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Atinada fevkalade kararlar alınıyor 
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Konsey dün toplandı' Kamutay Viya~a üzerinde m~ç-
Kış tatiline hul har~~ayyaresı ! 

B~ def aki toplantı büyük bir ehem- Dün başladı 
mi yet ve ifade taşımaktadır ı ~::b~~:~t::: 

/ nunlar çıktı 
Balkan Birliği her vakıtkinden Anadolu Demiryolları ve 

k ti• b I ki d Haydarpaşa binası uvv e 1 u un m a a 1 r ta:~:;;n l~i~~~t Ai.layıoKa:a~ 
Konsey Reisinin ve Dış Bakanımızın beyanatı 

• • • 
Konsey çok 
Mühim meselelerle 
Meşgul 
ilk toplantı 
Hariciye Neza
retinde yapıldı 
İçtimalar. perşem
be gününe kadar 
devam edecektir Dı1 Bakanımı%fn ıahmıdan pek bayak •itayfı vı ehemmiyeti• bahoedon 

Yunan Baıvekili General Motaksa• muaf orlaıında [ ı3ulkan Konseyi dün öğleden 
sonrn Atinada ilk toplantısını yap
tı. Toplantı soı.unda resmi tebliğ 

neşredi:dı. Bu defaki toplantı her 
val..itki toplantılardan daha büyük . 

in 
bir ehenımiyet ve mana ifade et- ı 
mektc, bütuıı dünyanın dikkat na· A ı 
zarl.rını üzerine çekmiş bulunmak· ı 
tador, 

iltere hiçbir müs
temlekesini 

manyaya vermiyor 
Bu itilıerla murahh&,Jarımızın ve 

konseye i~tirak eden diğer millet 
delegelerinin Yunan hududuna gir· 
ıneler:nden başlıyarok dün geceki 
faaliıet safhalJrına ait bütün ha· 
bcrleri sır"sile ntşrediyoruz : 

Hududdan ba,lıyarak 
Atina 15 (A. A.) - Hududdan 

itibaren bütün tren istasyonlarında 
Balkan antantı nazır ve delegele
rine hararetli bir katu' gösteril· 
mi~tir. 

Antant millrtlerinin-bayraklarile 
donanmış olan Atina bu sabah sa· 
at 10 da delegeleri karşılamağ'a 
haıırhnıı aUadır. 

AtatUrkUn doğduğu ev 
!>elaııık 15 (A.A.) - Anadolu 

~jansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

• Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik 
Rüştü Aras buraya muva.,latında 
~eraberinde matbuat heı etile bir· 
lıkte, son günlerde Yunan beledi. 
Y•si tarafından islimlak muamelesi 
bitirilmiş olan /ıo. tat ürk evine gitti. 
l~r. Tcvfık Rüştü Aras burada 
~mum valiı e ve belediye reisine 
ıtaben şu beyanatta bulundular: 
"Türklerin büı ük teflerine ne 

kadar baalı olduk'arını düşünü· 
Yorsanız Atatürke karşı göstermiş 
olduı!tunuz hareketten ne derece 

Bu nokta mecliste tasrih edildi 

İngiltere donanmasını da müthiş 
surette takviyeye başladı 

Londra 15 (A. 
A) - lngifiz hü· 
kümetinin kont• 
rolü altına konul· 
muş bulunan ara .. 
ziden hiç birisi
nin Nazi Alman· 
yaya vermeyi 
düşünmiyeceğini 

sarih surette bil. 
dirmesini taleb 
eden bir suale 
cevap veren 
Lort Cranborne, 
Avam kamara• 
sında ezcü m 1 e 
demiştir ki : 
"Evvelce de sôy• 

!ediğim gibi, hü
kümet, böyie bir 
şey düşünmemiş· 

tir. Ve düşünme
ırektedir.,. 
Londra 15 (A. 

A.) - Avam ka· 
marasında, man• 
da altındaki ara. 

} 

zi ile müsternle- Son karardan •onra lngili:e tezgahları bu t!ıniz 
'"""""" (Devamı 6 ncı sayfada) Devamı 3 üncüde ejderlerinin eılerinl hemen gapmala baıladılar. 
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Bütün Avrupanın hayran olduğu meşhur Rus edibi: 

lvan Turgeniyef 
in en güzel eserlerinden biri olan : 

''Bir Fazlanın Notları! .. 
'' 

kanlıj!'ında toplanarak devlet 
. memurları maaşatının tevhit ve 

teadülü hakkında kanunun 18 
inci ve zabitan ve askert me
murlar maaşatının tevhit ve tea• 
dülü hakkındaki kanunun 1 O 
uncu maddelerine birer fıkra 

eklenmesine B. M. meclisi aza• 
ıının tahsisat ve harcırahlarına 
ait kanunun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ait kanun iliyi· 
haları müzakere ve kabul edil· 

1 

\ . 
ııııştır. 

Anadolu Demiryolları ve Hay• 
darpaşa limanı şirketleri muba· 
yea mukavelelerinin bazı mad· 
delerinin tadiline ve bu şirketler 
esham ve tahvilat ve senedleri. 
nin Sıvas • Erzurum veya Erga. 
ni istikraz tahvilleri ilo müba. 
delesine Denizyolları ve Akay 
işletmeleri fabrika vo havuzlar 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

lktııat Vekili Ctl4l Bogor 

Yeni 
ısmarlanacak 
Gemiler 

\ 

Celil Bayar bugün 
mukaveleyi imza· 

hyacak 
lktısat vekili Celal Bayar diln de 

Türkofis, uyuşturucu maddeler 
inhisarı ve Liman umum müdürlü
ğünde meşgul olmuştur. Vekil Öğ• 
leden evvel beraberinde hava ve 
deniz müstoşarı Sadullah Güney 
olduğu halde Liman umum müdür. 
lüğüne gitmiştir. Burada bir saat 
kadar tetkiklerde bulunan Celal 
Bayar liman işleri ve bilhassa İstan. 
b.uı limanına yeniden yapılacak te· 
sısat etrafında Genel direktör 
Raufiden izahat almışlır. Bu husus
ta Kuruçeşme civarında tetkikat 
yapan lngiliz mühendislerin çalış· 
maları etrafında da vekile izahat 
verilmiştir. 

Celal Bayar bazı direktifler ve-
rerek Uman Umum müdürlüğünden 
a~rılmı~ ve Türkofise gitmiştir, 
!ur~ofıı müdürü Suphi Ziya Ofis 
ışlerı etrafında Vekile izahat ver
miş ve bu görütmelerde lktısat 
Vekı\leti müşavirlerinden Sami de 

.......... (!?.':!:~'!!.' 3 üncü sayfada) r .............................. ~ 
Akşam 

nı 

Açık Stiz size yakında bir cep kitabı olarak verecektir. 

1 Telgrafları 
7 Türkçeye çeviren : Evüp Sabri Akyür~k -------· ı. 

Pek yakında 
izahat vereceğiz 

Askeri tay yareler tarafından 
kovalanan uçak yakalanamadı 

Avusturya Başvekilinin nutku 

Vfgana üzerinde uçan ııe dumanla haoatfa orall çekiç rumıt!on tayyaıe 
he' tarafla hagrıl rıı ındiıe uyandırdı 

Prag, 15 (A.A.) - Salahiyettar 

makamlar, bugün hiç bir şüpheli 
yabancı tayyarenirı Çekoslovakya 

hudutları dahilinde uçduğunun gö
rülmediğini bildirmektedirler. 

Viyana, 15 (A.A.) - Bu sabah 

saat 10.30 da esrarengiz bir tayyare 

daha hükumet merkezinin üzerin

de uçarak dumanla orak \'e çekiç 
remzini resmctmi~tir. 

Bu tayyareyi yere inmeğe mcc· 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

Günün hadiseleri 
karşısında 

Yenice ikramiyeleri - idamı iste
nen kadın - Kız san' at mektebi 

(Yukarıdaki resimlerde fUnları görüyorauQuz: Yenice ılgararı ikrami. 

yeleri çekiliyor - idamı istenen Gülizar mahkemede - Kız san'at mek· 
teblnde ıerfi. 

/ B•nl•r• •it /ıavaıl/ı iı ıag/olarımudad,,,J 
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FIKRA: 
Benzetirlerse! 

I
• nıanlarda •benzetmek. hassası pek kuvvetlidir. Bunun muhtelif şekil• 

!erine gelince; bu da muhayyilenin genişliğine ve ruhun alAkasına 
göre değişir. 

Bir adam, kızarmıı bir kirazı, hasretini çektiği sevgilisinin duda~na 
benzettiği gibi başka bir adam da aynı kirazı, at~ş halinde namlunun 
ağzından fırlayan ve canını yakan bir kurşun parçasına benzetebilir. 

Birincisi, kirazcığa baka baka doyamaz ve onu ağzına alıp ta çıtır 
çıbr yemeğe kıyam1z. 

ikincisi, ise; o güzelim meyvadan nefret eder, onu görmeğe bile 
tahammül edemez. 

