!?' 
farkında dE'ğılsin. 

Bu bir iki gündür taliim is sa
hibi işsizlerden açıldı galiba ı. Ba
kalım encamı ne olacak? 

iSTANBUL llfUHABİRi 

·Biz bu hakikati saklamıya Jii. 
zum görmeyiz. Şıı dakikada sat
tığımı geri alırken nısıf nısfa kı
rarım. Çünkü biz paramızı bekleti-
riz. Çürük çarığa para verir, temi- F 'd J -
ze, yeniye para alırız. işimiz saklı ransa a ame e 
d~ğildir, sır da değil. Tııhta, de- y • J 
mır, çivi, boya vesaire ... bunlar • evmıye eri 
dan biraz anlıyan malunızın kıy- T 
metini takdir eder. Alır veya &I • etkik edilecek 
maz, boğazına basarak satmayız. p 
~akat bugünlerde piyasaya bir aris 12 (A, A.) - Dün nkşam 

m şt inşaat federasyonu tarafından ter-
u .. eri düştü mü hepimiz etrafı- tip edılen bir toplantı esnasında 

na uşüşüyoruz. Çünkü is yok. Sa- M. Leon Blum, sergi amelesine · 
tan çok. · 

hak ve adalet çerçevesini tecavüz 

- --.=--3-=-

Silah yarışında 
yeni safha 

Büyuk Harpten evvelkı silah • 
!anma yarışının tarihi tetkık cdı

lecek olursa, bunun ıki s,ı(ha' a ~' • 
rıldığı görüliır: Önce bir gizli ,,_ 
!ahlanma safhası vardır kı her dev· 
let kendi askeıi kuvvet1erin111 k · 
fayet>izliğinden bahsederken ha • 
zırlC1:-ıır. Sonra .da bir n1eydan o1,tt· 
ma devri gelir. Bu ikinci d~\rcdc 
silah yarı.'' durmuş değildir. Bi .. •· 
kis bütün ~idôeti.} le deYam ediyor. 
Belkı Alman doı anması içın ·,. ı~ 
Trıpitz'in sô.vledigi gıbi .t~l-l•ke:ı 

mmt«ka• yeni bir baskın~ ııgı·~ -
mak korkusu atlat.lmı-tır 

Son bir ay iç;iide buy1 ık ciı v't.•l
lerirı rr,ukaddcratl,1rını ıd.are r·c:en 
devlet adamları tarafından ·ıı le 
nen nutuklaı:a bakılacak olur<.ı, 
harp sonrası devrinden artık s 1.tlı 
yarışının mevdan o'kuma 1amaı t 

gelmiştır Dostumuz Musolıni Zl· 

ten, bu kayıdlarla muk.ıv,·ed r;ı · 
ma)•arak, boyuna Ita'.yaııın as -
keri ktıV\·et \"e kudretinden h.. lı· 
sediyordu. Bu sC's, nihay<'t gPç<·n .. 
)erde İtalya ordularını sekiz , il 
von !:iÜngülü bir ormana tesbı ... t 
n1esile en yük~ck perdesine \'ar -
mış bulunuvor. 

Voroşilof da birkaç ay e\Tel. Kı 
zıl ordunun dünv.nın Pi' kuvvı Ilı 

askeri teşkilatı olduğunu bıldıl' -
mı.~ti. Üç diırt gÜD ev\'el, Gôbbı·ls,ı. 
•esi ) ikseldi· İmparatJr ik n ı 
Vilhelmı andıran bir eda ile artık 
Almanyanın hazır oldugtınu bil 
dırdi. İngiltcrenin daima iil i 
ile söz sovlıvcn ve rıiüıa!agad 
kaçınan clcdd udan" u bile gr. 
çe hafta Avam Kamarasında S • 
gnpordaki İngilız deniz üssu rt 

sağlamlıgını ballandır.ı ball :ırl ı" 
.ın.1ttı], r. B lıri e , • zm Sır Sa . 
muel Hoarc dPmi • i ki 

- •ngi: ı Bah iye i1' Jatcılan lı ı 
eserlcrilc bir def.ı daha dünyay 
gos .. ern1i ll"rdir ki en Kısa o za 
mand en s:ıglam işı baş" m r -
k ıru hala i. -ı!izler. 1 ellcrind Llir 
Bu sözlerin mı. •abı e !J<,ttc A
,.a . Kal'" ır.ısı değıldı. 

Fakat askeri vazı; et tizrriııd~ c 1 

dikkatt şay.ın müzakere Fran. z 
pa ... anto unda yapılmı~lır. !lıı· 

hafta dcrnm eden ıo ·· zakerclerdc , 
sonra Fı·ansız hava nazırı Pier" e 
Cot le 1, <rbıye nazı•ı Daladier •öz 
alaıak Fr ınsanın hazır ıkl.ırı lı.11<
kında etraflı iza11at vermi,lerd ~ 
Bu ızahata nöıe arlık "'rınsa ı!.1· 
zırlunmıst:r. DünsanıP en 1yi tl""" 
hiz edilırış askeri Fransadadı . 

Havada, Sovyet Rusyadan ;rırn 

en ku\'vetli devlet Fransadır o.,. 
nize gelince, Fransız dona1m1sı, t
talya ve Almanyaı ın rıecmu d ·• 
ııiz kuvvetlerine muad 1 ulmakh 
beraber, bir misli daha art.ıcaktır. 
Parlamentodaki bu nutuklarda 1 

sonra dün gelen bir ajans tPlgrs:ı. 
Fraı !:ianın beheri otuz l.ıc·ser bin 
tonluk beş zırhlı, on sekiz de kru
yazör inşasına karar verdığini bi1-.. 
dirmektedir. 

Sözün kısa.ı ~uı.lur ki bü.vuk de,·
Jetler arasında bir mıslınc ancak 
Büytik Harpten evvelki yedi sen• 
içinde tesadüf edilen bır sılalı p
nşı başlanıış bulunuyor Harpı en 
evvelkı sııah yarışı göstermi~t·r 
ki böyle uzuı• süren bir ~u
rış ile bir devletın karşısın -
dakilerc tefevvuk etmcsı mu -
kü11 değildir. Her devlek'I rl -
!ahlanma yolunda attığı adım kar
şısındakileri harekete getirir Or.
lar da aradaki kuvvet ni•betinı r:ıu· 
hafaza etmek ve mümkünse gec -
mek için silahlanırlar. Bu da arnı 
sekilde aksülamellerini gö,terir. 
Ve bir zaman geçip de arkaya b~ • 
kınca görülür ki, silahlar çok art • 
mış; fakat devletler arasında mar!
di \'esaitin ve tekniğin tayin Pttiı;i 
nisbet, olduğu yerde sayı!' duruvo:·. 
İşt<" bugün <dlfıh yarışı bövJe. bir 
safhaya gırmiş bulunuyor.· 

Ahmet ŞUkrU ESMER 

Elbette ki yağmur dualarının 'ey
Iaplar önüne de geçeceğine inana· 

cak kimse yoktur. Adananın büttiıı 

memlekete acısı taşan seylabından 
sonra şimdi de Edirncde seylap ha
beri veriliyor. Vakıa Edir -
nedeki seylap facialara sebep ol • 
muş değildir, bin şükür ... 

Gazetelerde boyı.ına sürüp giden 
garip hadiselerin belki en garip ve 
esrarengiz olanı şu ihtira beratı i
lanlarıdır. Bu ihtira beratı alım ve
rimini anlarnıya salahiyetimiz yok! 
Fakat, doğrusu, anlaşılabilir gibi 
de değildir! .. 

Muhterem Doktor Ali Şükrü Al
lahtan telıiş içinde olan bekarların 
imdadına, yine doktorca, yetişınış 
bulunuyor. Doktor: 

~limize çok kıymetli eşya düş- edec•k taleblerde bulunmamalarını 
muyor değil. Fakat bunun da fia- rica etmiştir. 

1111•ıı1111•111111ıı1111n11111111111ııııuııuı11111ıu• 

Katolik killselerı~i~"'k';:"' 

Elbette ki, bu seyliiplara karşı 

ciddi tedbirler alınacaktır. Bundan 
da şüphemiz yok. 

Yalnız alınacak en kat'i tedbirın, 
tabii olarak, sedler inşa edilmesın
den ibaret buulnması zaı·uridir. 

Sed yapılır, sel biter. Bahusus kı, 
biz Türkler, ta tarihten evvelki za
manlardan beri kıt'adan kıt'aya 

sedler yaparak gelmiş bir milletiz. 

Kıt'alar üzerinde en korkunç şelıır
lerin şah damarı patlamış gibi <•n 

; korkunç isyanlarını şahe~~r sedl~r
ı le durdurmuş ustalarız. O mille~e 

, 

Her gün devredileceği, satılacagı 
ilan edHip duran bu ihtira beratla
rına bakılırsa fennin hemen her su
bcsinde adsız, namı şanı bilinml -
yen kô.şifler, mucitler kaynıyor de
mektir' .. 

Bu icatlar, ke~ifler hakikatse hiz 
de düğün, bayram edelim. Değils~; 
bu garip ticareti kim ihtira ediyor? 

Bari bunu anlasak' 
fühasıl bu işi anlıyacak kadar 

mucit aklı olan berı gelsin' .. 

Bayanlarımızın 
erkeklerini tet
vik meziyeti ... 

Muhtelif mesleklerden bir çok 

- Bir erkek mevkiini yapmadan 
da evlenebilir' . . 

1:ükmünü veriyor çok şükür. Bu, 
dogrusu, bu zamandaki bekarlan . 
mızın pek çoğunun derdine der -

man olacak bir reçetedir! Fakat 'i
ne muhterem doktor: 

- Kadının en büyük meziyeti 
erkeğini işinde teşvik etmektır! 

Diyorl&r ki işle bu mezivet me· 

selesinde mütaleasına istirak ed"· 
miyeceğiz. Zıra, kadının' en büvük 
meziyeti vakıa erkeğini tesvi~tir 
amma, bu bizde hemen daim; hayli 
masrafı muciptir! · 

Açık SözlU 

tını yok pahasına indiriyoruz. Sa- Başvekil, Cumarlesi ve Pazar 
tana acıyoruz fakat soruyorum si- gündelfklerile gece yevmiyelerinin 
ze, ne yapabiliriz? artlınlması hokkındaki taleblerin 
B~gün elimizdeki malı paraya muhik olduj!"unu ve hük ümelin ya. 

tahvıle kalkışsak belki dükkan ki- kında hayat pabalılı2ını telafi et· 
rasını da cebimizden vermiye ınec· mek üzere yeniden ; evıniycleri 
bur kalırız. On oara etmez tali'i tetkik edeceğini ilave etmi,tir. 
olmalı ki satabil~lim. Halb~ki in.1- s 
nır mısınız ki bütün sermayemizı de ermaye akının-
bur.Iara kanatmışızdır. d •• 

Bir şey satılso, biribirimiıe yar- l an tedehhuş 
dım ederek alabifh·oruz. 

Sonra bayım. en mühimi ~u • 
d~r: O kadar cok icra satışları var 
k.ı b.izim alıcılarımızın ayağı k~
silmıştir. 

Bunun TüksU var, ortası var, h~r ' 
cin.i Ver. Sandal bedestenine gidi-

Washington 12 (A.A) - H.ız'ne 
nr zırı M. Morgenlhau, matbuata 
be) an alla tutunarak demiştir ~i : 

•·Sermayelerin mülemadi akını • bize endişe veriyor. Bu i•tilaya s~d 
çekmek için bazı terlbirler derpiş 
etmekleyiz •. 

panmasına layan ı 
Vera.Cruz- Mek•ika 12 (A.A,) -

Hüküınet memurları, bir çok Ka
tolik kliselerini i<ı.pamışlardır. 

l!u hal bir takım arbedelere se. 
bebiyet vermiştir. Elli bin Katolik 
kilise çanlarını çalmak, federal me
murlarının gözleri önüde keslaııe 
fişenkleri paı:aımak surelile pro
l<stoda buluomuşlardır. Halk 

kiliselerin tekrar açılmasını validen 
is.teme~ iizere belediye sara}ına 
ıııtmıştır. V•li, bu işin munhasıran 
dahılıye nazırını alakadar etmekte 
aldugunu söylemiştir. 

Villa de rio Blar.co'da da ar he· 
de~er olmuştur. Katolikler, kilise• 
1 "'" kapatılmasına mani olmuş
lardır. 
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ORGANiST 
-----

Lehçeden çeviren: EyUp Sabri AkyUrek 
( Dünkü sayıdan devam ) 

Bahusus büyük ayinlerde. O za
n1an kılisen:n her tarafına günlük 
kokuları yayılır ve sesi çıkan her
kes duayı okur. İşte böyle ayinler
de o, orgu çaldığı sırada orgun ses
lerıle iliıhi kokular mum ışığında 
ruhları doldururken sanki bütün 
k, lise bir melek kanadı üzerinde i
miş gibi sallana, sallana göğe doğ
ru yükselirdi. 

Sonunda rahip gözleri masumane 
kapalı olarak Monsfranzı (1) kaldı
rıp indirilirken o da ayni şeyleri kJ
roda tekrar eder. Bu sırada ona, 
sanki org kendisinden çalar ve kur
şun boruların sesleri dalgalar gibi 
dalgalanır; sular gibi hışırdayarak 
akar; kapıd3n mihraba, yerden 
kubbeye kadar olan kilise boşlu -
ğunu doldurmak için yağmur su -
lacı gibi damlar gelir. Bu sesler 
günlük kokularile camlardan sızan 
güneş ışıklan arasında insan ruhla
rı üzerine, bazan gök gürültüleri 
gibi korkutucu, hazan bir milli şar
kı ı:ibi hüzün verici, hazan da bir 
bülbül sesi gibi hıçkırtıcı bir tesir 
yapar. 

fı.yin bittikten sonra Küçük, pa
rı !dayan gözlerile mest olmuş bir 
halde korodan ayrılır. Onu böyle 
gör~nler ıırg çalmaktan yorulmuş 
sanırlar. 

Sakristei (2) önünde rahip ona 
yaklaşarak eline bahşişini sıkı5tı

rırken kulağına eğilerek onu med
heder. 

II 

Sonra küçük kilise önünde yığıl -
mış olan halk arasından ilerler. 
Her ne k.1dar o alelade bir kulübe
de oturursa da, bu sırada biitün 
b~•lar onun önünde eğilir ve her
k s onu ha) . etle süzer. 

O dışarıya, hiç bir vakit ağızlar
dan: cDur! bak Küçük geçiyo:-.• 
sözünü duymnk için çıkmazdı. Sa
rlece Ponikla ve Zagrebiada olduğu 
kadar bütün dünyada da sevdiği 

b:ricik çclıreyi, kiremitcinin kızı 

Olgayı görmek için. 
Olga, çakır gözleri, klfmızı ya -

nakları ve kiraz dudaklarile onun 
kalbini yakmıştı. 

Arasıra düşünürken kiremitci -
nin, hiç bir zaman kızını ona ver -
miyeceğine onun da aklı ererdi. Ne 
yapsın? Korkarak kendini ondan 
ayırmağı düşünür ve bunun ::la 
mümkün ol!T',dığını görünce ah e
derek içini çeker ve: 

.Kalbim ona o kadar bağlı ki 
kıskaçla çekseler kopmaz.• der -
di. 
Şimdiye kadar, yalnız onun için 

bir >erseri gibi dolaşmıştı. Orgu ela 
çalarken onuıı da dinledigini dü<ü
nür ve daha iyi çaldağa sl1va~ırd1. 

Olga evvela onun çalgısına, son
ra kendisine tutulmuştu. Her ne 
kadar Küçuk, esmer siyah çehreli 
kararsız bakışlı, leylek gibi i.nce 
"fun baca1ıh bitşey idiyse de Ol -
go cnu herkesin üstünde tutardı. 