Bazen biri, elektrik tahsildarının yüzünü domuz suratına benzetir. 
Bazan da sütçü delikanlının yüzü'ldeki kırışıklar, haminneye; elli 

ıene evvelki komşu delikanlının tebessümünü hatırlatabilir. 
Fakat bütün bu benzetişler ister hoşa gitsin, ister nefret edilsin, 

kalbin gizli bir köşesinde büzülür, kalırlar. 
Ne o ad11m; "Bu kiraz: SeYgilimin dudağına benziyor!. diye avaz 

avaz bağırır. 
Ne bu adam: "Kirazdan nefret ediyorum!. diye haykırır. 
Tahsildara kızıldıj!'ı zaman, arkasından: •Domuz suratlı herifi. denir, 

amma o, işitmez ki bunu. 
Haminnenin buruşmuş kalbinin hoplayışından, ıütçü delikanlı blha· 

berdir. 
Yani insanın; insandan başka birşeye veya insandan başka birşeyin; 

insana ve hatta insanın: insana benzeyişi bile ekseriya gizli tutulur. 
Fakat moda? 
Haaaa... O zaman iş değişir l 
Bakın lzmirde balıkcılar tuttukları bir nevi balığı sinema artisti jan 

Kipuraya benzetmişler ve: 
- Elli kuruşa Jan Kipura, diye bağıra bağıra aatıyorlarmışl 
Şimdi, bu beozetit usulile satış, tahmin eder ki; pek çabuk moda 

oluverecek. Ve pek yakında lstanbulda, Balıkpazarlarında; torikler, 
uskumrular, kılıçlar, kalkanlar, mercanlar, hamsiler vesııire vesaire 
bizim artistlere benzetilecek ve şöyle satılacak: 

• - Elli kuruşa Zozo, elli kuruşa Zoıo! ., 
• - 25 kuruşa Naşi!, 25 kuruşa!. 
• - 45 kuruşa Ertuğrul Muhsin, haydi alan yok mu? H 

• - Çifti on iki buçuğa Hazım, kanlı kanlı ... ,, 
Ne, kızdınız mı?l 
Jan Kipuranın canı yok mu sanki ... 

Abdurrahman ş. Llç 
ll+tHllllHlllllllHlllllllllllllllllllllllllll•luttllHIHllllHllllllllllMlllllllltllllllllllllllllllllltlllllllllllHlllllllllllllHlllHHlllNflOMlllllllUH 

Ad il yede: 

Almanyaya bozuk yu
murta yollıyanlar 

-AÇIK SÖZ-

Medreseler 
Kiraya 
Verilmeyecek 
Mimari kıymeti olanlar 

mUze yapılacak 
ldarei hususiyeye devredilen med· 

reseler, dahiliye vekaletinden ae
len bir emir üzerine yeniden ki. 
ralanmıyacaktır. Ç~nkü bir kısım 
medreselere eski devrin eşyası kona
rak müze haline getirilmesi düşü• 
nülmektedir. 

Şehircilik mütehassısı Prost, re• 
çen sene şehrimizde bulunduğu 
müddet zarfında eski medreseler 
üzerinde durmuş, medrese binala· 
noı mimari kıymetleri itibarile il• 

nıflara ayırmış, bunden sonra şeh· 
rin tarihi hakkında medrese1eriikin
ci bir tetkika tabi tutmuştu. Bunun 
için, miitehassıs, şehrimize avdet 
ettikten sonra medrese binaları 
hakkında tetkikatını derinleştire
cek ve sona erdirecektir. 

-----
Belediye cezalarının 

tahsilini 
kolaylaştırmak için 

Belediye zabıtası talimatnamesi
ne aykırı hareket ettikleri görü -
!enlere kesilen cezaların tahsilini 
kolaylaştırmak için, suçlunun nü
fus tezkere veyahut nüfus tezke
resinin sureti suçun ikaında görü
lecek ve isim doğru olarak tesbit 
edilecektir. 
Aynı zamanda yaşları itibarile 

ceza kanununun hükümlerinden is
tifade edip edemiyenler zabıt ve 
karardan evvel anlaşılacak, tenzi
lat yapılması icabedenlere tenzilat 
yapılacaktır, 

' SORUYORUZ: 
Su kemerleri 

Fatihten Şehzadebaşına kadar 
uzanan bir su kemeri vardır. Bu 
kemere Fatih cihetinden merdi
venle, Şehzade cihetinden ise ko
laylık1a tırmanılarak çıkılır. Ya. 
zın olduğu gibi bu mevsimde de 
havaların iyi geçtiği gecelerde bu 
kemerrin üzerinden sık sık na• 
ralar, gneller, kadın kahkdha· 
lan işitiliyQr. Bu kemerin, gece 
yarıları halkın istirahatini selp 
eden gezintilere sahne olmaması· 
nı lemin için hususi bir bekçinin 
orada bulundurulması lazım olup 
olmadığını alakadar makamlar-
dan, Soruyoruz? 

Yenice 
İkramiyesinde 
Kazananlar 

Yenice sigarası ikramiyelerinin 
dün sahiplerine tevzi edilmesine 
başlanmıştır. Müsabakaya iştirak 
edenler arasında kur'a çekilmiş 
ve 36 kişi muhtelif kıymetli hedi· 
yeler kazanmıştır. Bunlar arasında 
otomobil ve radyo alanlar vardır. 

Kazanan numaraları kazandıkları 
eşyalarla birlikte aşağıya yazıyoruz: 

1 Jüri heyeti 
Bugün 

1 Toplanıyor 
1 Galata yolcÜ5aıonunun 

maketi bugUn seçilecek 
Gah-ta yolcu salonunun maket

lerini te~hir müddeti dün akşam 
bitmiştir. 20 kişiden mürekkep Jüri 
heyeti bugün saat üçte Güzel San
allar Akademisinde ilk içtimaını 

Vali ve belediye reisi Muhittin Üs. 
tündağın riya.etinde yapacaktır. 

Juri heyeli Azaları maketleri ay>o 

rı ayrı tetkik etmişlerdi. Bugünkü 
içtimada heyet aza an maketler 
hakkındaki fıkirlerıni söyleyecekler 
ve en güzel maket seçilecektir. 

Yeni yolcu salonunun inşasına 
en kısa zamanda başlanac .. ktır. 
inşaat 9 ayda ikmal edlecektir. 
Salon Çinili rıhtım han ile Merkez 
rıhtım hanı arasına yapılacaktır. 

Kitap propaganda 
konferansları 

Eminönü Halkevi neşriyat kolu 
tarafından radyoda her 15 günde 
bir verilen kitap tanıtma propa
gandası konferanslarının üçüncü
sünü bu akşam saat 19,30 da ar
kadaşımız Nusret Safa Çoşkun ve
recektir. Konferansın mevzuu (Ço
cuk ve kitap) dır. Bundan sonra 
Nusret Safa Coşkun 15 gün içinde 
çıkan eserleri tanıtacaktır. 

Hayvanların ağızlarına 
takılan gemler için bir 

tamim 

Dün üçüncü cezada muha· Üsküdar tramvayla. 
keme edilmeğe başlandllar rında tenzilat yok 

32230 Çatal yemek takımı, 38154 
Bir likör takımı, 41005 şarap takı
mı, 1117 likör takı mı, 65835 çatal 
kaşık takımı, 38790 çatal kaşık ta
kımı, 32680 kol saati, 60577 likör, 
59430 ,erap takımı, 5465 sofra 
takımı, 18584 likör, 62207 likör, 
4274 sofra, 65924 Bol takımı, 
17384 Rndı o, 29859 Radyo, 40929 
lıkör, 33018 radyo, 3'1826 likör, 
3902 çatal bıçak takımı, 39055 sof. 
ra takımı, 23319 otomobil, 41781 
saat, 30471 likör takımı, 68354 
bıçak, 55527 saat, 19016 şarap ta· 
kımı, 54336 çatal takımı, 15951 
radyo, 28554 radyo, 23485 şarap, 
11510 saat, 11760 likör, 14966 sa. 
at, 38682 çatal takımı, 38925 şa• 
rap takımı. 

Sokaklarda sebze satan esnafla 
bazı arabacıların merkep ve bey -
girleri için kullandıkları kantar -
manın sivri demirli olması, hay
vanların ağız ve damaklarında ya
ralar açmakta, sari hastalıkların 
sirayetine bir açık kapı vazifesini 
görmektedir. 

Bu halin önüne geçilmesini bele
diye şubelere emir vermiştir. 

Ba!ıkpazarında Hasır iskelesi 
civarında yumurta taciri Froşe, 

bir müddet evvel Sabri ve Bodos 
isminde iki ortaktan 200 sandık yu
murta almış, transit olarak Alman
yaya sevketmiştir. Yumurtalar, 
Stutgart kimyahanesinde muayene 
edildiği vakit bozuk olduğu görül
müş, ancak san'ayide kullanılabi
leceği hakkında bir rapor verilmiş 
ve yumurtalar iade edilmiştir. 