Cebi delik kiremitci babaya ge-

(1) !çine mukaddes ekmeğin ko
nulduğu kap. 

(2) Mevadı mukaddesenin sak
landığı dolap. 

lince: O Olgasını küçüğe vermek 
istemez ve: cBöyle bir kızı kim ol
sa alır.> diye düşünlirdü. 

Pek nadir olarak hemen de ekse· 
riya Küçüğü evine almazdı. 

Zangocun ölümü işleri biı·den de
ğiştirdi. 

Küçük Kononikus ile mukavel'!
yi imzalar imzalamaz kiremitcini'l 
evine koştu. Artık serserilikten 
kurtulmuş, bir organbt olmuştu. 

Kiremitci onu evine alarak hoş

ca karşıladı. O!ga içeri girince onu 

iki sevinç birden almıştı. Artık Kü
çük, Poniklada ev, bahçe ve pap•
sa yakın rütbe sahibi bir adamdı. 
Neş'c içinde öğl den akşama ka

dar Olgası ile birlikte oturdu. 

III 

Gıcırdayan karlı yoldan akşam 
kızıllığında Ponik!adaki evine dö -
nü yordu. 

Don gittikçe artıyor. Fakat Kü
çü'.< buna .hiç gamlanıl'ıyordu bi\e. 
Gittikçe hızla yü.i."ıyor ve bu gün
kü macera ile Olgasını düşünüyor
du. 

Bütün ömrü müddetince mesut 
bir gün daha geçirememişti. 

Çıplak, ıssız, kar ve buzla örtülü 
çayırlar ortasında, kararmağa baş· 
hyan gök kubbe altında, sevincıni, 
yolunu aydınlatan bir liımba gibi 
ta~ıyordu. 

Bu sırada tekrar günlük hadi -
ler gözü önüne geldi: Papasla ko -
nuşma, mukavelenin imzalanması, 
kiremitci ve Olganın sözleri. 
Baş başa kaldıkları zaman ona 

Olga: 
Benim iç-in hepsi bir. Ben lıer 

yere giderim. Antoncuğum. Fakat 
babam için böylesi" daha iyi.> der
ken o da minnet ve şükranla onun 
elini dudaklarına,_ götürmüş ve: 

, Allah sana gam göstermesin!> 
dememiş mi idi? 
Şimdi bunu düşünürken utanı -

yordu. Eğer babası izin verseydi o 
şimdi Küçüğün arkasından gelnıi

yecek mi idi? kendi kendine: 
- Ah Olgam, dedi. Gelseydin 

şimdi sen de benimle kar ve buz a-

Yeızan : lskender Fehrettin 

- Görüyorsunuz ya .. Buralarda
yız! 

- Piliç gibi kızcağızı buldun ya .. 
biôm yüzümüze bakmazsın artık, 
degil mi? 

- Yok canım. Sizler, ilk göz ağ
rılarımsınız! Beni o kadar vefasız 
bir erkek mi sanıyorsunuz? 

- Doğru. Neydi o Boğazincinde, 
Adalarda geçen alemlerimiz! Neydi 
o bentlerde geceleyişlerimiz? 

- Hey gidi günler! hayal oldu 
şimdi hepsi.. • 

- Niçin hayal olsun canım? Bu 
hatıraları hiç bir zaman unutamam 
ben. 

- Doğrusunu söylersem darıl

mazsınız ya .. 
- Neden darılalım ayol? biz toy 

çocuklar değiliz. 
- Öyleyse doğrusunu söyliye -

yim: Zeynebi çok seviyorum .. Ve 
daima da seveceğim ... 

Melahat, Selmanın yuzune 
baktı. Selma gözlerini yere indir -
di. 

İkisi de sustular. 
Cevat sigarasını yaktı: 
- Neye sust·ınuz? Hakikati söy

lememi istemediniz mi? 

Ve Selmaya dönerek Have etti: 
- Bu ı i yapan sen değıl misin , 
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nezif 

Kadınlar bu mat renkli, zeki ba
kışlı, çevik delikanlıyı pek tatlı 

bulduklarını söylüyorlardı. Hele 
hislerini öyle sıcak bir dille ifade 
edişi, öyle içten konuşuşu vardı ki 
tünel başındaki Alman mektebinin 
en nobran kızları bile derhal yu -
muşayıveriyorlardı. 

Arkadaşlarından bir ikioi bir 
gün, gönül işleri bir çıkmaza sap -
!anınca onun bu ku\"vetinden isti
fadeye kalkışırlar, barışmak için 
çıldırdıkları sevgililerine yazdıkla
rı mektupları ona ta-hih ettirlT'iŞ

lerdi. Bu iyi bir netice verince di
ğerleri de yavaş yavaş yılış.nışlar 
ve sonra artık sermayesi kıt olan
lar, ellerine birer renkli kağıt zarf 
geçirince: 

- Ocağına düştük Nazmi ... -Di
ye yalvarmıya, bin rica ve minnet
le gönül muhaberelerini ona yap
tırmaya başlamışlardı.-

Zamanla bu hal, umumi bir iti
yad şekline girmiş, nihayet birgün 
bu işi büsbütün üstüne yükleyi -
vermişlerdi. Şimdi, Beyoğlu pas
tahanesinde bir kutuları vardı ki 
anahtarı N azminin cebinde idi. 
Sevda kumpanyasının bütün mek
tupları oraya geliyor, Nazmi bun -
ları birer birer okuyup cevaplarını 
veriyor ve sonra her sabah, burada 
toplandıkları vakit hepsine ne ya
pacaklarını, nerelere gideceklerini 
birer birer anlatıyordu. Bu bir par
ça garip bir vaziyet idi amma ... Di
ğerleri de zaman zaman çenelerini 
onun lehinde seferber ettikleri i
çin takas, tukas oluyor, ortada me
sele kalmıyordu. Fazla olarak hep 
kalplerini onun avucu içine bırak
tıkları için ne isterse onu yapmıya 
mecbur oluyorlar, sözünden dışa

rı çıkamıyorlardı. Bunun için Naz
mi borusunu istediği gibi öttüre -
bilmiş, yavaş yavaş bir Ali kıran 
Başkesen oluvermişti. 

Bilhassa, 333 senesinin bu ilk ba
har aylarında adeta bir diktatör 
tavrı takınmıştı. 

Sağ taraftaki kapı, kalorifer da
' !resinin kapısı idi. İçeriye girince 
bir iki adım ilerfledi. 
Kazanın az ötesinde, bir kömiır 

yığını üstünde göğsü, bağrı açık 

rasında yürüyecektin. Biraz daha 
sabret nasılsa benimsin. 

Gittikçe hızlanıy0rdu. Kar ayak
ları altında daha çok gıcırdayor. 

Sonra yine kendi kendıne düşün
dü: cEöylesi nasıl olsa hana lazım.> 

(Devamı var) 

* Düzeltme 
Dünkü hikay~mizde bazı tertip 

baloları olmuştur. Lütfen aşağıdaki 
kşeilde düzeltilmesi: 

1 inci sütunun dördüncü satırında 
küçük ( küçüitün ) birinci sütunun 
S inci satırında Ponikala (Ponikla) 
birinci sütunun 14 üncü satırında 
yeni ( ilci ) 1 inci sütunun 23 üncü 

-satırında ta herkesten ( ekmeğini ) 
1 inci sütunun 43 cü satırında pa· 
pası (papa.) • 

2 inci sütunun 1 inci satırında 

ammuıikacı (amma muzilcacı) 2inci 
sütunun 36 ncı satırında ne küçük 
kelimesinden sonra bir (ne) ili· 
vesi 39 uncu satırında (Amadan 
sonra bir bana ) ilivesi 40 ıncı 

ıatırında yeri ( peri ) olacaktır. 

- Şu .abla. liıfını aramızda ol
sun tekrarlama, Cevat! Dilin o ka
dar alıştı ki.. Her yerde söylemeğe 
başladın artık!. Gören, işiten de 
beni sahiden senin ablan sanacırk! 

- .Bana abla de!> diyen sen de
ğil misin? Hatta beni Zeyneple bir· 
Jeştirdiğin gün bu hitabımdan hoş
landığını bıle söylemiştin? 

- Onlar geçti artık .. 
- Ne demek istiyorsun, Selma? 

yoksa Zeyneb! kıskanmağa mı 

başladın? 

- Ha şunu bileydin! ..• 
- E vallahi buna sırt üstü yatıp 

gülerim ben. Ayol, sen çıldırdın mı? 
Hele biraz hevesimi alayım şu kız
cağızdan. Sen benim son göz ağ -
rımsın ! Ben senden ayrılabilir mi
yim? .. 

Selma bu mevzua temas ettiğine 
peşiman olmuş gibi, birden göğsü
nü şişirerek ayağa kalkmak istedi. 
Ayaklarının üstünde duramadı: 
- Sarhoş olmuşum galiba! 
Mel8hat atıldı: 

bir insan, srrt üstü uzanmış, yatı -
yordu. 

- Ömerof! 
- İmmhh! 
- Ömerof! 
-Ha! 
- Yine ne sızdın? 
- Ne yapayım, ne usta ..• 
-!! ... 

- Biliyorsun ki derdim büyük ..• 
Kanayan yaramı deşme Allahını 
se\•ersen ! .. 

Yayık , pis bir külhanbeyi ağzile 
konuşuyordu: 

- Var mı benimkinden bir ha
ber? 

- Kalk ta öyle konuş. Hem bu 
pis yerde nasıl yatabiliyorsun? 

- Evvelki gece bizimle olsay -
dın, burada nasıl yatıldığını an -
!ardın ... Kırk sekiz saattir ayılamı
yorum. 

Dirseklerine dayanarak güçlükle 
doğruldu: 

- Amanını! saat dörttte otur
duk. Kalkarken baktım saat yine 
dörttü. 

-Meyhanenin saati durmuştu 

demek ..• 

Ömerof gülerek başını çevirdi: 
- Nenin d· ı rmuşu ayol. .. İlk ka

dehleri yuvarladığımız zaman he
ni.iz ikindi okunuyordu. Hesabı gör
düğümüz zaman sabah namazı vak
ti gelmişti. 
~ Buvv! bu ne içiş yahu! İnsa -

nın ciğerleri kavrulur! Peki amma 
Hilmi bu kadar parayı nereden 
bulmuş? 

- Hilmiden sana bahseden kim? 
Dür. gece ben onunla beraber de -
ğildim, hesabı Cavit gördü. Senin 
Cavit ... Tıbbıyeii. 

Nazminin gözleri hayretle açıl -
dı: 

- İmm ... kanı yok! O bir kadeh, 
bir kadeh değil bir damla bile içe-
mez ... 
-İçemez mi? 

- Evet içemez ... Çünkü içki o-
nun için ölüm demektir. 

- Yallah öyle içti ki ... Domuz
lar gibi. .. şişelerin dibine darı eki
yordu. Hele rakı bitti mi cgetir!• 
diye garsona bir bağırışı vardı ... 
görmeli idin. 

- Tu ... haf şey! Sonra ne oldu? 
- Onu bir arab~ya bindirdim, e-

vine gitti. Ben de kendimi güç beJa 
buraya atabildim .. Sızmışım. Hem 
kuzum dedim Galibi neye haşlıyor
dun öyle? 

- Bırak şu itilafcıyı ... Ne olacak 
babasının oğlu ... 

- Babasını anladım amma ... Oğ
luna itilafcılığı nereden yapıştırı
verdin? 

- O da onun soyu. Birgün bir 
kuruş verip bir Tanin aldığını ~ör
sem içim rahat edecek. Fakat be -

rif inad ediyor, itiliıfcılar gazete çı
karmıyorlar diye eski Peyam nus
halarını babasının kolleksiyonun
dan çıkarıp çıkarıp mektebe geti
riyor, hem de inad ediyor galiba ki 

burnumun dibinde açıp okuyor. 
- Demek bunun için oğlanın ağ

zından girdin, burnundan çıktın? 
(Devamı var) 

- Ben öyle görüyorum. Btn öy
le istiyorum, ben öyle olacağını bi
liyorum. 

İhtiyar kadın genç kadının göz
lerine övle bır bakısla baktı ki, . . 
genç ve güzel Birsin, o Zekeriyya 
sofra~ında bir niyet tutmamakla 
bt·raber bütün gere dö Şevalef'i 
düşündü ve ancak sabah olduktan 
sonra bir saat kadar uyuyabildi. 

O yaz Adada daha sekiz on Zeke
riyya sofrasına gitt~l.er. dö Şevalef 
hiç bMsinde Birsin'in yanına so -
kulır.adı,' fakat Birsin his ediyordu 
ki... 

Nihayet bir baharla yaz arası .. 
ılık bir günde .. öpüştüler, sarmaştı
lar ve .. uzandılar. 

Birsin Brian Klüb'ten çıkıp evi
ne gelince çok ağladı. Düştüğü uçu· 
rumu anladı. Fakat iş işten geçmiş
li. Zekeriyya sofrasının sırrı, •ı tık 
içinde yeni bir et hırsı ile yaşe.mı
ya başlamı~tı. Zaten Zekeriyya ~of
rasının şelat remzi bundan başka 
bir şey miydi? Bir aralık s!T•ir!Pri 
gerildi, bir aksülamele uğrndı, gi
dip Bayan Canseveri boğ"1ak iste
di. 

- Ben bir aile kadını ıdim Fakir 
bir mahalleden çıkıp zengin bir ku
cağa nasip oldum. Beni ne diye al
dattın? Beni niçin telkinlerinle esi
din ettin? 

Diyecekti. Ve düştüğilnü yap -
tı. Brian Klübt> koştu. Neye yarar 
ki Bayan Cansever iki gün evvel 
Venediğe ve Lidoya gitmişti. Kar
deşi orada bekliyormuş da, falan, 
m1ın ... 

İş işten geçmişti. Cansever Lido· 
da, kocası büyük kazanç peşinde. 
Dünya kendi aleminde ve kendisi, 
teşrinievvel sonuna kadar Adada 
Müslimle diz dize ve göğüs göğü
se ... 

Yalnız bir korku vardı: Sevdiği 
kocası. Kocasını esviyordu. Buna 
hiç şüphe yoktu. Fakat nasıl sevi
yordu? Buna bir ad veremiyordu. 
Kocasını iyi insan, vicdanlı insan, 
çalışkan ve şefkatli insan, namuslu 
ve kahram&n insan tanıyarak sevi
yordu. Ahmet Müslimi de seviyor
du. Birisi ona manevi bir haz, öte
kisi maddi bir zevk veriyordu. Ah-

vesile ile karısını ev sahibine bır~
kan adamlardan değildi. Hatta böy· 
le bir bahsin olmasına bile taham
mül edemiyenlerdendi. 

Düne kadar bir şey olmamıştı. 
Bu testinin çatlağı hiç bir sızıntı 

göstermemişti. Ama bugün vaziyet 
büsbütün değişmişti. Üç başlı bir 
cinayet olur da memleket işitmez 
mi'! Kocasının sorup anlamıya hak
kı vardı. Gelecek, öğrenecek, önce 
~phelenmese hile sorup anladık -
tan sonra hir endişeye düşecek ... 

İşle Birsin'iı1 aklına böyle gel -
dikçe ürperiyor ve baygınlıklar ge
çiriyordu. Doktor Yusuf Nimet o
dadan içeriye girince her zamanki 
gibi tatlı davrandı: 

- Bugün her giinden çok daha 
iyisiniz. 

- İyi değilim, doktor. Yalnız si
nirlerim o kadar yorgun ki, halsiz
liğimi iyilik eayıyorsunuz. 

- Neyse, her şey geçti. Alem vi
ne ol alem. Üzülecek bir şey yok. 
Ben yalnız hizmetçi Düriye kadın
dan korkuyorum. 

- Ne var doktor? 
- O gece en çok korkan , üzülen, 

perişan olan cı zavallı kadındır. B:n 
kalbinden şüphe ediyorum. Onun 
için onu bir muayene etmeliyim. 

- Geisin, çağırayım. 
- Hayır. Aletlerimi getirmedim. 

İzin verirseniz yarın bana b r u~r~· 
yıversih. 'Fakat siz kendisine bunu 
söylemeyiniz. Kendi reçete1eriniz
den birisini veriniz. Giıya sizin için 
bana geliyormuş gibi yapalım. Ben 
de kendisini muayeı.e ederim. 

- Çok iyi yürEklisiniz doktor. 
Bilmiyormusunuz ki bu kadın da 
çok iyi yürekli. Bana geleli üç ay 
oldu. Beni o kadar seviyor ki. Ayak 
ucumdan ayrılmıyor. Beni uyur 
sandığı zamanlar için için, 
hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Hiç kim&e
si yok doktor, hiç kimsesi. O da be
nim gibi. Bir kaç kapıya girmiş, 

dalgındır, bardakları, tabakları dü
şürüp kırıyor diye çıkarmışlar. Aç 
kalmış. Bir tesadüfle bana geldi 

Yarın öğleden sonra mutlaka 
gönderirim. 

(Devamı tıar) 

met Müslimi etten insan, Şelat in- Te,ekkUr 
san, zevk insan, okşıyan ve eğlen - Eşimin tedavisi hususunda son 
diren insan olarak seviyordu. derece himmet ve gayret göste• 
Kocasının büyük iyiliklerine, ulüv- ren Haydarpaşa Nümune hastahı· 
vücenabına karşı onda bir parslık, nesinin hazık ve muhterem dok. 
bir aile akideciliği vardı. İşte bun- tor!arına sonsuz teşekkürlerimi sun• 
dan korkuyordu. Kocası; zengin a- mayı bir vazife bilirim. 
damların salonlarında yalandan Mühe~ılis mektebi pansiyon 
sarhoş olup yalandan sız~n ve ba katibi Hasbi Kurt 

- Başım dönüyor, dedi, inan - ~kadar kanlı, gözler"."i -o"""."k-a".'da"'r"""a-te-ş~lı"'· """"""'"-""".'.'.Z'."e_y_n-:eb'."e"""."k".'im-'."iç".'ir-d:".i'":k'."o_n_y_a-::ğ-ı ,:'_ .. 

bazan bir kadeh rakı ile de sarhoş ki... - A .. ne demek bu da? kim içi-
olur .. kendini kaybeder. Selma bağırdı: , recek .. Ben ikram ettim. Sami de 

Cevat yerinden fırladı.. - Yeter artık.. Haydi git bura • ısrar etti. İçtik. 

Selmanın koluna girdi: 

- Üzülme, Selmacığım! Sana 
bin tane Zeynep feda olsun. Haydi 
otur burada .. Keyfine bak! Bizi sa
londa eğleniyoruz mu sanıyorsun? 
Vallahi bir köşeye kirpi gibi büzül
müş, sessiz sessiz oturup etrafı sey
rediyoruz. O da ben de neş'esiz ve 
somurtgan bir halde ... 

Selma oturdu: 
- Ondan bahsetme bana! 
- Tuhaf şey ... 
- Dedim ya. Ondan bahsetmeni 

istemiyorum. Hiç olmazsa bir gece 
için olsun unut onu. 

- Fakat, Zeynep salonda yalnız
dır. 

- Kimse kapmaz .. Korkma! 
- Ne diyorsun, Selma! Herkesin 

dan! Cevat Zeynebin gözlerinin içine 
- Selmacığım, darılma bana! 

Sen içmeden hiç te böyle değil -
din! ... Demek içinden kuruyor -
dun. Bir kaç kadeh içince düşün -
düklerini dışarıya vurdun! Keşke 
içmeseydin de, bu sözleri bana söy
lemeseydin! Ah şu zıkkım yok mu? 
Şişede durduğu gibi durmaz ... İn
sanı çabucak çıldırtır, 

Bu sırada odanın kapısı açıldı. 
İki kadın sesi birden işitildi: 
- Vay efendim vay .. Buraya çe

kilmişler çakıştırıyorlar. 

Fikretle Zeynep. şen bir tavırla i-
çeri girdiler. 

Zeynebin gözleri ışıldıyordu. 
Fikret hanım: 
- Bizi mazur gör, Cevat bey! 

Karınızla beraber bir kaç kadeh 
konyak içtik. Sizi aradık .. aradık.. 

bulamadık. Demek burada ... 

dikkatle baktı: 
- Başın dönüyor mu? 
- Dönüyor ... 
- Neden içtin bu kadar? 
- Arkadaşlarına sor .. Ben birşey 

bilmiyorum. 
Melahat Selmanın kulağına eğil-

di: • 
- Pek de saf ... Pek de şeker şey

miş bu ayol! Bu da kıskanılır mı 

hiç?! .. 
Cevat, Me18.hatin bu sözünii işit

mişti. .. 
MeJahata soku.du: 
- Sen söyle Mellihat hanım, de· 

di, Zeynep ne kadar masum bir tip. 
değil mi? · 

- Vallahi çok masum .. çok saf .• 
çok zavallı. Ben senin yerinde ot
sam, onu böyle yerlere getirmez
dim bilf'! 

- Neyse, bırak bu lafları şimdi! 
Nasıl, köylü kızından memnun mu
ııun? 

abla? J 
Selma gittikçe mahmurlaşan göz-

ler!ni Cevada çevirdi; 

-- A canım, sen böyle birkaç ka
dehle sarhoş oluyor musun? 

Selma gözlerini süzerek: 

gözü onda. Zavallı kızcağıza yiye
cek gibi' bakıyorlar. Dansa davet 
eden edene. Herkesin ağzı sulanı
yor onun pembe yanaklarına bak
tıkça. Bu gece de inadına yüzü o 

Fikret hanım sözünü tamamlır 
yamadı. 

Cevat gözlerini açtı: 

- Saminin hatırı için geldim .. 
yabancı bir yer olsaydı, gelir miy-
dim? (Deuamı var) 



lzn1irfuarı- p-linı tasdik 
edildi, işe başlandı 

Bu sene fuarda bir de turizm 
köşesi tesis ediliyor 

lzmir (Hususi Muhabirimizden) - Kültürparkta 93~ yılı e?ter?asy~nal 
fuarı ıçin hummalı hazırlıklara devam edılmektedır. Yem plan rıya
setçe kabul edildiği için fuarda bütün işlere birden başlanmış bu• 

lun maktadır. • 
Bu yıl yeniden tesisi düşünülen turizm köşesinin planları da hazır· 

lanmış bulunuyor. Yeniden yapılan parlellerin tinşaatına başlanmıştır. 
Turizm köşesinde Efez, Bergama ve diğer harabelerin maketleri de 

Wütehassıs tara!ıııdan yapılmağa başlanmıştır. 

• • • 
17 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 

Eskişehir' de 
Beş yüz talebe 
Aç okuyordu 
Bunlara sıcak öil• 
yemeAI verilmeye 

ba,ıandı 

E•kişehir ( Hususi Muhabiri. 
mizden) - Okullara devam 
eden fakir talebeye öıtle yemek· 
!eri verilmeye başlanmıştır. Bu 
talebenin mikdarı beş yüzden 
fazladır. 

Bu yardım, tedricen vilayetin 
kaza ve nahiyelerine de teşmil 
edilecektir. Böylece yüzlerce 
çocujtun sıhhatleri korunmuş ve 
tahsillerine devam edebilmeleri 
temin olunmuştur. 

Kasığına bıçak saplanarak öldü- İzmirde şiddetli 
rülen çocuk da 15 yaşında.. Bir fırtına 

E 
skişehir ( Hususi Muhabirimizden ) - Dün burada bir cinayet İŞ• 
lenmiş ve 17 Y•şında bir çocuk 15 yaşındaki arkadaşını öldürmüş
tür. Hadise şöyle olmuştur: 

Kıra gezmeğe çıkmış olan 17 yaşında Hamdi ile 15 yaşında KAmil 
ve diğer arkadaşları konuşurlarken aralarınıfa kavga çıkmış ve Hamdi 
bıçağını çekerek Kamilin kasıklarına saplamııtır. Katil çocuk kıçmıı, 
yaralı hastahaneye kaldırılmışsa da biraz ıonra ölmüştür. Hamdi yaka• 
lanmış ve adliyeye verilmiştir. 
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Muhabir mektupları 

Yılda 42 bin liralık 
tuz çıkaran kaza 

Tuzluca' da pamuk da yetlflyor. Fakat 
köyler pek daöınık ve nUfus ez .. 

Tuzluca, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Kalabalık bir otomobil ka· 
filesile buraya geliyoruz. Şose çok 
güzeldir ve Aras nehrini takibede
rek muntazam demir köprülerle 
nehrin kah sağına ve kah da soluna 
geçmektedir. Sağımızda Ağrı da -
ğının sivri ve bembeyaz tepesi gö
rünüyor ve her ne tarafa gitsek 
kendini bize gösteriyor. Bu dağın 
yüksekliği 5500 ınetre olduğundan 
bu havali en uzak yerlerde de gö
rülmekte ve yılın 12 ayında sivri 
tepesinde kardan bir külah eksik 
olmamaktadır. Mahruti bir çadır 
şeklinde olan bu meşhur dağın öy
le bir manzarası vardır ki insan 
onun levend endamına bakmaktan 
bir türlü kendıni alamamaktadır. 
Orta yerleri esmer renginde görü
nen bu dağın zirvesi bulutlardan 
yukarıda olduğundan beyaz gerda
nı üzerinde bir kulübe gibi duran 
bu bulutlar üzerinde şeffaf tülden. 
bir baş örtüsü durmaktadır. Tarih
te hazreti Nuhun gemisinin tu -
fandan sonra indiği bir yer olduğu 
gösterilen bu dağın bi radı da (A
rarat dağı). 

Tuz/uca'da ocak/arılan ambar/ara 
tuz nalcliyalı 

dar köyün çokluğuna nisbetle ilçe
nin on beş bin nüfusu pek azdır. Şu 

halde beher köy<' (150) kadat nü -
fus isahet etmektedir ki bu hesop
tan köylerin ne kadar küçük okluk

ları derhol anlaşılmaktadır. Bu 
köyleri, beşer onar bir araya topla

yarak büyücek köyler halinde ida
resinde çok büyük faydalar var -

dır. O zaman mektep yapmak, içti

mai hayatı te~is etmek imk3n!arı 
elde edilmiş olur. ----

Bir mat hldlsesl oldu ve 
2 adem gUç kurtarıldı 
İzmir il (Hususi) - Dün öğle -

den evvel başlıyan lodos fırtınası, 
bazı hasarata sebebiyet vermiştir. 
Öğleden sonra şiddetini artıran 

fırtına yüzünden med'in de tes\
rile deniz suları birinci kordon hi
zasına kadar yükselmiş, dalgalar 
birinci kordonun yarısını örtmüş
tür. Karşıyakada Fahrettin pa~J 
caddesi su altında kalmıştır. 

İzmirle Karşıyaka ar<ısında iş -
Jiyen körfez vapurları, seferleri!1i 
güçlükle yapabilmişlerdir. 

Sabahleyin balığa çıkmış olan 
bazı balıkçılar, fırtına yüzünden 
en yakın sahile iltica etmişlerdir. 
Karşıyaka'da Turan'da bir de ],a
za olmuştur. Şat üzerinde çalışan 
deniz amelesinden iki kişi, dal~a- · 
!arın tesirile denize düşerek bo _ 
ğulmak tehlikesi {Jeçirmİljierdir. 

Bu iki işçi, müthiş dolgalarla bo • 
ğuşurken boğulmak üzere bulcı'!

duklan sırada kurtarılmışlardır. 

Karşıyaka, Alaybey ve Turan ile 
Bayraklı'da bulunan deniz ban -
yolan da hayli hasara uğramışlu. 
Bir aralık yağmur da yağmış, fa. 
kat az devam etmiş, ak~am üzeri 
hava açmıştır. 

Bahkesirde 
Kafesler kalktı 

Balıkesir 11 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Belediye meclisi dün
kü toplantısında şehrimiz evelr;;ı
deki kafeslerin kaldırılmasına ka
rar vermiştir. Esasen evlerin yciz
de doksanı kafessizdi. 

i==========================-" 

BEYOGLU 
: Ş5hane melodi 
: Dördüncü aşk 
: Şa~ghay 
: Halk kahramanları 
: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot ' 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gö derin, 
size ne olduğunuzu - söyliyelim 

[Bu. aUtunlarımııda okuyucu.la• 
rımııın fotoiraflarını t•htlle de.• 
'Yam ediyoruz.) 

292 : Abdülkerim 

e iyi huyır sa· 
hibi olduğunuz 

gibi çalışmaktan 

yılmazsınız. Mtl· ~ 

tevazı kazança • 
mütevekkil, her • 
şeyi oldujtu gibi 
kabul eden biri
sisiniz. Filhakika 
fikir işlerinde 

pek ileri detil
siniz. Yalnız bu 

günkü hayat işlerinizde daha !azla 

pratik bilgiyi icabettirir. Çok sı

kıntı çektiniz. Fakat unutmayınız. 

ki hayatınızı kurtaran tahammülü

nüz ve sadakatiniz olmuştur. Bu 

en büyük ve en belli başlı karak· 
terinizdir. 

Aşk hayatınız yoktur fakat te

mayülleriniz epeyce kuvvetlidir. 

Mahaza kadın işlerinde de en mü

tevazı neticeye tahammülle ve fe
ragatle boyun eğebilirsiniı. ---

Hangi memlekett• ançok 
radyo var 

En son istatistiklere gö -

re, 1936 yılında radyo çokluğu hu

susunda Almanya birinciliği ka -

zanmaktadır. 

Almanyadaki radyo sahipleri 

7.937.907 kişidir. İngillerede bu a

ded 40.000 daha a~agıdadır. 
-r················································i 
Askerlik 
Hava bombardı· 
manlarının te· 

sirleri 
Havadan saldıran bir tayyare 

filosu, başlıca iki mal(sadı güder 
ve neticelendirmete çalısır- Biri 
atölyeleri, eleklrik merkezlerini, 
köprü ve garlarla harp antrepo· 
larını tahrip etmek, diğeri de 
halkın manevi kuvvetini sarsmak 
ve kırmaktır. O halde, düşman 
hava filosu birinci maksat için 
tahrip ve yangın bombal:ırı, 

ikincisi için de ter:ihan zehırli 

gaz kullanacaktır. 

Havadan atılacak bir tahrip 
bombası, bir eve, caddeye, ve• 
ya açık araziye İ•abet edebilir. 
ilk iki halde vukua gelecek tah· 
ribat büyüktür. Ve münakalatı 

durdurabilir. Fakat, bir bomba
nın açık araziye düşmesi, ıa

rarsızdır, ~ünkü ufak bir duvar 
veya toprak gerisine gizlrnme 
maksada yeter. 

Yıkıl~n evlerin ankazile, ha· 
rap olan bir caddede hasıl olan 
derin çukurlarla münakaliitın 
durması, ve şehir dahilinde 
bir çok yangınların baş göster• 
mesi molörlü yardımcı ve itfa
iye birliklerini faaliyete geçirir. 

İşte bu meşhur ve tarihi dağın 
·bir gelin duvağına benziyen zirve
sini temaşa ederken Tuzlucaya 
yaklaştığımızı söylediler. Kasaba
nın medhalinde yükselen bir dağa 
gözlerimi çevirdim, ve onun göv -
desindeki mağaraları se~·re daldım. 
Bu dağ yekpare bir kaya tuzu ol
duğundan dolayı gövdesinde bu 
mağaraların açıldığını ~öylediler. 