Dün, Sabri ve Bodos aleyhinde 
açılan beyannameye uygun olmı • 
yan mal yollamak davasına Asli
ye Üçüncü Ceza mahkemesinde 
ba)anmış bazı şahitler dinlenmiş

tir. Diğer bazı şahitlerin de dinle
nilmeleri için muhakeme, başka 
güne talik edilmiştir. 

Otelci İbrahim 
dün öldü 

İstanbul tramvaylar ücretlerinin 
türdüğünü, Gülizarın da, kendisini 

indirilmesine tarife komisyonu ta
vuracak zannile tabancasını çe -

rafından karar verilmiş, Üsküdar 
kerek ateş ettiğini söyledikten son-

ve Kadıköy halkı da, bu münase
ra katlin taammüden değil, te -
hevvürcn vuku bulduğunu ilave betle, karşıyakada işliyen tramvay 
etmiş, ancak bu suçtan cezalandı • biletlerinde de tenzilat yapılması-
rılmasını istemiştir. nı istemişlerdir. Fakat, şirket bir 

Muhakeme, karar verilmesi için çok masraflar yaptığından, Üs-:-
başka güne bırakılmıştır. küdar tramvay ücretlerinde şim-

H 1 
.., dilik tenzilat yapılmasına imkan 

avagazı mus ugu- görülmemektedir. 

Bir vapur karaya 
oturdu 

Dünkü fırtınadan bir vapur ka • 

nu kim açık bıraktı fö r -·-:--
Fatihte Aslanhane sokağında o- Şo r er cemıyetl intihab ı önünde kömür alıp verirken kara-

turan Salihin a~ık kalan hava gazı dUn ba9ladı d.. . 

raya oturmuştur. Türk bandıralı 

ve Eti adlı olan bu şilep Darıca 

> ya uşmüştür. Gemiyi kurtarmak 
musluğundan çıkan gazla boğula- Şoförler cemiyeti idare heyeti için çalışılmaktadır. 
rak öldüğünü, cesedin morga kal· intihabına dün başlanmıştır. Dün r--,----------·"' 
dırıldığını bir iki gün evvel yaz • Erninönüne ve cemiyet merkezine r 
mıştık. birer sandık konarak reylerin a • ı 

Havagazı musluğunun açılması tılması kolaylaştırılmıştır. intiha • 
da şüpheli görüldüğünden, müd • bata iki gün daha devam edilecek-
deiumumi muavinlerinden Hikmet tir. Bugün ve yarın da Kadıköy şo-
Sonel tahkikata başlamıştır. förleri reylerini atacaklardır. 

Bayram 
Pazartesi günüdür 

121 liraya bir sene 

f'''l<üÇ'ü'l<""'ti".i"8'E"fi'L"E'fi''''''l 
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Dün gece Fatih Gençler Birliğin
de bir müsamere verilmiştir. Genç
ler Topaz piyesini oynamış ve çok 
muvaffak olmuşlardır. * Kıdem zammı görmeyi hak 
etmiş olan ilk tedrisat muallim -
]erinden bin kadar muallimin i -
simleri vilayet tarafından bir liste 
ile Maarif Vekaletine gönderil -
miştir. Bütçe dolayısile bu sene an
cak 350 muallim kıdem zammından 
istifade edecektir. * Makine ve temizlik şubeleri
nin ehemmiyetini göz önüne alan 
belediye, riyaset makamına bağlı 
olarak yeni bir temizlik müdür -
lüğü ihdas etmiştir. Bütçe tasdik
ten gelinciye kadar bu müdürlüğü 
ya fen heyeti müdürü Hüsnü, ya
hut da muavini Faruk idare ed~
cektir. 

Katil tevkif edildi hapis Konservatuar binası 
Şehzadebaşında inşa edilecek o

lan konservatuarın pliın ve hesap
ları tasdik edilmek üzere Nafıa Ve
kaletine gönderilectktir. 

lstanbul Mürtülüğünden: 
21-Şubat-1937 Pazar günü 1355 

Zilhiccesinin dokuzuna müsadif 
olmakla (Arife), Pa<artesi günü 
de ( Kurban bayramı ) olduğu 
ih\:ı olunur. 

* Keyif verici maddelerin zarar
ları hakkında üniversitece bir seri 
konferans verilmesine karar veril
miştir. Üniversite Tıp Fakültesi 
profesörlerinden Dr. Mazhar Os
man 18 Şubat Perşembe, Akil 
Muhtar 3 Mart Çarşamba, Musta
fa Hayrullah 29 Marta olmak üze-

Beyaı.ıtta Yıldız kıraathanesi ve 
oteli müsteciri İbrahimin, otel sa
hibi Hacı Eminin oğlu İbrahim ta
ra!ından atılan kurşunlarla üç ye
rinden yaralandığını katil İbra -
hiınin, ertesi günü, Kasımpaşada 
kayınpcderinin evinde vakalandı
ğını yazmıştık. 

Yaralı İbrahim, yatırıldığı Cer -
rahpaşa hastahanesinde evvelki ge
ce geç vakit ölmüştür. Ceset mor
ga kaldırılmıştır. Karnındaki kur
şun çıkarılacaktır. 

Katil İbrahimle babası Hacı E· 
min dün dördüncü istintak haki
mi tarafından sorguya çekilmişler, 
İbrahim hakkında tevkif kararı ve
rilmiştir. 

Kati/ Gülizar 
Dün, Ağır cezada 
müdafaası yapddı 

On sene evvel, memlekette, bir 
miras meselesinden dolayı kardeşi· 
ni öldüren Kazımı, Galatada Mah
mudiye caddesinde bir sabah ta • 
banca ile öldüren Gülüzarın mu • 
hakemesine Ağırceza mahkemesin
de dün öğleden evvel devam edil
miştir. 

Geçen celsede, müddeiumumi id
ruasını yaparak • Gülizarın taam -
müden katilden idamını, ancak, 
tahrikin nazarı itibare alınmasını 
istemişti. 

Dün de, Gülizarın vekili avukat 
Cemil müdafaasını yapmıştır. A
vukat, Gülizarın Kazımla sokakta 
tesadüfen karşılaştığını, o sırada 
Kazımın elini arkasına doğru gö-

Tramvayda 121 lira parayı yan
kesicilik suretile çalmaktan· suçlu 
olarak Asliye Dördüncü Ceza mah
kemesine verilen Ömer, dün, bir 
sene hapse mahküm edilmiştir. 

,= 
Poliste 

Bir otomobil 
Kazası 
Üç kiti birden yaralandı 

ve hepsi 
hastahaneye kaldırıldı 
Şoför İstavrinin idaresindeki 857 

numaralı otomobil Karaköyden ge

çerken Petro isminde birilc Ferit 
ve kızı 17 yaşında Huriye isminde
ki üç insana çarparak yaralamış • 
tır. Yaralılar hastahaneye kaldırıl
mış ve suçlu şoför yakalanmıştır. 

Afilr yaralandı 
Bakırkö Çimento fabrikasında 

çalışan Erzicanlı İsmail taş ocak
larında vagonla taş taşımakta iken 

mukabil taraftan gelen vagon çarp
mış ve İsmailin ayağı kırılmıştır. 
Yaralı hastahaneye kaldırılmış 

vagonu idare eden suçlu yakalan
mıştır. 

Kolunu makineye kaptırdı 
Hasırcılarda makarna fabrika • 

sında çalışan 17 yaşında Mustafa 
çalışmakta olduğu makineye sol 

kolunu kaptırmış ve ağır surette 
yaralanmıştır. 

Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

BAYRAM NAMAZI 
s. D. 

Yapılacak olan bu konservatuar 
binasının 800 kişiyi alabilecek bir 
tiyatro kısmı da bulunacaktır. 
Binanın inşası 2 senede bitirile

cektir. 

Zevali saat 7. 22 re 3 konferans vereceklerdir. Bu 
Ezani saat 1 32 · 

1 
· konferanslar halka da açık bulun-

durulacaktır. 
•llllllllllllltllllllltllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllhlllllllllllllUUllllllllllllllllllllfUlllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllll 

sinema g iş e's"i"n"et"e"rl"""""'"'"""""""""""""'""'"" 
halka mikrop 
dağıtıyorlar r •• 

On beş gündür Be> oklunda bir kısım sinemalarda 
canlı filim O}na}or. Fi min canlılığı g'şe önünde 
matlup olan canlılığı meydana getirdiği için 

on gün dah1& devam edecekmiş.~ 
Bu, bazılarının sanat harikası diye andıkları on beş 

dakikalık acayip nesneyi görmek be na da kısmet oldu. 
Kapıdan girerken elime bir tarafı yeşil, bir tarafı 

kırmızı mukavvadan bir gözlük tutuşturdular. 
Yeriıne oturduğum zaman bir de ne bakayım bu 

mika gözlüğün kenarları simsiyah, kirli bir vaziyette 
değil mi? •• Yanımdakilere baktım hemen hepsinin 
burnuna konan ve el ile tutulan kısımları fena ha). 
de kirli idi, bu pis gözlüklerin halka niçin dağıtıl
dıklarına kendi kendime miıoa vermeye çalışır. 
ken filim başladı. 