Sonra üzerinde bir ba) rak salla
nan inhisarlar muhafaza kulübe
sinin yanından geçtik ve bir virajı 
döndükten sonra da büyücek bir 
şehir harabesini sağda bı"akarak 
kasabanın içine girdik. Otomobili
miz, bir binanın önünde durdu bu
rası hükfimet konağı imiş 

Aleattin 
Tepesi 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR : Kızıl çayır ve Hü· • 

cum Tabum 

Bu sırada, halkta taşkınlık ve 
şaşkınlık zuhurunun önüne geç
mek, hattı\ bu hususta şiddet 
ıröstermek icabeder. Yardımcı 
birlikler yetişinceye kadar hal
kın sığınaklara çekilmesi ve ora• 
da intizar vaziyetinde kalmaları 
lüzıımludur. Ancak, sığınakların 
üstünde 2 metro kalınlığında be
ton ve bu olmazsa 19 - 26 met
ro kalınlığında toprak tabakası 
bulunması gerektir. 

Kağızmandan bura · (60) kilo
metrelik mesafe vardır. Kasabanın 
adına önceden Kulle derlcrkPn baş
ka bir yerin adile karışmamak için 
çok münasip bir ad olarak (Tuzlu
ca) koymuşlardır. Civar vilayetler 
halkı tuz almak için hayvan ve a
raoalarla buraya gelmektedirler. 
Orta hesap yılda (42.000) liralık 
tuz satılmakta imiş. İnhisarlar baş 
mufettişi buraya kadar gelerek tu
zun tevzi tarzı hakkında tetkikat 
yapmış ve dönmüştür. 

Ben Tuzlucaya yaklaşırken tar
lalarda birçok beyaz tomurcuklar 
gördüm. Bunların pamuk olduğu
nu söylediler. Pamuktan başka di
ğer hububatın da çok mikdarda ye
tiştiğini işittim. 

İlçenin Pernavut adında bir na
. hiyesi ve (96) köyü vardır. Bu ka-

TAN : Marlnella ve Brod
vay melodi 

Konya belediyesl mesire ~~RK 
yeri yapmağa karar verdi 

: Korkusuz kaptan 
: Brodvay melodi ve 

Hava kahraman'arı 
: Son uçuş ve Bo

zambo korsanları 
Konya (Hususi) - Belediye, ~e- ASRI 

hirde mevcut bir çok parkların ge-

rcken rağbeti görmediğini göz ö - ASTOl<Y A : Şeytan adası ve 
Mumyaların serveti 

CUMHURiYET: Korsanlar definesi 
' ve Meçhul kuvvet 

nünde tutarak bunun sebeplerini 

araştırmış ve herkesin Allıeddin 
tepesini tercih ettiği neticesine var 

mıştır. Belediye bundan böyle A -

laeddinin tanzimile daha fazla ilgi
lenecektir. 

Konya da kaldırım 
Döşeme faaliyeti 

Konya (Hususi Muhabirimizden) 
- Belediye Konyaya bir parke ma

kinEsi getirmek için teşebbüs -
!erde bulunmaktadır. Bu mak'n!' 

temin edildiği takdirde bugünkün
den bir kaç misli fazla taş kesi

lecek ye yolların döşenme işi hız
''ıandırılmış olacaktır. Ayni za -
manda bu makine taşları daha u
cuza mal edecektir • 

FERAH 

MiLLi 

lSTANBUL 
ı Yıkılan belde ve 
Öliim vıı Zafer 
: Çopkın genç ve 

HiLAL 
AZAK 
ALEMDAR 
KEMALBEY 

kızıl çayır 
: Bay Tekin 
: Küçük prenses 
: Bay Tekin 

Hava kahraman
ları ve Denizaltı 
kaçakçıları 

HALE 

HALE 

KADIKÖY 
: Yeşil domino 

ÜSKÜDAR 
: Marırarita 

BAKIRKÖY 

IMlLTlYADl : Siyah inci "Jose!fn 
Baker,. 

Yangın bombalarını atan tay
yareci, hücum ettiği şehrin bir 
kaç mahallesinde yangın çıkar. 
mak ister. Yangınlarla baş gös
teren kargaşalıklar itfaiye ku
rumlarını zorluklara uğratır .. bu 
mahallelerde oturan halkın, yan
gın yerlerini derhal bo,altmaları 
tesirli çarelerdcnd:r. 

Gazlı bombalara karşı korun. 
ma İşi de oldukça güçtür. Gaz
ler mahzenler, tünellere girer .• 
Yakın bir zamanda zehirli gaz• 
!erden korunma çarelerini daha 
kolay bir şekle sokacak, büyük 
bir şehrin insanlarını bu lehli. 
keden kurtarmanın en kısa yo
lunu bulacaktır. Nancy'de pro
fesör Parisot tarafından yapılan 
tecrübeler bunu pek açık gös
teriyor. 

M. Ersu 
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Yaman ihtilalci 

''Serseri Yahudi,, 
~~~~~--~~ 

Lenin 'in ölümünden sonra Rus-
yadaki yapıcılığa 

karşı yıkıcılık etme ğe başladı? 
Troçki'nin hayatı garip 
maceralarla do 1 udu r 

Umumi Harpte, İsveç, Fransa, 
İspanya, Amerika ve Kubada (Sos
yalizm namına) Rus firarisi haya· 
tı geçiren Treçki harpten sonra 
Rus ihtilalinin başında bulunan • 
!ardan biri,idir. Petrogratta Sov -
yctler reisi, IIariciye Nazırı, Har
bi)T Nazırı olan Troçki, vaktile 
ihtilıilc büyük hiometler etmiştir. 

1923 yılıııda Lenin'e felç gelince, 
Tro\·ki ile Stalin arasında sessiz 
bir rekabet mücadelesi başladı. İ
ki yıl sonra va•ifclerinden affedi
len Troçki bir komisyon reisliğine 
indirildi. 1927 yılında komunist pa•
tisinden tardedilen (serseri Ya • 
hudi) Zinovief ile Kamenef'in ken
disini yalnız bırakmaları üzerine 
Stalin'e karşı partiyi büsbütün kay
betti. Bundan sonra, o da sade li
se talebesi iken Leon Davitoviç 
Bron•tayn ismini tasıyan Troçk'y~ 
bavullarını yeniden sırtlayıp yola 
düzülmek düştü. İlk sürgün edı~
diği yer 1929 yılında Moskovay3 
4.000 kilomet,re uzaklıktaki adam 
Ati mevkii oldu. Bundan sonra 
ise, Troçkinin gölgesi, .;:-ehir şehir, 

memleket memleket, kıta kıta do -
laşmıya başladı. Dlişük alt çene5i, 
sivri s~halı, baykuş gi'.lerile kor
kunç bir hayalet olan Trocl(i, ta
vurlarile, Bolşevik liderleri a.,,.,,_ 
da burjua bir zengine en çok ben
ziyenidir. Pantalonu daima ütülli., 
yüzü daima traşlı ve en mode•:1 
kostümlü olan (serseri Yahudi! 
ihtilaller esnasında, kuru tahtalar 
üzerinde ve bitler içinde yatma -
sını da pek aliı becerebilmektedir. 
Sıhhatı hakkında sarfettiği ihti -
marn bazı kereler kendisine bü -
yük fırsatlar kaçırmasına mal ol -
muştur. Lenini istihlfıf etmiye ça
lışaca(ı;ına, Troçki, Kafkasyaya gi -
derek hırpalanan sıhhatini tamire 
çalışmıştır. Gençliğinde olduğu gi
bi, büyük işler başına geçtikten 
sonra da kitap okumaktan lıir gün 
bile, uzak kalmamıştır. İnsanlar 
onun nazarında bir hokka kalem 
kadar kıymeti haiz değildirler. K<
taba fazla düşkün olan bu ada'll, 
Harbiye Nezaretinde bulunduğu 
sıralarda beyaz Ruslardan daha 
azılı birer düşman gibi, ordudan 
firar eden komunistleri tepelemek
ten kat'iyyen çekinmemiştir. 

Çok mağrur olan bu ihtilalci, 

1 

Ttoçki bir vap11r pverll6İnıfe 

bazı kereler Leninin otoritesini 
tanıdığını itiraf ederse. de, ondan 
başka bütün bolşevik liderlerini 
hakir görür. Zinoviefi, isterik ,.~ 
yalancı bir kadına, Kaınenefi bir 
sabun köpüğüne, bütün insanları 
ise, kan içen birer maymuna ben
zetmektedir. 

Onun bu haşmetli düşünceleı·i, 
kendisine, Lenin tarafınıieh iyi ~ak· 
dir edilmediğini ye Gorçakof'un ye
rine yalnız ve yalnız bir Har·ciya 
N<.zırlığı verildiği kanaatini ver -
dirmektedir. Bu kanaatledir ki, 
kendine halef olarak cahil bir bah
riyeli olan Markini göstertti. Troç
ki, vazife başında büyük bir müs
tebit ruhu taşımakta idi. Mağrur, 
kaba, · soğuk. ve mütehakkim bir 
vaziyetle hiç kimseyi selamlamıya 
bile tenezzül etmezdi. Çok nadir 
olarak (arkadaş) hitabını kulla • 
nırdı. Toplantılarda kendisine kar
şı söz söylemiye kimse cesaret e
demiyordu. Müzakerelerde kızdı -
ğı zaman. cbizim ihtilalimiz en 
büyük ihtilaldir amma, bu ihti -
13lciler içinde binlerce budala var
dır. demekten ~-ekinmezdi. Sık, sık 
Leninden, onunla olan arkadaşlı -
ğından laf açmasını severdi. En bü 
yük mevkiler işgal ettiği ve en u
zak menfalara gönderildiği zaman
larda bile gururundan kat'iyyen fe
dakarlık edemezdi. Brest Litoşta 
mütareke müzakereleri yopılır • 
ken karşısındaki diplomatlarla, Al
man generallerini, sanki kazaklar 
Berline girmişler gibi, hakir gör-

( lütfen ıayfayı çeolrinb) 

r 
. , 

Güvenemezsen vazgeç delikanlı 
Fatihte; A. K. imzasile bir karii

miz yazıyor: 

.Sayın Dertortağı; 

Size kendimce halledemediğim 

ve beni düşündüren bir kaç nı>kta 
için bana akıl öğretmenizi rica 
edeceğim! 

Ailece oıılarla çok samimiyiz. Ve 
yakın komşuyuz. Bir senedir kızla
rile .~evişiyorum. Tabii bundan 
kimsenin haberi yok. YQ§ı 17 dir. 
Kendisine de her zaman sorduğum

da beni çok sevdiğini söyliiyor. Ve 
lıariçte ne olursa bana söyler. Bir 
şey saklamaz. Sözümü de dinler. 
Ben de ontı seviyorum. 

Bu kızı almak fikrindeyim. Fa
kat bir kaç kerre anneme ltif sıra

sında o kız• alacağımı söylediğim
de razı olmadığını ve hatt" kimse
nin o kızı almamı mvuafık bulma
dıklarını söyledi. 

Kız tarafı da tabii benden ümit 
etmezler. Kızı onlardan istemeğe 
cesaı·•t edemem. Kendimin elime 

her ay 40 lira para geçiyor. İstikba
limi kazandım. Askerliğimi yap -
tım. Hiç bir düşüncem yok. 

Ayni zamanda kız daha mektepte 
okuyor. İki senesi var. Bu şekle gö
re sorduğum sualler de şunlardır: 

1 - Bu iki seneyi bekliyeyim 
mi? 

2 - Kız beni daima ayni şekilde 
sevecek mi? 

3 - Annemi nasıl ikna edeyim. 
Yoksa dinlemiyeyim mi? 

4 - Kızı nasıl isteyeyim. 

5 - Kızı heı· zaman gördüğüme 
göre benim de sevgim baki kalır mı 
acaba? 

Cevap: 

Oğlum; kızla seviştiğinize naza • 
ran mesele kalmamıştır, zannetme 
Çok işler vardır. Evvela eline ge
çen kırk lira ile bir ev geçindircbi· 
lir misin. Başka gelirin var mı, bun
ları düşünmen lazımdır. Eğer bunu 
yapabileceksen; kızı ailesi veriyor· 
sa; 

I - kızı iki sene daha bekleme· 
ne lüzum yoktur. İki senede nelet 
olur neler. 

II - Kızın, seni, ayni şekilde her 
zaman seveceği hakkında birşey 

söylenemez, kadına inan olmaz. 
Fakat sever, sever. 

III - Anneni ikna için ona fena 
şeylerden bahsetmeğe lüzum yok
tur. Nihayet anne, annedir. Ve ev
ladının saadetini düşünür. Ona her 
fırsatı buldukça tatlı tatlı okşıya

rak o kızla muhakkak evlenmek 
istediğini söylersin o da razı olur 

IV - Kızı nasıl mı istiyeceksin. 
Bunu annen vasıtasile yap! En doğ• 
ru yol budur. 

V - Senin sevginin bakı ka!ıp 
kalmıyacağına gelince; kendine 
güvenemiyorsan bu işten vaz g~. 

DertortaOı 

• 
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Londrada ilk ·temas yapıldı:H~_aı~'ıl. , ,ttikçe !lle_vle-JMükelleften kendine ait ol· 
nıyor, mesele buyüyor k . t . . ? Alman elçisinin 

yaptığı 

h kiimeti namına 
teklifler 

(lncisayfadandevam) ne suretle halledilebileceği heniiz ,mayan azanç ıs enır mı . 
mıştır. Hariciye nazırı A11tone•ko, meçhuldür ... 
parlamento kürsilsündeıı yapılan ÇEK PARLAMENTOSUNDA 
tenkitlere cevap vermiş ve kitabın Prague, 12 (A.A.) _ Sağ cen•h 
yeniden tetkikten ıceçirilecejtıııi muhalefet fJl'kası olan .Milli Bir • 
tercümelerin do~ru olup olmodığı lib e ITl<'nsup ayan azası, Başve!<ile 
araştırılacaıtını söylemiştir. Çckoslovakyanın Bükreş sefıri M. 

Romen gazeteleri, rrteselede ~n Sebanm bir !«itabı hakkında \.ıir 
garip buldukları bir ciheli yazmak- sua! tevcih Plmi~lerd.ir. Bu zev:ıt, 
tadırlar. Bu kitap, geçen yılın nt- bHhassa bu kitabın m•ckaddemesiııi 
hııyetinde basılmııotır v~ eski ~ci- yazmış olan llarıch·e Nazırının btı-
s.icumhur Masarii<in müka atını al- ııu yazmadan c,·vel, kıtabır. muh-
ınıştır. Kitap, mü;;;afatı !:azanırk~ıı. tc"iyat.nı t"mamen bılip bi!med'-
Romanya, Ç~koslovakyaya be~ yu~ ğıııı, huküme!ın bu kıtabın te\•ııt 

( 1 nci sayfadan devam) Sefir, bundan sonra gene Fran-
lstihsal edilecek ham maddelere sız - Sovyet misakı dolayısile Al-
malik olmak istiyoruz .. Yani Har- manyarun kara ve hava sil5.hları • 
lınan müstemlekeleri geri istiyo • nın tahdidine müteallik mukave • 
ruz, diyorlar.. lelere i~tirak etmek istememekle 

Almanlarm harbi umumi baslan- olduğunu beyan etmiştir 
gıcında ellerinde bulunan Ahib- Bu görüşme esnasında Merkezi 
da: Toko, Kamerun.. Cenubu Garbi Avrupa meseelleri ve bilhassa Çe-
Afrika ile, Afrika, Alman şark Af· koslovakya, Meme!, Danzig ve A-
rikasında 2,707,300 kilometre arazi vusturyadakı Alman akalliyetleri 
ki, bu yerler, Fransa ve İngiltere- meselesı de mevzuubahs olmuştur. 

milyon koronluk sıpariş vermiş' ir. elnıis olduğu fena intiba karşısın-h 
Sefir, Yan Şeba, bu meseleden do- ne ·apnıak tasan-urunch bulund\1-
Jay, mlivakkaten Bükreşi terke< - gunu "'' nihayet Rumanyadaki ':e-

nin işgali altına girmiştir. Bura - Alm;m sefiri, bu meselelerden her) 
larda 11,142,000 nüfus yaşamakta - hangi birini, Almanyanın harp ~~-
dır, ki 21.564 ü Avrupalı ve l~.000 ı bebi addetmıyeceğini söylemiş ve , 
Almandır. bılhassa Çekoslovakya ile mevcut 

Almanya, 1913-19H y ıllarınd:ı b•ı- mesdenin Alman ekallıyetine mem
ralarını işletmek için bütçesine 

1 
nun yete şayan hır statu verilm~si 

14,626,840 mark ilave etmi§tir. ve Almanyanın bu statutüye k'.ın-
Çinde: Kiau Çeu havalisile Ok- trol edebilmesi şarliyle muslihane 

yanusta İngiltere ile Hollanda ara- bır surette hallolunabilcceğıni Ha-
sında taksim edilen Yeni Kine ile ve etmiştir, 
Bismark, Mariyan, Karolin ve Ma- Dürt senelik Alman planından 
reşal adalarıdır. bahsedı-n .M. Von Ribbentrop J:,u 

1913 - 1914 yıllarında bu adalar planın Almanyanın iktısadi bakım-
için Almanya 31,961,034 mark sar- dan inzivaya çekilmek istediği ma-
fetmi lir. nasını ifade etme mekte olduğunu 

Almanya, eski müstemlekeleriri söylemi~tir. Almanya ,sadece ba'ı 
geri almıya muvaffak olursa, İngil- iptidai maddeler ithali mcburiye-
terenin Hindistan h;'..kimiyetini ye- tinden kurtulmak istemektedir Ru 
nlden sarsacak ve Süveyş yolunu ithalat, Almanyanın iktısadi sistc-
tehdidi altına alacaktır. mi üzerinde ağır bir yüktür. Sefir, 

Fakat, heııuz bu dakikada Al • Almanyamn beynelmilel bir mo-
m nyanm bu hususlarda resmi hir sai birliği yapılmasına aleyhtar ol-
tal~p derme.' an etmiş olduğı.:.na :la- madığını, ar.cak kendisine şimdi-
ir malumat yoktur. Ancak. Alman ye kadar yapılmış olan tekliflerın 
el.çis iıle İngiliz Dış Bakan Vekili mılphe mvc Almanyaya yapılan ı:c-
aras:ında ilk mülakat yapılmıştır. razıar faizlerinin pek yüksek oldu-

Bu mt.iLlkat hakkında Anadolu A- ğunu söylemiştir. 
j.ınsı şu malumatı vermektedır:l Öğrenildiğine göre, Lord Hali • 

lık mUIAkat yapıldı fax muhatabından bir kaç süal 
Londra, 12 (A.A.) _Havas AJ.;n- sormuş ve arzularını rüfekasına bıl-

sı muhabirinden: direceğıni vadetmiştir. 

Dun M. Von Ribbentrop ile Lo•d Siyasi mebafil, M. Von Ribb.en· 
Halifax arasında yapıları görüşme. tropun uzun müzakereler icrası i-
sant 16 dan 18/12 ye kador devam çin, ılk adımı atmış olduğunu, ve 
etmıştir. Alman sefiri Hc;riciye Ne- bu mlizakerelcrin ilk safhasını Al-
zaretine girerken ve nezaretten cı- manyanın noktai nazarını muhik 
karken nazi vari selamlamış, b•ı göstermek teşebbüsünün teşkil el-
esnada bfr çok fotoğraf muhabirle- miş bulunduğunu beyan etmekte -
rı obıektiflerini sefire doğru çe _ dir. 
virmişlerdır 

Resmi mehafil, bu görüşme esna. 
sında bir çok meselelerin mevzuu 
bahsedilmiş ve Alman sefirinin. hiı
kılmetinın bu meseleler hakkı~da
ki noktai nazarına dair mali.ımat 
vermış olduğunu beyan etmekte • 
dirler. 

Öğrenildiğıne göre, M. Von Rıb
bentrop, mül~katta görüşülen şey
ler hakkında neşriyatta bulunul • 
maması hususunda israr etmiştir. 

Bununla beraber, iyi mali.ımat al
makta olan mehafil, Alman sefiri
nin, Almanya'nın müstemlekat h~k
kındaki metalibir.i haklı göstermi
ye çalı mış olduğunu söylemekte· 
dırler. 

Sefir, İngilizlerin itirazlarını r~d 
\"e cerhetmiş, fakat sarih metal:p 
ılero surmemi~tir. Kendisi müstem
J_ekı;Jerin Almanya için haiz oldu
g~ ıktısadi ehemmiyeti göstermiye 
ug~aşınış ve Afrikadaki Alrn.-ın 
ı:nu~tem.lekelerinin hiç bir veçhile 
Ingılız imparatorluğunu tehdit et
mıyeceğini söylem istir 

M. Von Ribbent;op," Fransız • 
Sovyet misakının tadil edilin . . . • esını 
ıstememıştir. Ancak İngiliz h 

fili, ~ülıikatın sonu'nda bu :~<;&~ 
melnınde yapılacak bazı tadilatm 
Almanyanın bir garp Lok . . . . arnosuna 
ıştırakını teshil edece·· .. t 1 
nı scrdetmekte idiler. 

gı mu a eası-

mek isterdi. Ve hatta Gra! Ç- . . ernı 

ıle Foıı Gulman'a ders vermiye bi-
le kalkışmıştı, ki, bu harekeUerin
d':1 dolayı Lenin kendisini geri 
çagırmıya mecbur oldu. Bütün lıu 
mağrurane hareketlerinden, ark.ı
daşlık kıymeti bilmiyerek Stalini 
hakir_ görmek isteyişinden dolayı
dır kı, ortaya bir ideoloji ayrılıf,ı 
çıkaran Troçki, bugün Kremlin S:.. 
rayında idare başında Stalinle yan 
yana çalişacağı yerde Meksikada 
radyo bıl§ında dünyayı karıştır • 
mıya ~~l~şıyor. Ihtiliilin başların • 
d_an bırısı olan bu büyük ihtilal 

emin kendi partisinden reı·ı·mı· . . d • n ı-
çın en ve kendi memleketı'nd 

k en u-
z~ laştırılıp menfa hayatı sürme -
~ı-ne sebep olan şey, tam manıisi!e 
ır •_ser~r.i Yahudi. oluşudur. 

Troçkı, ikı ıdeoloji ve sistemlerin 

dişleri arasına sık~ıp kalmıştır. 
Oradan, kendisinden daha k.. .. , .. . uçu;c 
go:mek ıstediği Stalin'e lanetler 
yagdırarak, ihtilale hiyanet etti 
diye bağırıp çağırmaktadır. 
~akikatte ise: Troçkinin büyiı!c 

iddiasının hedtfi şudur: Yapıcılığa 
karşı yıkıcılık etmek ... 

JAPONLARA GÖRE 
Tokyo, 12 (A.A.) - Shoggo Shirn

po gazelesınin bildirdığine giJrc, 
Almanyanın müstemleke talepleri 
ahlak ve iktısat noktai nazarından 

muhık'.ir. İptidai maddeleri bol ola'l 
memleketler, diğer memleketkri 
uzaklaştırmıya devam. eltığı mud
detçe sulh, tehlikede kalacaktır. 

Japonya, hali hazırdaki statükovu 
haksız ve sulh için leh likeli addet
mektedir. 

Paris, 12 (A.A.) - Siyasi meha
fil, M. Von Ribbentropun bazı tah
minler hilafına olarak, Almanyn -
nın müstemlekata ait meta!ıbl 

hakkında hemen müzakerelere gi
rişilmesini istememiş olmasından 

ve Almanyanın yalnız Fransız -
Sovyet misakma munzam bir mad
de ilavesi şartiyle Avrupa vazıye
tinin umumi surette halledilmesi 
işine iştirake hazır bulunduğunu 

bildirmesınden dolayı son dereoe 
memnundurlar. 
Bazı mehafil, Almanyanın za -

man kazanmak istemekte olduğu, 
çünkü, General Franconun muzof
feriyeti takdirinde müstakbel mü· 