Bülün oyun imtidadınca kafama takılı kalan bu is
tifh~mın cevabını ancak vyun bittikten sonra, beş 
dakıka arada dışan ç.ka·ken alabildim. 

Garsonlar, verilen gözlükleri tekrar geri topluyor. 
lardı. Demek oluyor ki bizden ıonra geleceklere 
ayni ırözlükler verilecek. Ve biz de on beş gündür 
elden ele, burundan buruna dolatan gözlükleri 
kullanmışız? .. 

Halkın sıhhatine karşı bu kadar alAkamlık ve 
IAubalilik dünyanın hiç bir tarafında görül'Tlemiştir. 

Bu filme binlerce insan geldi. Bu fözlükler bu 

binlerce insana dakıtıldı. Bu binlerce kişinin içinde 
veremlisi var, frengilisi var, Trahomlusu ve bin 
bir türlü sari hastalıklarla malül olanları var. Bu 
gözlükler bu sarf hastalıkların sirayeti için en müsait 
bir vasıta değil mi ? 

Vatandaşların hayatlarını tehlikeye sokanlar bir an 
için bu ihtimali düşünmemişler midir? .. 

Yoksa beş on fazla gözlüğe verilecek para hal· 
kın sıhhatinden daha mı kıymetlidir? .. 

Aynı hareketi yanılmayorsam Paris sinemala
rından biri yapmış. Şiddetle teczıye olunmuş. Her 
matine için a,rı gözlük kullanması lüzumu kendisine 
anLıtılmış .• 

Bu hale bir an evvel nihayet vermek, halkın sıh· 
batinin mevzuu bahsolduğu bir meselede çok titiz 
davranmak liiıımdır. Bu hareketin hemen önüne ge. 
çilmelidlr. 

On gün daha devam edeceğini duyduğumuz için 
bunun önüne geçilmesinde acele edilmesini isteyo
ruı, çünkü on gün içinde bu gözlükler seyyar bir 
mikrop yuvası olmakta devam edeceklerdir. Bu ka. 
bil filmlerin temadi edeceğini de umuyorum. Bunlar 
için de şimdideu tedbir almak faydadan hiıli olmasa 
ır~rektir. 

Nusret Safa Cotkun 

Bu derebeyllk devirler! 
mllllyetçlliğlne 

nihayet vermlyecek mlylıl 
Mütefekkirlerimizi, bir saat beş 

çayına ve salonumuzdaki maske • 
siz maskara balomuza davet ede • 
miyorsak da, çok lıassas bir mese• 
leyi ciddi münakaşaya davet ede• 
ceğiz. Şöyle ki: 

Biz, Umumi Harp yıllarında, ak· 
lımızdan hiç politika geçirmediği • 
miz masum tahsil çağımızın bir 
kısmını da şu meşhur (Danzig) 
şehrinde geçirdik. O Danzig ki, o 
vakitler bedbinlik filosofu ( Şopen 
Haver) in doğduğu memleket ol· 
duğu halde adı sanı anılmıyan bir 
Alman şehri idi. Bir politika ve 
garip bir milliyetçilik şehri olalı 

ise Almanyanın ve dünyanın ba
şına bela olan şu Danzig! 

Riyaziye hocamız mektebin dik-
~ -

tatörü idi. Bir gün Alman talebe 
bana: 

- Sen, dediler bu heriften iyi 
numara alacağını mı umarsın? .. Bu 
adam Almanlara bile dil§mandır, 

nerede kaldı ki, bir Türke numa
ra versin? .. 

- Allah Allah! Niçin? .. 
- Çünkü müfrit milliyetperver-

dir! 
- iyi ya. Alman değil midir? .. 
- Evet, fakat her şeyden evvel 

Danziglidir! .. 

Ben bu diktatör suratlı adamda
ki garip milliyet telakkisini anla
mış gibi göründüm! Fakat, tô. Daıı
zig'in Almanyadan birden bire ay
rılıverdiği zamana kadar lııila an
lamamıştım! .. Danzig ki umumi -
yetle geri ve 1:e bütün memleketi 
değil, bütün dünyayı Alman vahi
dine ircaa çalışaıı Alman kültürü
nün kenarında kalmış bir şehircli, 
birden bire bir koridor oluverince 
oradan Almanyanın günün birinde 
niçin soğuk hava cereyanı aldığı 

anlaşılabildi! .. ... 
Baylar! Anadolunun bir çok şe

hirlerinde, diğer bir şehrin adamı
nın adı, orta çağlardan beri lııilıi: 

- Garip! 
tir. Bir şehir diğer bir şehir adamı 
için g11rbet! Bunu, sanırım, cüm
lemiz biliriz. Hat ta pazarlarına çı
kınız: 

Şehirli veya kasabalı, o şelıir veya 
kasabanın adamına( 5) kuruşa ver
diği malı size üç beş mislinden a
şağı asla vermez. Derebeylik de -
ı·irlerinden kalma bir hemşerilik 
milliyeti hıilıi yaşar gibidir! .. 

Biz, bu şehir milliyeti duygusu
nun resmi teşekküller ve merasim
le besıendigini gördükçe. 

- Acaba biz mi yanılıyoruz? 
diye hıilıi hayretten kurtulm11ş de-

ğiliz. Zira: 
Bakarsanız yeı· yer (Adanalılar 

Cemiyeti), (Maraşlılar Cemiyeti), 
(Urfalılar Cemiyeti) gibi bir çok 
birlikler teşekkül etmiştir. Bu va
tandaşların masum bir vicdanla bir
leştiklerinden bir deli bile şüphe 
edemez. Fakat bıı şekilde besleni
len, kuvvetlendirilen hissin ne gibi 
bir milliyet neri olduğunu biz hala 
anlamıyoruz. 

Hatta, (Ayın tabın kurtuluşu) , 

(Maraşııı kurtuluşu) gibi büyük 
vatan hatırası olan günlerin sade
ce Ayıntaplılar t'e Maraşlılar tara
fından kııtlulandığını gördükçe 
büsbütün ş~ıyoruz. Eğer bugünler 
büyük milli günlerimiz ise niçin 
bütün vatan tıırafından te.•'it edil
mez de yalnız o şehir milliyetper
verleri tarafmdan tes'it olunur? .. 
Şuursuz bir surette beslenip git • 
mekte olan bu ananenin nasıl bil' 
milliyetçilik prensibi olduğunu an
latırsınız? 

Vatan şu veya bu şehir deiiil, 
bütün bir satıh ve bütiin bir mille
tin barındığı topraktır. > 

Hayre!J:! 
Hayretler etmediniz mi: 
İki arkadaş Fatih camiinin kur

şunlarını aşırıp bir el arabasına 
dolduruyorlarmış. Oradan geçen 
bir polis memuru şüphelenmiş. Su
al sormak istemiş. Hırsızlar kaç -
mışlar. Bir tanesi civarda bir 
bahçeye dalıp kaybolmuş. Büyük 
bir kalabalık bahçeyi arıyormuş -
lar, bulamamışlar ... Fakat o ara • 
lık kalabalıktan ürken bir tavuk 
bahçedeki kümese doğru koşmuş 
ve birdenbire bağırnuya başlamış; 
meğer herif kümeste imiş! .. 

Hadiseyi yazan gazete bu tavu
ğun polise hizmetinden hayretle 
bahsediyor. Hakikat: Polisin tebdi· 
li kıyafetteki bu maharetine hay -
ret! 

Serdengeçti 
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IŞehirden röportajlar 

Temizlik mi yapacağız, 

Valensiyayı geceyarısıt-Polongaya 
bombardıman ettiler! 1 Fevkalade 

1 

yoksa ca-
1nımızı mı k~uy~cağız? 
I Asri teşkilat, kamyonlar, kam
. gonetler, temizlik kadrolarına 
\rağmen niçin şehir pisdir? Madrid yolunda da asiler ı Teklifler 

ilerlemektedirler .. 
V alenia 15 (A.A.) - Asilere mensup bır kruvaıör karanlıktan isti. 

fade ederek Valencia limanına yaklaştıktan sonra şehri bir çeyrek 
•aat bombardıman etmiştir. 

Şehrin merkezinde on tane kadar mermi patlamıştır. Ölen ve yarala· 
hanların miktarı henüz tesbit edilmemiştir. 