zakerat esnasında vaziyetinin dahJ 
kuvvetli olacağını ümit etmekte 'Ju. 
lunduğu mütaleasını serdetmekte . 
dir. 

Paris, 12 (A.A.) - Siyasi meha
fıl, Ribbentrop - Halifax mülaka • 
tından beri beynelmilel vaziyette 
hafif bir salah eseri görüldtiğü mü· 
taleasındadırlar. Fakat bu meha!il. 
bu mül.lkatın bugünlerde mühim 
surette inkişaf edeceğini zannet . 
memektedirler. 

Bir selamın tesirleri 
Londra, 12 (A.A.) - Evening 

Standard, şu haberi veriyor: 
B. Von Ribbetrop. dün hiç olmaz

sa bir meselede Lord Halifax ile 
yaptığı konuşmada sarahatle ida
rei kelam etmiştir. Von Ribbentrrıp, 
İngiliz gazetelerinin kendisine kar
şı aldıkları tavurdan şikayet etnıiş 
ve bu tavru hareektin kendi vazi· 
fesini müşklil bir hale sokmakta ol
duğunu bil<lirmiştir. B. Von Rib
bentropun dostları, mumaileyhin 
Kral huzurunda yaptığı nazi sela
mının çok fazla aleyhtar sure•ıe 

mevzuubahsedılmekte bulunduau 
kanaatindedirler. " 
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Çinlilerle Ruslar 
anlaşıyorlar mı? 
Pari3 12 (Hususf Muhabirimiı

deo) - Çin hariciye nımrı Nan
kinden Moskovaya hareket etmiş. 
Lir. Çin hariciye nazınnın makıadı 

mek mecburıyetinde kalını Ş\"e Pra- koslovak dıplomasl mümessıli ha~<-
ğa hareket etmiştır Hareket etm~- kı:ıda ne gibi tedbırler ıttihaz !'dil· 
den e\•vel Romen Haricıye nazın- n " oldııgunu sormaktadıl ar. Hu 
n ziya,·et eden sefir. bu ki tapı re·- m~seıe, sol cenah gazetelerinde ı,,;. 
mi \"e.ıkalard1n aldığı rakam! ın yuk bir heyecan ıedil etıni ·tir. 
istıııadcn yazdığını sö;·l.em~se •le, !.EH MECLİSİNDE 
cfJ arı umumiye bu sözler k:ı·şısı.-.- V~r~•>Vd, 12 (A.A.) - Mebus V1-
da ikna edilememiştir. Almanya ile levski, Hariciye Nazın için bir ı>-
Lehıstan luiki.ımetleri de kitabı tizah takriri , ermi~tir. 
protesto etmektedirler. Çünkü, b·ı Bu takrirde Çekeslo\·akyanın 
ik ıdevlet aleyhine de kitapta ya- Bükreş Elcisi Seda tarafından v3 . 

zılmış bazı cümleler vardır. Sefi ·, zılan ve içinde Polonya ale)·hinıfo 
Prağda Reisicümhur Beneş. Bai - ı parcalar bulun~n Çekos!ovakya ha-
vc kil Hodza ve Hariciye Nat•:ı ricıye Nazın Kroftanın da bir nıu-
Krofta taraflarından kabul 'lluna- kaddeınc y •Zm.~ olması hakkında 
r~k izahat vermişse de, sefirin tel<- ne duo;ündüğü Haııciye Nazırı 
rar Eıikreeş dönüp dönmiyerP)!i \'e Beck'tcn sorulmaktadır. 
ıki do't memleket arasında eski Mebus Valevski. Prai', resmi me-
bir reisicumrurun mukafatını al- hafılıııdc Çeknslovakyanın Polon-
"''~ bir eserin dogurduğu brud 0 t!01 ya il~ dostane teşriki mesaide bu

Geceki cinayet 
(1 nci sayfadan devam) 

bir sene müddetle ve ayda 300 
lira kira i:e bir kontrat yapmış
ler ve imza etmişlerdir. Fakat kon· 
tratta ortak şekli konmamıştır. 
Bunun için bu ararln müstecir olan 
ltırahim, mal nhibinin oj\'!u o!an 
lbrahime senin otel ve kıraalhen.: 
ile hiçbir alakan voktur yalnız ay
da bir gelerek kiranı alabilirsin 
demiş bunun üzerine iş m~ hkeme· 
ye intibl etmiş ve mahkeme de 
elde edil•n kontrat mucibince da. 
vayı r~ddetmi,tir. 

Bu vaka ÜzLrine müstecir fbr:1. 
him asabil~şmiş ve adamlarına otel 
sahibinin o~ullarının otele girme
yeceQ'ini söylemiştir. 

Dün akşım stat 19 raddelerinde 
verilen malümata röre mal sah'
binin oğlu lbrahim ile Etem otele ı 
gitmişler ve otel ırü•tecirini çağırt• 
mışlardır. Müstecir lbrahım kızgın 
bir halde çocukların yanına gelıni, 
ve ne iste.diklerini sor:ııuştur. 

Bunun (·1erine mal sahibi !ora
lıim mukavele )•apılmasını söyle
miştir. Fakat, müstecir lbrahim 
bunun artık imkanı o1 madığını, 
evvelce kendisine bu şekilde bir 
oyun yapılarak otelden atıldığını 
söylemit,lir. 

Bunun üzerine lbrahiın, hemen 
tabancasıı:ı çekmiş ve müstecir 
lbrahimin üıerine beş el ateş etmiş
tir. Kurşunlardan ikisi lbrahiıoin 
koluna, biri de karnına isabet · 
etmiş, mü•tecir atır •urette yara
lanmışlır. 

Cına)·eti müteakip derhal iki 
karde, orıadan kaybolmuşl-.rdır. 

Yaralı derhal bulunan bir taksi 
otomobil ile Cerrahpaşa hastaha, 
nesine kaldırılmıştır. Suçlular aran· 
mae-a başlanmıştır. 

Vak'a yerine ıkinci şube müdürü 
bay Necati ielmiş vo tahkikat ilo 
bizzat meşgul olmaya başlamıştır. 

Maraşın kurtuıu, 
Bayramı 

Ankara, 12 (A.A.) - Maraş kur
tulu~unun 17 nci yıl dön'..imünü 1.Ju
rada da kutlamak maksadıle An· 
karada bulunan Maraşlılar tara -
fından cumartesi akşamı saat 7 de 
Hı.lkcvinde bir toplantı tertip edil
m:ştır. 150 kadar Maraşlı ile 300 

kadar davetliler bu toplantıda mem
k~etlerinın kahramanlık menkıbe· 

terini anacaklar, şiirler okuy•ıp 
yerli türküler ve müzik parçahrı 
terennüm edeceklerdir. 

Bu arada müteşebbis heyet n:ı -
mına Necmi Doğucunun bir kaç 
kaç söz söyliyec~ği, Hasan Re::it 
Tangunun toplantı mevzuu ile il
gili bir söylev vereceği, Besim Ata
layın Maraş tarihi hulasası ve Er
ke'< Lisesi baş muavini ihsanın Ma
raş müdafaası üzerine bir ekspu7.~ 
yapacağı öğrenilmiştir. 

iki bükümet arasındaki pürüzlü iş
leri düzeltmek ve mOnasebatı nor. 
maliıe etmektir. 

Deniıyolları ve Akay iıletmeleri 
idarelerinin yaptıracağı remiler 
ıçın 10 milyon liralık tahsisat veril. 
meıine dıir olan kanunun birinci 
maddeıinin deltiştirilmesine ve 
asker! izin ve Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankası kanunlarına 

müzene! kanun lAyihaları da bu. 
iÜn Kamutayın kabul ettiıti kanun. 
far arasında bulunmakta idi. 

ltınl?'.ık istedii(inc deir ileri sürü
le iddiaların dogru mu yoksa !iı.f
t m. ıı:ı.ı1ret olduJ.u ..ı da ~orrnak
tad-r. 
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Bir kazanç tahakkuku hatası olur
sa, vergiyi ödemeden bunu düzelt• 
mek imkin1 yok mudur? 

Bir şikayete mutıali olduk, evra•:ı' 
tetkik etlik. Yeri:ıde bir mııharri-

17 nci ıııaddesinin 6 ncı fıkr;.sı 

tadıle uğrayıncıya kadar vergi t1'aı • 
rahında esas tutulacağmda!l bah
seder~k evrakı ka:ıuni :caplarıııın 

yapılma31 ü.:in Iloca paşa şubesin·_• 
iade eylemiştir. 

ıimi.·le int<'lemc yaptık . Şıkav~t 

me\'zuunu hulasa ediyoruz: 
Ankara cı.ddesinde bir hanın alt 

katında pek i~ yaramıyan bir ye··i 
dep» halinde tutan bir kitap e ·i 
salıihıne, Hocapa~a maliye tah .. k
ktık bas m<-rıurluğu bir kazat,; 
ver~isi torhe;l,yor '""buru 'i/'{/q1.; 
ta.ılı \ e (6!8) ıiuıı,,ora ıle müı<cl
l~fe teblıg edı~·.,:. 

Bıitüıı binar>ın ga~ri safi lıas liıı 
yine ·ıynı ba, nıcınurlukç;; (1800) 
lira ohlr~ı: taılakkuk etlirilrrHş~i,... 

Diirt katlı ve asagı ~-ukarı (24) orfa 
,·e saireden yanı ayrı ayrı hücre
lerôPn !<·şekki.! eden bu binon n 
ancak alt kiılında bir dairesinı ,,_ 
gal eden bu mükellefe bütün bin;ı 
ta!nk:.:ukunun nısfı olan (900) 
lira gösterilmi~tir. 

Ve bitt;.bi bu mikt:.r üzeriııdrn 
k~zanç vergisı tarakkuk ettiril • 
mis bulunmakta<iır. 

M..ıkellPf bu miktara mutlali o
lıınca keyfıy~te itiraz etmiş ve fa
kat lalıakkuk miktarının (1800) ol
duguna değil, kendi işgali ;:.ilındıı 
bulunan bir hücreye (900) lira gi
bi bınanın yarısına tahakkuk etLi
rilmesı gerekli olan bir yek,.:nun 
ifrazına itiraz etmiş ve bunun bir 
yanlışlıktan doğması ihtımalinı i
lerı sı..reıek tashihi, i istemiştir. 

·Halbuki (tetkiki iti •a7 kom s
yol'u) bu _itiraz ve tashıh talebi -
ııe Vl'rdığ cevapta, muterizin idd:a· 
sını rcc 'miş ve kazanç kanununun 

Filhakika mükellP( keyliyı.-~i 

terr.,·i7. c:miş•ir. Fakat temyiz ic
ravı durduramadığı ıçin bu para~· ı 
ödemek ıııecburi~·etindc kalmıs -
tır. \'eremczst mallan haczolunu,·. 

Tenoyizin bu vv.ıyet kar~l<tnd'I 

ne ka:rar \·ereceğini bilıniyorul. 

Ancak hiıdisc mükPliefin ~ik~-

yel edt"ceği kad•r dikkate de_ge,· 
Bütün binanın yarısını İ{~al et

miş gibi bir tahakkuka maru7. !cı

lan mı.ikellef "" ya~r? İtirazı ~ ·
rinde tetkik oluruna;sa bu mükel-
leriyeti haklı \"C'~'a hak~ı?. öcicmtyr 
mecbur mu tutulur7 

Eğer bina (1800) lira iradı gayrı 
safı olarak tahakkuka geçmi~>l' 

- ki böyledir - \"e bu mükellef or.ı
ba~ka yer ~utm uyorsa - ki bu <la 
da bir depoluk bir tek hücreden 
böyledir - o halde bütün bina +a
hakkukunun nısfını bu mükelle
fe yüklemenin manası nedir? 

Diğer odalat işgal olunsa - ki ha
zıları meçhuldur ve bunlar ayrı :;v

rı müPsseselcrdir - o ha~r?.e bunl:ı-

1 rın tahakkuk edecek kazançları faz
la olarak mı alınacak veyahul on

lar verm;vecek bu mükellef mi \"2· 

recektir? 

Bu cihet hakkında teııvıri" zı 
ddlNdannı zdan rica ederiz. 

ispanya hadiseleri 

Asiler mutlaka Mad
rid'e gire~ek.lermiş ! 
Her taraf dehşet içinde .. 

Ciempozuelo, 12 (A.A.) - Madrıl -
Valensiya yolunda asi kuvvetlerin 
nezdindeki Jfavas Ajansının mu -
.ha birinden: 

Bir kaç gün evvel yürüyüşe ~~ • 
çen Franko kuvvetlerinin Madrid.7 
girmeden evvel durmıyacakları 
kat'iyetle söylenebilir. İki gün isti
rahal ettikten sonra piyadeler ta
rafından takip edilen beyaz suvari 
kuvvetleri şiddetli bir mitralyöz n
teşinin himayesinde dün sabah Jar
mayı ba tan başa katettikten son
ra Valensiya yolu ile Villa de San 
A~ntonio kasabası arasındaki .fo. 
miryolu kısmını işgal etmişlerdir. 

Bu meyanda asiler altı tane tank 
zaptetmi~lerdir. 

Valensiya yolunun bir kaç kilo
metre uzunluğunda bir kısmı asi
lerin elindedir. Erkiınıharbiye, teş
kilatları bozuk olan kızılların ı-

hemmiyeti bu kadar büyük olan bu 
yolu tekrar ele gPçiremiyecekle
rinden emindir. 

UMUMİ SEFERBERLİK İS -
TENiYOR 

Madrit, 12 (A.A.) - Matbuat \'e 
halk, düıomanın ilerlemesine mani 
olmak iı;ın umumi seferberlik ilan 
cdılmesini istemektedir. 

Müdafaa meclisi, hüki.ımet mer
kezinin müdafaasını temin etmek 
için alınacak tedbirler hakkında 

bütün siyasi partilerin fikirlerini 
sormuştur. 

Mılislerin Garp parkında elde e•.
tikleri muvaffakiyele rağmen bu
günlerde asilerin ~iddetli bir taa··
rp;una intizar edilmektedir. Hü -
kıimet makarnalı, milislerin dü~ • 
man tarafından yapılacak taarruz
ları akamete uğr:ılmıya muktedir 
bulunduklarını beyan etmişlerJi:. 

İŞGAL DEVAM EDİYOR 

Teneriffe, 12 (A.A.) - Frank<•
nun kıtaatı, Malagayı zaptctır ol{ 

suı·etile çok büvük bir silah fabri
kas ıele geçirmişlPTdir. Halk şehir
de normal hayatn teessüsü için kı
taat ile teşriki mesai elınekted;r, 

Frankonun askerleri. ufak bir mu-· 
kavemeet maruz kalmaksızın, Ma
laga etrafındaki mıntakayı sist~ -
malik bir surette işgal etmektedir
ler. Bu kıtaat, dun Coin, Alofama, 
Morfil, J'o.lunda, Alaoring-Grande 
Aleurın-Torre'ye girmişlerdir. 

MADRİDE DOGRU 

Paris, 12 (A.A.) - Havas Aja~-· 
sının Avilıidan bildirdiğine göre, 
General Fmnko kuvvetleri Mad-

nt tcphe inde şimale ve ~arka d,~
ru olan hücumlarına gittikçe d<ıha 
fazla bır kuvvetle devam etmektc
diı ler. 

1111111111111ıııııt11tııuın11ıı11uıııumııı111111ııımıı•ııu1111ııuıııuııı; 

Poliste 

24 saatte 
8 hırsızlık 
Şehrimizde 2-l saat zarfında Zl

bıta roprla nna göre sekiz hırsız
lık, dört yaralama, bir ölüm, ikı 
yangın, iki makine yaralaması, biı· 
dövmek, bir sarhoşluk, bir dolandı
rıcılık vak'ası olmuştur. 

Kurfun hırsızı 
Sabıkalılardan çingene Hasan ve 

arkadaşı Mehmet Ali Fatihte R-< 
kurşunlu medrese namı ile maruf 

olan medreserler üzerinde yüz kı
lo kadar kurşun çalarlarken yak::.
lanmışlardır. 

Kur'•n hırsızı ! 
Unkapanında Yeni havat so • 

kağında oturan Mustafa oklu M!'h
met Fatih camiinden iki Kur'an ça
larak kaçmakta iken cami hademe
leri tarafından yakalanmıştır. ......................................................... 

Adapazarı Ticaret davalarını 

görmekle mükı:llef Asliye Birinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Adapazarı Uzun çarşısında ma
nifatura ticaretile meşgul Ali Rı

za oğulları İbrahim Hilmi birader
lerin alacaklılar ile evvelce kon -

gordato akdedeceklerinden ha -
hisle Adapazarı icra tetkik mer • 

ciine müracaatla mehil talebinde 
bulunmaları dolayısile kendilerine 

icabeden mehil verilmiş ve tayin 
olunan komiserlikçe kongo"rdatoya 

müte.ıllik muamelat ifa ve tale -
bin ekseriyetle alacaklılar tarafm

dan kabuline mütedair dosya mah· 
kememize tevdi edilmiş ve bu ban· 

taki kongordato talebinin tetkik 
ve karara rabb işi 19/2/937 Cu

ma günü saat 16 da icra edilece -

ğind"n bu bapta kongordatoya i:i· 
raz edenler dinlenmek için mezkür 

gün ve saatte Adapazarı Ticaret 
davalarını görmekle mükellef A•· 

liye Birinci Hukuk mahkemesinde 
açılan celsede bulunabilecekleri io

ra ve iflas kanununun 296 ıncı m•d· 
desine tevfikan ilan olunur. (840) 
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Muaviye: Ya lbni Bahr! Allah, güzel söz 
söylemenin bütün sırrını sende . 

tecelli ettirdi. Niye söylemiyorsun? Dedı 
Muaviye.. bir an bekledikten 

sonra elini kaldırdı ve fildişi değ -
neğini salladı. Camiği sarsan o bü
yük gürültü, birden bire, sustu. 

Halife .. Iraklılara doğru döndü. 
Elini göğsüne koyarak: 

- Kardeşlerim! Kalp çarpıntısı, 
insanın yaşadığına alamettir. Ya -
şayan insanın bir gayesi vardır. Si
zin gayeniz nedir? Herkes fikrini 
söyledi; siz, Iraklılar ne düşünü -
yorsun uz? Milletin ne· istediği an -
!aşılmak için Irak da düşündüğünü 
söylemelidir . 

Dedi. 
Iraklılar .. bu hitabı işitmemiş gi

bi idiler. Ahnef te, Basra ve Kü
fe murahhasları da susuyorlar .. 
gözlerini yerden, duvarları kapla -
yan sırmalı kumaşlardan ayırmı -
yorlardı. 

Cfımiğin içinde ses yoktu. Yal
nız, gözleri parıl parıl yaııan Sur -
yelilerin, derin derin nefes alışları 
işitiliyordu. 

Muaviye .. Iraklıların sükıinuumı 
hayırlı bir alamet addetmiyordu; 
her halde, bir fırtına kopacağını 

tahmin ediyordu. 

Halife .. elini minbere doğru uzat
tı \'C Ahnefe hitap etti: 

- Ya ebu Bahr! Allah, güzel söz 
söylemenin bütün sırrını sende te
celli ettirdi. Niye söylemiyorsun? 

Dedi. 
Iraklı emir, başını kaldırdı ve sa

kin bakışlarla Muaviyeye baktı. 

Sonra, çarpık vücudunun ağırlığı
m taşıyormuş gibi yorgun bir ha
reketle, oturduğu hücrenin kenarı
na doğru ilerledi. Camideki bütün 