Teneriffe 15 ( A. A. ) - Radyo ile neşredilen bir tebliğ Madrit • Va· 
lencia yolunun 13 kilometre uzunluğunda bir k .. mın işgal edildiğini 
bildirmektedir. 

Aynı tebliğe göre Burgos hükümeti yakında piyasaya yeni bar,k• 
notlar çıkaracaktır. Bu banknotlar halihamda Alrnanyada basılmaktadır. 

Talavera de la Reina, 15 (A. A.) - Cener.ıl Varela'nın kumarda· 
ııındaki asi kıtaları ileri hareketlerine devam ederek Arganda'nın önüne 
kadar ırelmişlerdir. Dün öğleden sonra bu kıtalar Argandaya hakim 
olan sırtları ele geçirerek bu ka•abayı lop ateşine almıtlardıt. 

Asiler yeni zapteltikleri mevzileri takviye ettikten sonra bu sabah 
ileri hareketlerine devam etmişlerdir. 

Madrid cehpesinin diğer mıntakalarında hiçbir değişiklik olmamıştır. 

• • • 
Musolini Trablusgarba gidiyor 

Roma 15 (A.A) - M. Muuolininin Trablusgarbi ziyareti dolayısile 
Trablus ile Tobruk arasında yapılacak olan ve 10 dan 12 marta kadar 
devam edecek olan manevralara birinci ve ikin~ filolara mensup altmıf 
kadar harp gemisi iştirak edecektir. 

• • • 
Karların altında gömülü 

kalan kayakçılar 
Torino 15 (A, A.) - Gressouey • la • Trinile civarında kayakla 

Q'ezintiler yapan sekiz kişiden altısı karların altında gömülüp kllmıştır. 

• • • 
Yahudiler de Arapları öldür-

me ye başladılar 
Kudüs 15 ( A. A.) - Benyamin civarında kain bir Arap köyünün 

reisi, evine girip para isteyen bir haydut çetesi tarafından katledilmiştir. 
O civarda 20 yaşında genç bir kadın da öldürülmüştür. 
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Yeni ısmarlanacak 
gemiler 

( 1 nci sayfadan devam) ı l)ün bu noksanlar da ikmal edil. 
bulunmuştur. Biraz fsonra Ticaret mış ve mukaveleye kal'! şekli ve. 
Odası kiitibiumumisi Cevat Niza• rilmiştir. Bu münasebetle oıulcave. 
mi de Ofise gelerek Vekille görüş· ' le bugün iktuat vekili Cel41 Bayar 
ınüştür. tarafından Denizyolları idareside 

Cela.I Bayar bir müddet sonra imzalana•:aktır. ldarcnin müdürü 
Dördüncü Vakıf hanının alt kalına Sadullah ve Alman gemi inşaat 
inerek uyuşturucu maddeler inhi· gurubu mümess:Ueri de mukavele-
ıarına u~ramış, Umum müdür Os. yi imzalayacaklardır. 
mania muhtelli işler etrafında gö- Evvelce 6 gemi sipariş edilııı'.şti. 
ruşmüştür. lktısat Vekili daha ıon· Bu mukavele ile yeniden yedi va. 
ra iş Bankasına gitmiş ve bir müd· pur ısmarlanmaktadır. Bunlardan 
det de orada meşgul olmuıtur. ikisi Akay ve ikisi de lımir limanı 
Diğer taraftan Denizyolları idıı· için körfez vapurlarıdır. Diker ge. 

resince ısmarlanacak olan vapurla· miler Denizyolları idaresi için ya· 
rın mukavelesi hazırlanmış ve bazı 
küçük noksanların ikmali için im• pılacat.. ve beş tondan küçük •>I• 
E& işi bir kaç gün teehhüre uğ- mıyacaktır. Gemiler son sistem ve 
ramıştı. • bütün konforu havi olacaklardır. 

.,,,· 

Varıov• !5 ( A.A.) - M. Go· 
ering yarın buraya zelecelcllr. 

Dolaşan şagıalara ıöre Genral 

1 Dantzig "' Polon.l/a koridoru 
halckında Polonya 'ya ftrılcalddt 

ltkliflcrrle bulunaeaklır. 
ı--

!lngiltere müstemle-

1 
ke vermiyor 
(1 nci sayfadan devam) 

kel rin Almanyaya iadesi ale}•hin. 
de harekette bulunan muhafazakar 
mebu~lar şu tarzda bir kararname 
sureti teki.! etmek niyetindedirler: 

Avam kamarası, hükumetin, müs. 
temleke veya manda arazisini baş
kasına tavzii düşünmediği hak· 
kında verdiği teminatı memnuni· 
yelle kaydeder. 

DONANMA KUVVETLERİ NE 
NİSBETTE ARTTIRILIYOR 

Londra, 15 (A.A.) - Morning 
P.:ıst gazetesinin bahri muharririne 
göre bahriyenin 1933 • 1938 tahsi • 
satı takriben 120 milyon İngiliz Ji. 
rasma baliğ olmaktadır. Bu mik • 
tar geçen seneki tahsisattan 40 mil
yon lira fazladır. 

Bu seneki bahri inşaat programı 
mucibince üç saffıharp gemisi, altı 
kruvazör, 18 torpido muhribi, altı 

veya sekiz tahtelbahir, bir kaç ma
yin gemisile bir kaç tane mayin ta
rak gemisi ve belki bir tane de tay
yare gemisi yapılacaktır. 

Loııdra, 15 (A.A.) - l\Iorning 
Post gazetesi, önümüzdeki bütçe se
ne;i için teslihat masrafının 53 mil· 
yon fazla olarak 217 milyona Yük-
seleceğini yazıyor. • 

Hava filosu masraft 6,5 milvon ve 
ordu masrafı 8 ınilyon artacaktır. 

1 

Deniz inşaatı programında 2-3 saf 
har:p gemısi, 6 kı-üvazör, 18 destro- ~ 
yer, 6·8 denızaltı gemisi ve mühim 
miktarda yardımcı gemi vardır. 

Ayni zamanda şimdi tezgahta O· 

lan 6 krovazörle diğer bir çok ge
milerin ikmalı de derpi. edilec k· 
tir. Bunlar arasında 2 saffıharp 

kruvazörü, 3 tayyare gemisi, 9 kru· 
vazör, 8 denizaltı gemisi, 34 destro

yer ve saire vardır. Bu inşaata on 
milyon İngiliz lirası sarfedilecck • 
tir. Buna tamirat ve tadilat mas • 
rafı da ilave edilince yekün 59 mil· 
yona yük,eıme1<tedir. 

Hava kl'\'Vetlerine gelince, muh· 
teli! makınelerin değiştirilmesi i· 
şinden baska, yukarıda zikredilen 
üç tayyare gemisi için 200 de yeni 
tayyare inşesı icabedecektir 

Ha\•a filvs:.ı mürettebatının me\'
cudu da takviye ed;Jecektir 

Kurban Bayramı geliyor! Kurbanlarımızı bizi 
göklerden gelecek tehlikelere kurban ol,,;ak

tan kurtaracak Hava Kurumumuza vermeliyiz! .. 
Bir timsalin en Türk, bir Türk olarak, bir insan 

·· k k olarak, bir dindar olarak aahi en 
yu se manası.. yıice hareketi ancak mensup oldu-

Rurban bayramı yaklaştı. Kur • ğu bütunlüğün yapacağı en yük • 
ban bayramlarında kurban kesmek sek dığergiım hizmette bulacaktır. 
şüphesiz, bir senbol'dür. Bu timsa- O halde, kurban kesmek iktida • 
lin hakiki manası ne olduğunu he
Pi_rniz biliriz: Dünya aliikalarımız 
1?_1~de, mensup olduğumuz bütün
luge karşı vazüelerimizi hatırla • 
l'l'Jak için manevi bir tenebbüh bir 
?iıiergiımJık tezahürüdür. Sırf nefsi 
•çın kurban kesen bir adamın hod
ltarnıığı asla matlup değildir. 
ta~~g\inkü zamana göre değişmesi 
.• 11 olan ahkam ise en büvük di· 
ger gamı J 

2 
.. ığın ne olduğunu, ufağımı-

a, buyu-.. .. 
gumuze göstermektedir: 

Bütün!""" B ugumüzün müdafaası. 
l'l'Jız un~n dolayıdır ki, kurbanları

YUce mili t &arnı u e ve yurdumuzun 
likı ğruna, maruz kalacağı teh • 

er Uğrun 
llakitt· . a sarfolunmaktadır. O 

ırkı bu ı· 
en büYÜk • .ım~l: Vicdanımıza 
hareket vazıfemız uğrunda bir 
llerebiu/.apmış olmanın itminanını 

rındaki vatandaşın hiç şüphesiz e· 

sasen pek güzel idrak edeceği en 
ulvi hareketi bir defa daha hatır
latacağız: 

Kurbanlarımızı, bizi çoluk çocuk 
göklerden gelecek en büyük lehli· 
kelere kurban olmaktan kurtara • 

cak Hava Kurumumuza \·ermeli -
yiz! 

TUrk diline kartı bey· 
hu d e n U m a y i ! ı e r .. 

Suriye komşumuzda müfrit Arap 
milliyetperverleri olan Vatanile • 
rin Türk dili aleyhinde yaptıklnr. 
veya yapmıya tahrik olun·:lukları 

nümayişler bize hayret ve tt?essür 
vermektedir. Vataniler bıı hareket· 
!erile, Halayda Türk dilinin resmi 
dil oluşundaki ısrarımızda ne ka
dar haklı olduğumuzu zımnen tas· 

dik m~ııasmdı olduğunu fark et • 
miyorlar galiba!.. Türk diline vet·· 
diğimi.r: eiı~tfııniyctin ne k::ıdar ye· 
rinde o!du~·ıru bu beyhu-ic gürul· 
tüler kadar teyid eden bir lıarekrt 
olamazdı. 

Fakat Türk dilinden bıı kadar 
korkmanın pek makul görii~nıedi
ğini de kendimiz söylivebiliriz. İn· 
sanın mantıkan aklına ilk ı;c",Erı ş 'Y 
ise: -

(Bir milletin dilinde1' bu kadar 
korkulursa kendisihdcn ne kadar 
ko.~ulacağı) fikridir 

Halbuki Vataniler, kendi ,·at~n
ları lçin büyük hüsnü niyellcr bes· 
lediğine hiç kimsenin şüphe ede • 
miyece.P;i bir komşusundan, müte
kabil haklara hürmet ve riavet et
tikçe, bu kadar korkmıya ne. mana, 
ne de bir lüzum vardır! 

Suriyeli komşularımız, müfrit 1 

milliyetperverliğin bu realiteler 
asrında hiç bir millet diplomasisi
ne esas olamıyacağını hila anla -
mamış görünmektedirler .. 

Açık SözlU 

Buna belediye ne yapsın? Niha
yet çöp kamyonlarının iızerlerine 
geçirilen :nuşambaların rüzgardan 
uçup bir kuyru.c g'bı kamyonların 
arkasında süründüğünü nereden 
göı:sün, ve nihayet bir (çöp balosu) 
haline gelen caddelerin afakına u· 
c:u~up serpilen çöplerin bu açık 
kamyonlardan dağılıp yayıld,ğını 

temizlik idaresi nereden habı-r al

sın? 

Bu alakasızlık, çöp kamyonların
naki şoförlüğü!" ·~ağı bir ;, gibi 
teliıkki !'dilmesınden doğuyor. 

Ne ise, bu hadise beni huylan • 
dırdı. Ve bugün de İstanbulun te
mizlik işleri üzerinde çalı~lım. 

A!<lınıza bir sorgu gelebilir: 

- Acaba İstanbulun temizlik 
kadrosu az mıdır ki çöp arabaları 
günlerce hızır beklenır gibi bekle
nir, bir çok süpürgeciler vardır da 
yıne sok klarda haftalık çöpler, ka
ğıtlar, sigara kutuları, sardelya te· 
nekeleri, çikolata kağıtları ve çöp 
ismi altında toplanabilecek her şey 
görülür. Bunun sırrı nedir? 

Her şeyden evvel bilmelisiniz ki 
çöpçü kadrosu kafi ve vafidir. 

Ayrıca altı tane de yem sistem 

kamyon alındı. Üstü açık bir kaç 
kamyon da ayrıca kullanılır. 

Arabalar, sepetler, sokak süpür· 

gecileri, sokak kutulan, çöp ara
baları, muhtelıf ne\'İ kamyonlar ,.e 
bol ~öpcüler olmasına rağ-nen yine 
Istanbu! temiz değildir, yine ev -

lerde çöpl~r kokmaktadır. yine so
hklarda çöpler, rüzgara bağlı dö
nüp dolaşır ve bilatefrik cinsi müz
hep ) ayların üzerlerı'le siner. 

Belediyenin temizli'< t ;kilatı he
m~n mükemmelin üstündedir de
nilebilır. Fakat bunun kiıfi olma· 
dığt anlaşılıyor. Bıına şöylece 
hükmetmi) orum. Beni takip ediniz. 
Haklı mıyım, değil miyim anlarsı
nız: 

Çcpçülerden birile, hem bileği üç 
insan bileği kadar okkalı, kırmızı 
yüzi..i, geniş omuzlu, ızbandut gi
bi b.r çöp~ü ile mi:ıliıkat ltim. Su
allerime, verdiği cevapları haşa 
çe,·irip arzedi)•orum: 

• I - İlk baharda köylıme dönc
cei;iim. Eh artık e\·Jenme yaşımıza 
girdik. Çoluk çocuk edineceğiz. 
Babodan kalma blr tarla ,·ar. Allah 
ne \'~rirse geçiniriz. 

II - Beni buraya kii ·nmu•den 
Osman gelirdi. O geçen yıl benim 
işimde idi. Yol parasını vermek için 
burava geldi, çalıştı, biraz para top· 
!adı, bana haber iletti geldik. 

III - Benim işim bahçeciliktir. 
Ben bu işden anlamam. Baharı ip· 
le çekiyorum. Yedi buçuk avdır bu 
lşde;·im. Allah bereket yeı:sin, üç 
be~ kuruşum var>. 

Çöpçülerin (16) lira ücreti \'ardır.1 
Bu kadar para kazananlar İstaıı • 
bu~ aile geçındirirler. 

Bu kadar para verildı i halde 
çöpçülerin bu işe liıyık oldugu ka
dar bJğ!anmamaları ve bilhassa iş· 
!erine icap eden parayı tamam -
layıııcıya kadar bekleyip de sonra 
hemen savuşup gitmeleri, zaten iş· 
den anlamıyan, temizlik bilmiyen 
btı adamların tam öğrendikleri za-

-~ 1 
- 1 

man çöpçülük vazifesıni gedik gibi 
kendi adamlarından birine devret- J 

miye muvaffak olmaları \'e nihayet 
bunların intihabında ve alınışında 

ı 

esaslı bazı prensipler bulunmaması, 
çöpçülere kr. izlik hakkında bir fi
kir verilmemesı, kurslar açılmama
sı, işin baştan savılmast, İstanbulu 
oldum bittim pis bırakacaktır. 

Bu ne nsri teşkiliı.t i~i, ne a.sri 
kamyon meselesi ve ne de büro, 
n1asa \·aıifesidir. 
Bakınız bu Jstanbul temizlik a

melesi yani çöpçümüz ne diyor: 

.Ben Gümüşhaneliyim. Bura -
da adam akıllı bir cadde bile yok
tur. Kaldmm ve yol karma karı -
şıktır. Bütün şehre dağ sırtların

dan ve kayalıklardan inilir. Ben 
bütün ömrÜmC'e şehir olarak bura
yı bilirim. Halbuki İstanbulun bir 
mahallesi bu kadar. Burada tram
vaylar, otJmobiller, otobüsler, ne
ler neler \•ar kı bunların hepsi cad
delerden geçiyoriar. Bizim işle -
r imiz de caıldeler üzerinde. Te -
mizlik mi yapacağız, can1mızı mı 

koruyarağız? Evveıa ben İstanbulıı 
hiç bilmediğim için bir müddet so· 
kaklarını, caddelerini ve daha faz. 
la iş aldığım yerleri öğrenmekle 
uğra~tım. Çünkü b!'n Edirnekapıda 
bir odada otururum. Oradan kay
bolmadan Şişliye gelebilmek ve 
tekrar clönehilmek irin ilk işim bıı 
oldu. Fakat bu aptallığımdan de -
ğildir ha' Bütün bizimkil<'r ev -
veıa bunu vaparlar. 

Eonra hayatımda elime ilk sü -
pürge alıvorum. Temizlik kadın -
lam mahsustur bilirdik. Ne bile
yim ki bir gün Allah bu işi başımı
za saracak. Sonra bizim işimizin ö
nüro geçenlerin büyük bir kısmı 
da halktır. Dükkan önlerini temiz
lersek dışarı uğrarlar ve .yahu, bi
raz su dök, toz, toprak, dükkanı re
zil ettin• diye paylarlar. Ben içe
cek su bulamam, nerede kaldı ki 
so~akları sulayacak suyu! 

Halk da böyledir. Toz kalkacak 
diye kadını, çoluğu çocuğu tepeme 
bini~·orlar. Hatta bunlar kafi de

gilmiş gibi, şoför (otomobili kirle· 
teceksin), \"utman (içeriye toz gi
riyor, kör müsün) diye söylenerek 
kabahati bizim üzerimize atarlar. 

Bazıları da: 

,Bu işler gece yapılır. Bu ne ı·e
zaletUr:. diye sanki "üpürgemin 
sapı bir yerine değmiş gibi, hay -
kırır1 durur. 

D~mek bunların 1'atırı fç,n gece 
uykularımızı da feda edeceğiz? 