cemaat, bir vücut gibi dalgalandı 
ve Ahnefin minbere çıkmasını 

bekledl. 
Ebu Bahr Ahnef.. mlnbere çık -

matlı; oradan, hücrenin kenarından 
söze başladı. Besmeleden sonra 1\1-
lahı takdis eden bir dua okudu. 
Sonra şöylece sözüne devam etti: 

- Haktaala hata ve zuhulden 
münezzehtir; yalnız o, arap kavmi
ne doğru yolu gösterebilir ve onu 
nifak ve şıkaktan koruyabilir. 

Ey Emirülmüminin! Sen, dün • 
yanın her türlü tecrübcsinl gör -
dün; hilafet makamını, yalnız seıı, 
tehlikeden kurtarabilirsin. Oğlun 
Yezid, ırkımızın en güzel bir çiçe
ği, sütlerimizin kaymağıdır. Öyie 
iken, sen de bilirsin, ki .. Hüseyn sağ 
oldukça, Irakla Hicaz, ondan baş -
kasının halifeliğine tahammül ede
mez! 

Dedikten sonra, alev saçan göz
leri ile Dahhaki süzerek şöyle de
vam etti: 

- Sen .. Mü'minlcrin hikmet ve 
basiretle hareket eden bir cmirisin! 
Müşavirlerinin iğlalkar telkinleri
ne kulak asmamalısın! Müdebbir 
bir halife, bir işi yapacağı zaman, 
bütün müslümanların arzuların ı 

te'lif etmekle muvazzaftır. Allahtaıı 
seni şaşırtmamasını dil~rim. 

Ahnef.. sustu ve cemaat arasında 
mırıltılarla başlayan, sonra gök pi.i
rültüsü gibi patlıyan iğtirazları dtq
muyormuş gibi yürüdü ve yerine 
geçip oturdu. 

Ötede .. kadınlar arasında çığlık
lar başladı. Bu kadınlar, büyük bir 
felakete uğramış gibi, saçlarını yo
luyorlar: 

- Ya Muaviye! bize acı! bu ad1-
mı dinleme! 

Diye bağırıyorlardı. 
Erkek sesleri de: 

- Hainleri, sokağa atın' 
- Kahrolsun Irak! Yaşasın Sur-

ye! 

Tehditleri ile kubbeleri sarsı -
yordu. 

Ahnefi tanımıyanlar, çirkinliği 

kadar cür'etkar olan bu adamın 

kim olduğunu, biribirine, soruyor
lardı. Maksurede oturanlar da, c5-
miğin içindeki cemaat kadar heye
can da id;. Muaviye sakin görün
meye gayret ediyor .. Yezid, dudak
larını ısırıyordu. 

Dahhak .. Ahnefin iymasına kız
mış, ayağa fırladı ve .Irakı şeytan 
alsın!• diye söyleneerk hızlı adım
larla minbere çıktı. Bütün Fihrit 
reisleri de minberin etrafına top
landL 

(Deı•amı var) 

TARİHTEN 76 INC NOT 
İbni Hakem Ebil'as da Muham -

medin düşmanlarındandı. Bu d~ 
Emevilerdendi. Halife Osmanın 

amcası oğlu ve meşhur Mervanın 
babasıdır. 

Hakem, peygamber Muhamme -
din komşusu idi. Namaz ve yemek 
vakitlerinde, Muhammedin evin;n 
içine insan ve deve pisliği atar .. o
nu sokakta görünce başına toprok 
saçardı. Hatta hergün kapısına kan 
ve pislik sürerdi. 

Hakem, Mckkenin fethi günü:ıe 
kanar Muhammede düşmandı ve 
İsJamlara çok eza ve cefa etti. Mek
kenin fethi günü İslam oldu ise '1e 
peygamberin bazı esrarını ifşa ve 
onun hareketlerini taklit ile her -
kesi güldürdüğü için Muhammed 
tarafından Taife nefyedildi. Oğ!u 
Mervan orada dünyaya geldi. "e 
ancak, Osman halife olduğu za
man, peygamber, son günlerinde 
Mervanı affettiğini kendisine sdy
lediğini ileri sürerek amcası oğln
nu Tfıiftcn Mekkeye getirdi. 

Hakem, halife Osmanın zama -
nında vefat etti ise de oğlu Mer
van uzun zaman yaşıyarak Mu -
hammedin babasına karşı göster -
diği şiddetin intikamını onun t·J

runlarmdan almıya çalışmıştır. iYi
hayet, pek ihtiyar yaşta iken, Ye
zidin oğlu İkinci Muaviye saltanat
tan feragat edince Yezidin kar15ı 
ile evlenmiş ve hükümdar olmu>sı 
da karısı tarafından öldürülmüş -
tür. 

Okbe fbni Muit - Bu da Muharn
ınrrlin kom~usu oldui'(u halde ken
disine en çok hakaret edenlerden di. 

Muhammed, bir gün Kağbede 
namaz kılıyordu. Okbe, onun sec -
deye yattığını görünce gelip ayagı 
ile boynuna bastı; Muhammed, ne
fessiz kalarak gözleri dışarı fu·la
dı. Bu sırada, Muhammedin diğ,:r 
düşmanları da üzerine çullanaral< 
peygamberi öldürüyorlardı. Bere
ket versin, Ebu Bekir yetişti de bin 
mü~külatla dostunu kurtarabildi. 

Ebu &kir: .bir kimseyi, rabbırn 
Allahtır. Dediği için mi öldürüyor
sunuz!> Diyerek Muhammedi kur
tarmıya çalıştığı zaman, saçını s~
kaJmı yoldular ve bayıltıncıya ka
dar dövdüler. Ebu Bekirin kabile
si Beni Tim efradı yPtişmese idi, 
her ikisini de öldürüyorlardı. 

Münzir İbni Cehm rivayet edt r 
ki: Okbe bir gün bir kap dolusu 
pisliği peygamberin kapısına dök
miye getirmişti. Muhammedin am
cası oğlu Tuleyb İbni Amr onun 
ne yapmak istediğini görünce, K'l

bı yakaladığı gibi pisliğile berab<'r 
Okbcnin başına geçirdi. 

Okbc, Tuleybi yakalıyarak ana
sının yanına sürükledi ve: .bak' 
oğlun Muhammedin taraftan ol -
muş, Kurey~e düşmanlık ediyo! '. > 
deyince, Tuleybiıı anası da: •çok 
iyi yapmış! Tabii insan akrabası· 
na yardım eder .. düşmandan in'i
kam alır. Nefsim, carnm ve malım 
Muhammt:din yoluna feda olsun'> 
diye cevap vermiş. 

Okbenin, İlJni Ebi Hulf ismin'1P 
bir de samimi arkadaşı vardı. Bu da 
Mulıammede diismandı. Muham -
mecin sözünü dinlemek Kureyşl~n 
herkese memnuğ idi. Bir gün, Ok
be, nasılsa peygamberin yanına r.i
derck sövlediklerini dinledi. İbnı 

Ebi Hulf bunu haber alınca, Ok
beye: .artık yanıma gelme! senin
le arkadalığımı kestim!• dedi. Okbe 
sebebini sordu. O da, Muhamme -
din söylediğini dinlemek ona yak -
!aşmak demektir. Diye cevap ver
di. Okbe, Muhammedi sevmediği
ni, ona düşman olduğunu yemin -
lerle te'min etti ise de inandırama
dı. Nihayet, arkadaşının tekliWe 
gidip, herkesin önünde Muham -
medin yüzüne tükürdü ve iki ar
kadaş böylece barıştı. 

Muhammed, bu hakaret hakkuı
da, şu mealdeki ayetin geldiğini 

söyledi: .o günü yadet! Zalim, ~l

lerini ısırarak; keşke peygambe -
rin yolunda gideydim; Keşke fi

lan adamla arkadaşlık etmesey -
dim. Bana hidayet gelmişken beni 
caydırdı. Şeytan insanı rezil eder 
diyecek.> 

Okbe, Bedr muharebesi günü 
İslamların eline esir düştü ve Saf
ra denilen yerde katledildi. 

10000 
Lira kazanan 

38042 
3000 

Lıra kazanan 

21718 
1000 

Lira kazananlar 
39699 1795 

500 lira kazananlar 
12298 37816 10257 25959 10837 
33565 13676 10585 19179 22135 
15703 32034 21007 7647 

200 llra kazananlar 
2429 13065 8948 24795 25007 

25939 38911 8040 24251 3525 
37807 7159 28639 15114 19944 
9249 11936 636 39746 29480 

38578 
100 lira kazan anlar 

24919 26519 21913 5045 39002 
29407 30359 3269 36845 28784 
24044 33600 3991 38719 31564 
19820 24454 7923 25904 31666 
35664 20387 3160 25490 5160 
21388 26120 13916 17495 6296 
7878 19251 25246 25972 17344 

50 lira kazananlar 
924 5154 34507 38832 1636 

4278 27073 13856 31313 12533 
1321 28061 37987 30709 39698 

16551 35461 21976 21517 15833 
25417 29112 31559 16690 532 
26885 15295 2il07 52~.6 3727 
13204 23036 12902 39785 28053 
11732 4935 22282 146:.! 30420 
34830 18722 27316 7707 15482 
28317 26830 7115 18861 26505 
13606 25263 243 34L75 18661 
23922 20772 15442 IG469 6730 
15743 2230 15061 24504 6906 

802 15272 6170 14600 25473 
13531 8125 39378 24499 3551 
26324 31616 197 1273 5506 
30990 29'.l08 11849 19974 31392 
39324 7050 27465 83 ,9 12530 
33247 31301 35486 16'~98 744 
38096 39148 26v71 5222 13633 
24635 8388 3376 7093 1(165 
38033 11061 26604 2027 32959 

6154 15269 18540 37011 22442 
26448 12172 37l9 18867 15970 
13987 34803 39076 5731 19844 
36582 32456 20161 22320 3U860 
14654 335)8 27699 36969 15056 
14969 29383 22228 39545 22954 
32348 3991 8 29402 14539 34682 
26468 25104 879> 311 ;8 2645 
26489 21455 12685 3304 29302 
31136 7371 39618 25657 19810 
14867 11674 3745 33430 8735 
17270 21033 24259 19357 37668 
16132 39657 36160 30570 1018 
9047 264~6 10580 31Y26 29028 

19076 6550 3449 28'\56 39737 
24408 23983 5175 25407 39103 
27680 708 ı 333'ıt 

3 0 Ur a k azenanlar 
1793 28615 10563 21735 35225 

24036 32124 20113 3707 21 ~88 
31714 20378 2848 16()94 298SO 
38109 2%13 29 '238 27097 2~8Jl 
18547 <8046 33402 1366) 30S91 
5755 23770 2895 31880 17180 

10224 4841 3.5336 36.)~ 5 2lll64 
32708 33181 814 li571 36171 
11 16~ 3296 ı 29544 8927 19645 
18462 ?5080 2.1978 2ı;l84 26802 
J8o85 34672 3591 38364 L844 
14749 17534 31190 23875 8405 
34058 ~387 :/2609 762 13279 
24845 36696 26054 29554 1756 
22253 35678 l 6923 11967 36286 
191.90 5161 13016 1770 25261 

907 16471 27594 2338 151'20 
23396 27122 21666 32380 36596 
16855 37491 25A8 21484 4576 
238ı9 28457 9395 335 
26034 22651 10654 26150 11609 
36371 17841 26472 32449 15798 
21631 7162 15632 17564 10606 
27311 17499 10605 213 38528 
39884 36932 13770 30134 773 
35000 37948 5297 29610 34063 
2222tı 2136 9058 1699 22508 
6571 26772 103 !0640 19395 
3590) 34067 13249 20835 23049 
28050 10655 1594 18 151 22454 
37281 14347 3179 18797 36676 

912 21541 27021 6541 13151 
38724 ö918 36646 4780 38043 
31977 23607 26767 38039 33677 
23974 39461 11479 36432 35946 
31751 25370 18534 13285 9793 
24071 2-4145 22439 35180 876 
33078 24006 4524 19003 27325 
18510 27070 15574 14517 18306 
21603 33937 29895 .20793 32283 

2616 32949 3716 2810 17883 
36240 3410 2ç773 1993 760 

1237 38335 38793 23732 31930 
4672 21689 2666 16880 37456 

10157 32886 11803 31886 11937 
33536 23663 

20,000 Liralık mUkl• 
fat beher numara beşer 
yUz lira kazanacak. 
20644 11196 27234 15062 25015 
29053 12291 1378 7806 25860 
24266 26204 30670 2b05 24141 
19022 23609 31561 18922 36536 
1359 l 10885 32337 14765 3975 
16360 38819 18838 17987 20465 
22739 21908 31 147 14677 7972 
12469 23344 19317 21345 10001 

Talihliler anlaşlldı 
Elli bin lira1 ık büyük ikramiye 

Göltepe Kayışdajj' caddesi bay an 
Fevziye, Anka ra kültü r direktör· 
liiğii ndc hademe Fatnıa, Gölcük 
merkez fabrikasında Mehmet Alı, 
Yağkapanında komisyoncu Bohora 
çık mıştır. 
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13- 2 - 937 
Cumartesi 

g ünü akşamı 

saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 perde 
Yazan : F. Lonıı• 
dale Türkçeye 

çeviren Avni Gida 

* Fransız tiyat r o su o peret 
kısmı 

13- 2- 937 Cumartesi gündüz 

saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

OOGANLA SE.LMA 

Yazan: Ha:iı Fahri Ozansoy 

Müzik Fehmı Ege 

13 • 2 - 937 Cumartesi ızünü 

akşamı saat 20,30 da 

AŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Ziya, beste ley en 

'-!ıılılis Sab,lıattin 

16 - 2 937 SALI akşamı Naşit 

AŞK MEKTEBi opnctinde ayrıca 

NAŞIT tarafından 1 perde komedi 

• 
HALK OPERETİ 

Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

Cumarlcsi akşamı 20,30 da 

ESKi HAMAM ESKi TAS 

( Bayan Safiye Konseri ) 

San'aıkar Naşitle 

Gündiiz 14,'.',0 talebe temsili 

ıl~:,~.:ı~~IK~m~•:~.ta ~::,~ 
Giiihane [ı,stanesinde no:.: slh 

bulıı.nan aksamın 1an <olayı e s• 

ki nıodel bir tane epidi yas kop 

cihazı açık arttırma ile iha.lesi 

26- 2-1937Cuma günü saat Hı, 30 

<la yapılacaktır• Mııh~mınen kıy· 
meıi 50 liradır. Şartnaınesi her 

gfın ö.::le1en evvd koınisyonda 

görülebilir.1steklilerin 4 liralık 

ı!k leıııinat makbuz veya mele• 

tupları ile beraber ihale güniı 

vakti mııayyenin 'e Fındıklıda 

koıııu•.an !ık S1tınslma konıİ.;yo· 
n1111a g·lnıeleri. (646) 

Z ayi 
1934-1935 ders yılı sonunda 

Karagözyan okulundan Onnik Ma· 
nukyana ve Artin Filibosa verilen 
nakil belgeleri zayi olmuştur. 
Yenileri çıkarılacağından zayi olan 
bu telgelcrin hiikmü yoktur. 

Uşak Asliye Hukuk Mahkeme
sınden: 

U~akta mukim Hüsnli Bardakçı 
tarafından karısı Sara aleyhinde U
şa!< Asliye Hukuk mahkemesinde 
açılan boşanma davası üzerine ma
halli ikameti meçhul olan müddea
leyh Saraya 8/12/936 tarihine mü
sadii Salı günü mahkemeye gelme
si hakkında Cumhuriyet gazetesi .. 
nin 1/11/936 tarihli nüshasında i
lanen davetiye tebliğ edildiği hal
de muallak günde gelmediğinden 
muhakemenin gıyabında devamına 
ve gıyap kararının yine ilanen ı,.b
liğ edilmek üzere 13/3/937 Pazar
tesi günü saat 10 na talikine kaarr 
verildiğinden bu bapta itiraz il~ 
muallak gün ve saatte mahkme • 
ye gelmesi ve itiraz etme • 
diği ve mahkemeye de gelmediği 
takdirde bir daha mahkemeye ka
bul olunmıyaciığı ilı\.n olunur. (84l) 

G. Saray lstanbul Spor 
karşılaşmasıdır 

Bu hafta lik maçlarına Şeref ve 
Taksim statlarında devam edilecek. 
Yapılacak maçlar içinde mü..1-ıim o
lan maç G. Saray İstanbul spor 
karşılaşmasıdır. Sarı kırmızı takı
mın bir hafta evvelki mağlubiye
tin acısı ile bu maçtan parlak bir 
galibiyetle çıkmaları muhtemel -
dir. Fakat zaman zaman iyi ne~i
celeri kolaylıkla kazanan İstan -
bulsporun bu macı kendi lehine 
bitirmesi de beklenebilir. Şimdiki 
vaziyete göre G. Sarayın galip ~el
mesi Hlzımdır. 

Bu hafta yapılacak 
lik maçları 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Aja'1.
lığından: 

13/2/1937 Cumartesi günü ya -
pılacak lik maçı. 

Şeref stadı: 1 
Beşiktaş - Hilal B. takımları ~aat I 

14,30 hakem Tahsin. 
1 

14/2/1937 pazar günü yapılaca'< 
lik maçları. 

Taksim stadı. Alan gözci.isü Şazi 
Tezcan. 
Kasımpaşa - Doğan A. takımları 

saat 12 hakem Bürhan Atak. 
Fenerbahçc - Anadolu A. takım

ları saat 13,45 hakem Şazi Tezcan. 
Yan hakemleri Feridun Kılıç ve 
Ekrem Ersoy. 

Trabzon pos
taları 

P a?.ar, Salı, 12 de. P er• 

şembe 16 da. 

lzmir sür'at pos
tası 

Cumartesi 15 de -
Mersinpostaları 

Salt, Pcrşem be 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

. Cumartesi, Çar• 

şamba 18 de. 

• Pazar, Salı, 

Perş e mbe, 
9. 30 da 

Mudanya · Pazar, Salı, 

Perşembe, Cn· 
ına 8,30 da 

Baııdırııı?, ·Pazartesi, Salı, 

Çarşanı ba, Per• 

şcın be, Cumartesi 

20 de 

Karabiga 0 Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık 0 Salt, Cuma 19da 

İmroz • Pazar 9 da 
Trabzon ve Mersin ..,. 

Postalarına kalkış günle-

ri yük alınmaz. ''834., 

1 

Galatasaray - İstanbulspor A. ta
kıınarı saat 15,30 hakem Ahmet A
dem Göğdün. Yan hakemleri Sa -
mim Talu ye Rıfkı. 

ı--~~-------.. 
Şeref stadı: Alan gözcüsü Nuti 

Bosut. 
Karagümrük - Beylerbeyi A. ta

kımları saat 12 hakem Halid Gal;p 
E1gü. 
Beşiktaş - Hilal A. takımları saat 

13,41 hakem Nuri Bosut. Yan h3-
kcmleri Tarık ve Tahsin. 

Beykoz - Süleymaniye A. ta -
kımlan saat 15,30 hakem Nihat 
Bekdik. Yan hakemleri Bahaeddin 