Elhasıl işimiz çöpçülük değil 

vakit beklemek bc.yım. Hayatımda 
i<ıtmediğim 1,üfürü bu zanaatta 

öğrendim, duydum ve hazmettim. 
Ne is;.: bayPn, s:ıbrın sonu selci -

mettir. Şurada iki buçuk ay kaldı. 

İnşallah çekilip gideceğim ve şöy
le bir yuva kurup bütün sıkıntıla
rımın acısını çıkaracağım •. 

O halde evvela yapılacak bir şey 
Yar. Bu çöpçüleri süpürmek ve 
yerlerine bu işi mesleğe kalbedip 
iştahlısını getırmek. Şehri süpür • 
miye razı yüzlerce insan buluna· 
bilir. Bir küçük ilan yeter. 

iSTANBUL MUHABiRi 

Bir kitabın 
Çıkardığı mesele 

Lehistan, Ç<'k0sluvakya ve Ro • 
manya, Fran:;anın büyük harpten 
sonra teşkil etligi ittifak şcbek<'Si· 
nin en esaslı üç unsuru idi. Lehi~ ~ 
tan Fr.ınsaya 19:.n senesinde im -
zalanan bir ittifak muahedesiyle 
bağlanmı~tı. Romanya ile Fransa 
arasında bir ittifak muahedesi var· 
dır. Romanya, Çekoslovakya ve 
Yugoslovya, aralarında küçük an
tantı teşkil etmişler. Bu da Parise 
bağlanmıştı. Buıılardan başka Fran
sanın yardımı ile Roman~·a L.-his • 
tanla bir ittifak akdetnıişti. Fran
sanın müttefikleri sarmaşdolaş bır
birile ve hepsi de ayrı ayrı Fran
saya bağlı oldukları bu zamanda 
Lehistan, Çekoslovakya ve Ro -
manya arasındaki miına eb<ctler 
çok samimi idi. 

Fakat iki ehemmiyetli amil bu 
vaziyeti değiştirdi: Orta Avrupada 
bir Hitler Almanyası belirdi. Bun
dan sonra da Fransa ile Rusya, a-. 
ralarıııda bir mi:;ak imzaladılar. 

Bunun üzerine Fransanın harpten 
sonra yaptığı ittifak şebekesi ye
ni bir istihaleye girdi. Lehistan 
Hitler AlmanyasiLe anlaştı. Çe -
koslovakya da Rusyaya meyletti. 
Fransanın üç müttefiki arasındaki 
bağlar da gevşedi. Gerçi Çeko:;lo
vakya - Romanya münasebetleri, 
KG<:i.ik Antant bağları dolayısile 

sağlam görünüyor. Fakat senelcr
denberi Lehistan ile Çekoslovakya· 
arasındaki münasebetler gittikç<' 
gerginle~mektedir. 

Romanya - L<'hislan münasebl'l
le,..i hiçbir zaman gerginlC'§men11~ 

ise de hafif bir soğukluk dcvresı 
geçırdikten sonra son zamanlarda 
hayli düzeldi. Geçenlerde Romanya 
Erkanı Harbiye Reisi Varşovayı zi
yaret etti ve eski ittifak tazelendi. 
Romanyanın, Lehistan iie Çekos -
lovak~·a arasındaki münasebetk;i 
düzeltmek için aracılık yapmakla 

olduğu da söyleniyordu. Fakat bun
dan teliı~a düşen Alman diplomasi
si anlaşılıyor ki, şimdi Romanya i
le Çekoslovakya :ırasındakl müna
seb<'tleri bozmaya çalı.51yor. Bük

reşteki Çekoslovak sefiri fon Sel
ba da Alınan diplomasisınin bu va
zifesini kolaylaştıracak bir gaf yap
mıştır. Dört senedenbe·; l:iikre--
te sefir bulunan bu zat, .Cihan si

yasdinde Sovyet Rusya ve Küçük 
Antant. adile bir eser yazm'". Çt·· 
koslovaky:ı Dış Bakanı Krofta 

nın da bir başlangıç yazdığı bıı e
sere Selba, 1914 senesinde Lord 
Gurzon tarafınan Çeko;lovakyaya 

Sovyct Rusyanın komşuluğunu le
min edecek bir hudud cizilmesi 
hakkında yapılan bir teklifi hatır

lattıktan sonra demiştir ki. 
•Eğer o zaman böyle bir hudut 

çizilmiş olsaydı, şimdi Sovyet Rus
ya Çekoslo,·akyaya daha kolay yar
dımda bulunabilirdi.> 

Bu yazıyı Alman, Macar ve son
ra aa İtalya matbuatı ele almışlar 
ve son günlerde bu mevzu üzerin
de hayli neşriyat yapmı~lardır. Bu 

neşriyat nihayet Lehistan ve Ro -
manyada da akisler uya;ı':i;nnıstır. 

Bazı Rumen ve Leh gazeteleri, sef r 
Selba tarafından bahis mevzuu e

dilen arazinin bugün Romanya ve 
Lehistanın ellerinde bulunduğuna 

işaret ederek, bunun aralarındakı 

dostluk bağları ile telif kabul et
mediğini yazmaktadırlar. 

Kitaptaki bazı pasajların müna
sebetsiz olduğunu Çckn~ıo,·ı;k I)ıı 

Bakanı Krofta da takdir -etıff s ola· 

caktır ki, bu eser için ya~ciığı l·a'i
lar.gıcı kitabı okumazdan en·el 
hazırladığını söylemiştiı-. Nornıııl 

zamanlarda belki dı> di<kati b;'r. 
çekmiyecek olan bir yazı, Orta A,·. 

rupa vaziy~tinin nazik olması do
ıa,·ısile ehemmiyetli siyasi lı~C. sc 
~klini almıştır. Çekoslov:ıkya. Le
histan münasebetleri zalerı ıyi dL'· 
ğıldi. Fakat Küçük Antmtın en e

hemmiyetli iki unsuru olan Ro -
manya - Çekoslo\·akya al'a>mdaki 

münasebetlerin geıginleşme;ind~n 

korkulmaktadır. Maam.lfih harp 
sonrası devrinin en eski siyasi kom~ 

binezonu olan Küçük Antantın bu 
sarsıntı.vı geçireceği umulmak • 
tadır 

Ahmet ŞUkrU ESMER 
11111111111ııımuıt111muuıııı.11111111111111111111uıııııuı11111111111111111t 

Bir dUnya rekoru 
kırıldı 

daha 

Bo:;ton, 15 (A.A.) - Amerikalı 
koşucu Doulash iki millik mesafeyi 
sekiz dakika 46 saniyede katetmek 
surclile dünya rekorunu kırmıştır. 



BABA 
-----, 

İhtiyar dostum: . .._ 
- Ben baba olmağı, diyordu, sev

gi hayatımızda bir basubadelmevt 
sayarım. Aşık iken, nasıl sevgili -
miz için her şeyimizi, hatta şahsi
yetimizi fedadan çekinmiyorsak, 
baba olduğumuz zaman da çocuk
larımıza karşı ayni fedakarlıkları, 
hiç birşey düşünmeden yaparız. 

Hakiki baba olmak, sevgisi içinde 
kendini unutacak derecede aşık ol
mak kadar herkese nasip olmıyan 
asil bir histir. Düşünün, ben bu 
yüzden, evladım için, çıldırasıya 

sevdiğim karımı, yani gençlik aş

kımı feda ettim. Bunu yaparken 
ne mi düşündüm, diyeceksiniz? Se
verken bir şey mi düşünüyoruz? 
Siz baba oldunuz mu? Olmağa çalı
şın. Ben insanlara, aşık olmağı da 
tavsiye etmem. 

- Oğlunuzun kim olduğunu pek 
merak ediyorum, dedim. Ondan 
bahseder misiniz? 

- Onun kim olduğunu ne siz so
run, ne de ben söyliyeyim. İnsan 
severken, bu kadın sevilebilir, der, 
sonra mı aşık olur? Hayır! Mühim 
olanı bizim se\'l'Il~k isteyişimiz, sev
mek ihtiyacımızdır. Ben, baba ol -
mak ihtiyacında idim, bunu bütün 
ıstıraplarile yaşadım. 

.Bundan yirmi sene evveldi. An
nem, babam, iki kız kardeşim ma
halledeki bir düğüne davetli idik. 
O zamanlar Eminönü civarında bir 
yazıhanem vardı, avukatlık eder
dim, bekar yaşard ım. Düğün gece
si eve çok yorgun gelmiştim. Yaşlı 
annEm çok ısrar etti: 

-- Evladım, dedi, bütün günün 
kağıtlar arasında, ötekine berikine 
m~ram anlatmakla geçiyor. Bir si
nemaya gidip eğlenmiyorsun da .. 
Gel bu düğüne gidelim. Eğlenir -
sin, gözün gönlün açılır. Hem gör, 
Hayret efendilerin ne güiel bir kı-
21 var. 