Uluöz ve Halit Özbaykal. 

V ole y bol maçları 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Vole;•

bol Ajanlığından: · 
13/2/937 Cumartesi günü Gala

tasaray spor kulübü lokalinde ya -
pılacak voleybol maçları 

Topkapı - Eyüp takımları saat 
14,30 hakem Bürhanettin. 

Hilal - Ortaköy takımları saat 
15 hakem Todori. 

Anadolu - Davutpaşa takımları 

saat 15,30 hakem Zekai. 
Galatasaray - Galata Gençler 

takımları saat 16 hakem Zekai. 
Not - Voleybol maçlarına tam 

ilan olunan saatlerde başlanaca'<· 

tır. İlıin olunan saatten beş dakika 
geç olarak müsabaka yerine gelo.n 
takımları hükmen mağlup addo -
!tınacak ve bu hususta ileride hi; 
bir itiraz kabul o!unmıyacaktır. 

Gayrıfedereler 
turnuası 

Eminönü Halkevindcn: Evimiz 
spor şubesi himavesindeki klüpler 
tarafından 14-2-937 pazar günü 
futbol lik maçlarına Bozkurt ve 
Bakırköy sahalarında aşajj'ıdaki 

programa göre devam edilecektir. 
Alakadar kulJplere teblij!' olunur. 

PROGRAM: 
Bozkurt sahası: Saha komiseri : 

Yekta Anil 
Saat Hakem Takım Maç 

Şimendifer· ... 
Al<ın 12,30 Khıil 
Şimendifer'" 

Yıeşildirek 13,45 Numan 
Bozkurt .. 

B Şilt 

A Llk 

Aktn lS,30 Abdurrahman A Lik 
Bakı rköy sahası : Saha komiser i 

SAKAUNIN SERT 
OLDUGUNDAN ŞİKAYE 
EDENLER " 
OERMA~ SiR.P0KrR.PlAY. 
§\Ç~ı Al1Nl'2.- l•li.lo\Nl»l SıNı'2.-

İstanbul Dördüncü İcra memuc
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar veril -
miş 26 çuval sabun ile 16 teneke 
zeytin yağı 16/2/937 Salı günü saat 
10 dan itibaren Zından kapısında 
Cambazhane caddesinde 38 numa
ralı mağazada satılacaktır. O g'.ln 
kıymeti muhammenesi bulunma -
dığı takdirde ikinci arttırma 20/2/ 
937 Cumartesi gü!'ü kezalik saat 
10 da n itibaren satılacaktır. İstek
lilerin mahallinde bulunacak me
muruna müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (36/2911) _,_ ... __ ... 

ES K 1 

İSTİL EŞYA 
AMA TÔRLERINE 

15 ikincikanun 1937 den 

itibaren istiklal caddesinde. 

479 No. (Eski Hayden ma• 

jj'azasında) teşhir etmekle 

oldujj'umuz eşyaları kat'i su• 

retle elden çıkarmak ve 

mezl<lir mahalli kapataca• 

j!'ı mızdan sayın müşteri! e. 

r imizin nazarı dikkatlerini 

celbederiz. 
Yaşar Asmağan 

S•at Hakem 
Bakırköy 

Akıaray 
Bakırköy 

Al: ıaray 

H. 14 A bbas 

~ ~ 
1 

DiREKTÖRLÜK .1 
B Şilt ~~~;;::::::::~ 

ı5,30 Bahat tin A ~ 1 1355 Hicri 1352 Ru~ı 

1 

-ı Zilhicce 2 nci Kanun 
lstanbul Levazım Amirliği 1 31 1 

Salına l rııa Komiı yo nu lla nları :".Y:".ıl~t'='93~7'.'."', -A-y~2-, .,;,G_ii_n_4 4-,-K""a"",-, ;Ts 

Askeri Tıbbiye okurları için 

676 çift terlik 2· Mart · 937 Sa

lı günü sıat 14 de Tophanede 

Satınalına komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktı r. T ahmin 
bedeli 1149 lira 20 kuruştur. 

İlk teminatı 86 lira 19 ku ruş· 
tur. Şartname ve n ilmunesi Ko

misyonda gör üle bilir. ! steklile• 

r in belli saatte kanuni vesika· 

larile beraber Koınisyoı:ıa gel· 
meler!. (335) (687) 

13 Şubat 
Cumartesi 

Vakiti er 

Güneş 

ÔQ'le 

ikindi 

Akşam 

Yatsı 

imsak 

Vasati 

oa. el. 

6 59 

12 28 

15 ~o 

17 40 
19 11 

5 19 

Ezani 

ıa. d. 

1 20 

6 46 
9 40 1 

12 00 
1 32 1 

11-~~ı 
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13 Şubat :"" 

Herkes dişlerine meftun 
1 

. , 

,.-------'"\ 
Çünkü Hergün 

_OY · ·L,1. · 
dış macunu ile iki defa dişle

rini fırçalıyor ve o~lara ebedi 

hayat, güzellik veriyor, 

Daima Radyolin 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keside 11 - Mart - 1937 dedir. 
Büyük 

liradır. ikramiye 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

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

937 gUnU ak,amına kadar biletlnı 
değittirmlt bulunm•lıdır. 

.. 

Bu tarihten sonra bilet Uz•· 
rlndekl hakkı sakıt olur •• 

İstanbul · Belediyesi 
• 

ilanları 
:~If.>: ;~· ~~ ... , . . . . . 

Sene.ık mnlıammen kirası 240 lira olan Kerestecilerde Sarıde. 

mir mahallesinde Ayazmakapı sokağında 66, 67, 69 No. arsa 
937 veya 938 ve 939 acneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi L~vrzım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekli olanlar 18 liralık ilk teminat mektup 
veya mııkbuzu ile 19-2-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encü• 
mende bulunmalıdırlar· (B.) (709) 

• • • 
Biriııci açık arttırması olan 8-2-937 günü satılmayan Osmana 

•it Düik markalı 2301 N.lı otomobilin vesaiti nakliye resminden 
borcund•n dolayı Şişhan.e yoku7unda lvan.ın garajında lfi.2-937 

p?zartesi günü saat 14 de •çık arttırma ile satılac1ğı ilan olunur. 
(R.) (8-l) 

j Selimlye Askeri Satınalma Komisyonu llfınlar1 I 
1 - Selimiye lrışlasında ve Haydarplşa hastahanesindeki 

erlerin ihtiyacı için 12000 kilo sabun alınac1ktır. Muhammen 

l bedeli 4825 lira 20 kuruştur. İlk teminatı 362 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 3/Mart/19fl7 Çarşanb'i günü saat 14 de 
yapılacaktır. Şartname buradadır. Her gün oknnabilir. 

ı 3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanununa ve bu İşle 

meşgul o!duklanna dair komisyona rcami vc~aiki tevdi etmek 

üzere beraberinde getirmeleri mecburidir. (830) 

Zayi 
133435 •enesinde Üsküdarda 

Feyzihürriyet mektebinden almış 

oldujj'um şahadetnamemi kaybet· 
tim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. 

Ôlü Genral Ziya kızı 
Rebia Akyürek 

il Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağalojj'!u Nuruosmaniye cad. 

Cajj'alojtlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te · efon. 22566 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
lıe ameliyatsız kurtulur•unuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhııl keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Em•alsiz ilAçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal ııeçirir. Vücudu kızdırır, 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanhıra gen•lik ve dinçlik vcr:r . Yalnız ismine dikbt. 

---·--lmll!'I-----------------, ... ::--------------~~~·----------------: 

Z A R A F ET 1 .... 1 __ ıst_an __ bu_ı _H_ar_ici_As_k_e_ri ~a_a __ ıı _ııa_rıı_ar __ ı __ I 

D . 'iŞiK ~K 
Asri par,ömen abaıurlu 

elektrikli dıvar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi, ve 60 wathk lambasile 

Peşin 295 Krş. 

Tİ Ede 
Tel. 44963 

Şubeleri: Beyoğlu, Tünel Meydanı 
lstanbul Beyazıt, Elektrik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meyı!anı 

Vatandaş pararu. 
ha&i.ce uec;me.rnek 
tam~ 

I 
EMiR 
• • • T ~a.ş 8 ı.ı; ağı. lwU.an.makla olur 

hec: yud4 ıua. 
YerlıTraşBıça{Jı f ı:Pcırakendcı ıo tane~i 1:; kuruştur 

:r~ .~~ahDz t&diam~ 

İstanbul Üçüncü İcra 
Memurluğundan: 

Ölü Mehmet Alinin hayatında iken Emniyet Sandığına birin• 
ci derecede ipotek ettiği ve yeminli üç ehli vukuf tarafından ta• 
mamına (2229) lira kıymet takdir edilen Kınalıada, Kınalıada 
mahallesinde çarşı ve sahilhane sokağında eski 2 yeni 2,5/1 
No. Iu sağ tarafı çarşı sokağı ve bazan Firek oğlu Hacı Mığır. 
diçe arsası, sol tarafı Mehmet Ali müfrez hanesi arkası Karabet 
arsası önü çarşı ::ıeydanı ile m~hdut maa bahçe ve dükk'.nın 
evsafı· aş~i'.:ıda yazılıdır. 

5/1 N~. lu dükkan zemini karosimen iki cephesi camekan 
2 No. hı Jıaır~, karosimen bir taşlık bir hela iki oda, birinci kat 
bir sofa üzerinde iki oda bir helli mevcuttur. Bahçede bir mutfak 
vardır. Umum mesabası 261 m2 olup bundQn 31 m2 dükkan 
ve 69 m2 hane kalanı bahçedir. Evsafı yukarda yazılı gayriıııen• 

kul tapudaki kaydınna olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiş 

olduğundan 29·3· 937 tarihine müsadif Pazartesi giınü saat 14 ten 

16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 

bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşte• 

risi üzerinde bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak: Ü?.ere 

arttırma 1!5 giın müddetle temdit edilerek: 13-4•937 tarihine 

müsadi! Salı günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde ya• 

pılacalı: ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kılfmeti wu• 
• 1 

hammenenin %75 ni bulmadığı takdırde satış 2280 No-lu ka. 

nun ahkamına tevfikan geri bırakılır· Satış peşirıdir. Arttırmaya 

iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin O/o 7,5 nisbe· 

tinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu 

hamil bulunmaları lbııııdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmı· 

yart ip~tekli alacaklarda diğer alaltadaranın ve irtifalı: hakkı sa• 

lıiplerinin ha haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 

iddiılarını evnkı müspiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren 

nihayet 20 gt'ın 7.arfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım• 

dır. Aksi takdirle hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi tenvi• 

riye, tanzifiyeden. mütevellit Belediye ruıttmtt dellUiye resmi ve 

Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Valı:ıf 

icareıi teviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla mah1mat almalı: 

isteyenler 1-3-937 tarihinden itlharen herkeı!a görebilmesi içiıı. 

dairede açılı: bulu~ıiurulacalı: arttırma şartnameıi ile 93'91267 

No.lu doayıya müracaatla mczlcdr doıyada mevcut veaaiki göre• 
bilecekleri il~n olunur. (842) 

lleş adet yangın tulumbası 19-Şubat.937 cuma günü saat l1 

de Elremitte Tümen Satınalma Komisyonunda pa7.3r\ıkla alına. 

caktır· Tahmin bedeli 1100 liradır. Knt'i teminatı 165 liradır. 

Şartnamesi İstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonunda 

görülebilir. İsteklilerin belli saatte Edremitte koıni~yona gel• 

~599" ~774,. mel eri 

İstanbul Yedinci İcra 
Memurluğundan: 

Arosyak ve Adrina ile veresesine İntikal etn:ek üzere Kirkor 
Şarakın uhtesin e olup Eıııniyet s1ndığına birinci derecede 

ip tek bulunan ve yeminli üç ehlivukuf tarafından ta• 
mamına 3380 !im k ymet takdir edilen Boğaziçinde Ortaköy 

mahallesinin Derebrıyu sokat":ında eski 123 yeni 129 No. lı en• 
nibi yemini Bülbiilo}lu Marko veresesi hanesi yesar mukaddem 
Vasilaki zevcesi Harikliya hanesi arsası elyevm Marko ile ?ev• 

cesi hanesi arkası Müezzin çıkmazı sokağında cedit 240 nıınıa• 

raya müsadif mukaddema boğçacı Bohor hanesi elyevm ll!arko 

ile zevcesi Mazalto arsası cephesi Dereboyu caddesile mahdut 
ve evsafı aşağı rla ya?.ı!ı bir evin satılmastna karar verilmiştir. 

Evsafı binanın birinci kattan itibaren şahn . şı olup zemin kat 

pencereleri demir parmaklıklı ve harici kısmı çimento tezyinatlı 

sıv.ılı ve birinci katta balkon demir korkuluklu ve harici kapısı 
demir ve çi it kanatlı yağlı boyalıdır. Zemin katında: zemini 
mermer bir antre ve camekanlı bölmeden zemini matta döşeli 

bir taşlık ve mermer kurnalı bir musluk zemini renkli çini 

içinde tulumba ve sabit ka7.anı ve mozayik tekneyi havi bir 
mutfak bodrumda ahşap bölme üç dolap bir hela ve tulumbaya 
ait bir kuyu ol.ıp arkada ufak bir bahçe ve bir kömiirlük var. 

dır. Asma kat'a: bir oda mevcuttur. Birinci katınca: musluğu 

havi bir sofa birinde şahnış ve balkon olan üç oda bir hela ve 

bir mutlak: ikinci kat hirinei katın aynıdır. Üst katında: mus. 
luğu havi bir sofa bir oda bir mutfak ve bir hela ve cephede 
zemini çimento ve diğer cephede zemini kırmız• çini birer balkon 

olup cephe kısmı kısmen demir ve kagir duvar korkulukludur. 

Nerdivenler ve korkulukları ahşaptır. Her katın merdiven ba
şında ayrıcı camekanlı bir bölme ile ıofalıır merdivenden ayrıl· 

mıştır. Binanın beden duvarları kii.glr dahili ahşaptır. Elektrik: 
ve terkos t<'sisat• mevcuttur. Umum mesahası 89 metre mu• 
rabbaı olup 75 metre murabbaı bina zemını kalanı 
bahçe olan bir evin tamamı tapudaki kaydında olduğu gibi 
açılı: arttırmaya vazedilmiş olduğundan 29·3·937 tarihine müsa• 

dif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede biriııci art· 

tırıııası icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 

%75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü h•ki kalmak üzere arttırma 

15 gün müddetle temdit odilerek 13-4·937 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemi?.de yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhanımenenin %75 ni 
bulmadığı takdirde salış 2280 No.lı kanun ahk.imına tevfikan 

geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenle. 
rin kıymeti muhammenenin %7,5 nisbetinde pey akçası veya 

milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır • 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu• 

sile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile 

birlikle mm tarihinden itibaren nihayet 20 gün zulında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapıı sicilli 

ile sabit olmıyanlrr satış bad~linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenviriye,tanzifiye ve dellaliye res:ııinden mütevellit 

Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
20 senelik vakıf icaresi tevzi bedeli müşteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak isteyenler 6-3-937 tarihinden itibaren Jıer1'esia 
görebilmesi için daire1e açık bulundnrulacak arttırma şartnamesi 
ile 934·963 ve 964 No.lı dosyaya müracaatla ıııezkıir dosyada 
mevcnt vesaiki gö:-ebilecekleri ilan olunur. {843) 

Dr. Hafız Cemal\ 
(LOI~MAN HEKİM) 

Dahlliye mütehassısı 
Pa~ardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
istanbulda Divanyolunda (104) nu-
maralı hususi kabinesinde hasta -

Dahiliye ıııiitehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalannı hergün öğ'leden 
sonrı kabul eder --

Jarıılı kabul eder. Salı, cumartesi . Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
günleri sabah c9.5 - 12. saatleri ha- Başmuharrir 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- ETEM İZZET BENİCE 
hahe ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. Basıldığı yer: Matbaai Ebiizzlya 

• 