•Yorgunluğuma rağmen razı ol
dum. Komşularla tanışıklığım yok
tu. Küçükğümdenberi mahalle ar
kadaşlıklarından, dostluklarından, 

muhabbetlerinden hiç hoşlanmaz -
dım. Bır kış gecesi, bütün ev halkJ, 

çamurlu ve karanlık sokaklara düş· 
tük. Kız karrl~şlerim en güzel el
biselerini giymişler, annem de san
dıktan çıkardığı yabanlık ipeklile
rini giymiş, mücevherlerini takın
mıştı. Babamın sırtında bonjur u 
vardı. Ben de güzel lacivert elbise
mi tercih etmiştim. Nihayet, cün
büşlü eve geldik. O zamanlar adet-

Yozan: Şerit HulOsl 

~-~-

\ ----- J 

t i, düğiin evi ikiye ayrılırdı. Ha
rem, selamlık. Yani kadınlar bir 
t arafta, erkekler bir tarafta a • 
henk ederlerdi. Daha kapıda an • 
nem, kız kardeşlerim bizden ayrıl
dılar. Babamla ben selamlık tara
fına geçtik. Babam İstanbulun ta
nınmış yüksek bir memuru olduğu 
için, oradaki dostları ayağa kalkıp: 
. Buyurun beyefendi!>. .Buraya 
buyurmaz mısınız, Hulki beyefen
di!> diyerek itibar ediyorlardı. Ba
bam, büyük salonun ta köşesinde 
pencere yanında oturan kız evinin 
babası Hayret efendinin yanına 

gitti, elini öptü ve beni: 
- Oğlum Haydar, dedi. Hania 

avukatlık eder, derdim diye 
takdim etti. Ben de Hayret 
efendinin elini öptüm ve ba
bamın yanına oturdum. Bir iki 
laftan sonra, beyaz sakallı, yüzün
drn nur akan ihtiyar baba, Hayret 
efendi: 

- E, Hulki bey evHldım, dedi, 
y~v,.unu büyüt, onu gözünden sa
kın, sonra da kendi elinle başkası
nın oğluna ver. Bunun ne kadar a
cı olduğunu babalar bilir. Hele ba
ba ihtiyar da olursa .. 

Babam, düşünceli bir eda ile ba
şını salladı: 

- Yakında benim de başıma ge
lecek. Fahrünnisa ile H..limeyi e
lımle ba<kalarının oğluna vermek 
acısını ben de tadacağım. Bu dü
ğün, beni eğlendireceğine, endişe
ye düşürecek. 

- Asıl kötüsü, Hulki bey oğlum, 
kızımı bir aşık gibi severdim. Kor
kuyorum, kocası kızımı benim gibi, 
benim kadar sevemiyecek, onun 
hislerini bilemiyecek. Hangisine 
dokununca ağlıyacağını, veya gü· 
lcceğini anlıyamıyacak. Dün gece 
bütün bunları düşünerek kara ge
ceyi ak ettim. 

.içimde büyük bir merak uyan
dı: Hayret efendinin kızını gör -
mek. Bu arzumu ne babama, ne de 
Hayret efendiye söyliyebilirdim. 
Evlenmek üzere olan, hatta düğü
nü yapılan bir kızı görmek, mana
sı hiç iyiye yorulmıyacak bir arzu 
idi. Fakat bunu r1Uhakkak istiyor
dum. Bu akşam kızı görmeliydim. 
Çalgılar çalındı, içkiler içildi. Ba
bam biraz içkiye düşkündü. Hay -
ret efendi ise akşamcının biri idi. 
Çakır keyif olmağa, neşelenmeğe 
bn~lıyan babamın kulağına, kendi
sile yan od8 !ardan birine geçip yal
nızca konuşmak istediğimi söyle -

Açık Söz' ün romanı: 21 ...... 
n BA~JND:A 
OL~N Ki 

Yozan : lskender Fahretlin 
Cevat şoförün yanından atladı: 

- Haydi inin çocuklar! Evimize 
geldik ... 
........... ... ... ......... ...... .... 
............... ...................... 
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Selma üç gündenberi sinirliydi. 

Zeynebe birşey sezdirmiyordu .. 

Fakat, Cevatla yalnız kaldığı za-
man: 

- Çok sıkılıyorum, Cevatcığım! 

Bu işin sonu nereye varacak? 
Diyordu. Cevat da o günlerde ne 

kadar değişmiş, ne kadar bambaş

ka bir adam olmuştu. ya ... 

Bir sabah Zeynep uyurken, Ce

vat salona geçmişti.. Selma ağlı -

yordu ... 

Hem de hıçkırarak .. boğulurca -
sına, tıkanırcasına ağlıyordu. 

Cevat, Se!ıpanın yanına sokul

du .. ellerinden tuttu: 

- Nen va Selma! Rahatsız mı-
sın?. 

Selma gözlerinin yaşını silerek: 
- Hayır .. dedi. 

Başını şezlonga dayadı. 

Hıçkırıkları devam ediyordu: 

- Bir şeyim yok ... Rahatsız de
ğilim. 

Cevat: 

- Biz seni sıkıyorsak, başka bir 

eve taşınalım, Selma! Ben seni hiç 

bir zaman rahatsız etmek istemem! 

-- ~ ~ - ----------------- ----- -
·~------ ---- - --- -
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nazif 

- Tüccar Vecihi beyden aldığın 
kalorifer komisyonu da kafi gel -
m2z mi dersin? 

Neler de biliyordu. İdarenin bü
tün sırlarını öğrenmişti galiba ... 

Maamahir memurun usturuplu 
yaptığı bu dalaverelerden bir kor
kusu olmadığı anla.-ılıyordu. Zira 
canının sıkıldığı suratının renklen 

renge girişinden belli oluyor; fa

kaf, yelkenleri bir türlü suya indi
remiyordu. Hatta bir aralık bu çap
kııı genel kolur.dan tutup kapı dı

şarı etmek ister gibi bir harekette 
bulundu. Liıkin, Nazmi, tuttuğunu 
kolay kolay bırakıra benzemiyor
du. Bam telini bulmakta gecikme
di... 

- Ya üzüm incir vesikalarının 

geçen ay yedi buçuktan satıldığını 
müdür bey duyacak olursa... -di
yecek oldu- Ne dersin? 

İ <te bu son sözlerin bir yıldırım 
' gibi tesiri oldu. İdare memuru göğ-

sünü manda toslamış gibi zıplaya 
zıplaya geriledi ve bC'ğuk bir ses
le; 

- Seninle başa çıkılmaaaz! -di
ye bağırdı- Of be! şeytan nusın? 

Nesin? 
Ve ipnotizma edilmiş gibi derhal 

masasına yaklaştı; şuursuz hare -

ketlerle, elıni kolunu bir makine 
gibi işleterek az evvel kilitlediği 

çekmeceyi açtı. O dürüst su:atlı a
dam, sapsarı kesilmişti. Bir demet 
banknot çıkardı, ezilip büzülerek 
saymıya başladı; 

- On ... On iki buçuk .. ! On beş, 
yirmi beş .. otuz. 

Bu ani değişikliği neye hamle -
deccğini bilmiyen hoca, nefesini 
kesmiş, gözlerini paraya dikmisti. 
Nazmi ise tekrar devam defterinin 

başına geçmişti ve sakin sakin yap
rakları karıştırıyor, parmaklarile 
bir~eyler hesaplıyordu. Memur ni
hayet; 

- Buyurunuz hoca efendi... -de
di- tam seksen yedi buçuk lira. 
Yalnız hafta arasında benden al • 
dığınız iki buçuk lirayı kesiyorum. 

Muallimin gözlerinde bir neş'e 
ışıldadı. Kulaklarına inanamıyor

- Evet efendi hazretleri ... Şu 
du. Şaşkın şaşkın kekeledi: 

_ Sahi ... Bana mı veriyorsunuz? 1 
Nazmi cidden zeki çocuktur. İ~ini 
bh- kalıba dökebildi. Malum a... • 
Biz formalite adamlarıyız. 

- Hay yaşayasın be evlat! 
Molla, titıeyen parmaklarile 

!islanının düğmelerini ~cele acele 
çözdü. Paraları koynuna doldurdu 
ve .Allaha ısmarladık> ı bastırdı. 

Çekip gidecekti. Fakat bir adım a
tar atmaz, Nazmi ile burun buruna 
geldi. Genç, yolunu kesmiş, cüz -
danını doldurarak banknotlart bi
rer ikişer çekerek kendisine uzatı· 
yordu: 

- Hayır ola evlat ... Bu da ne? 
- Hocam, bu para geçen ay tale-

besiz kalan saatlerinizin ücretidir. 
- Kim veriyor bunu? 
- Ben! 
- Nasıl olur?-! 
- Alıııız efendim alını>. .. 
- Yoo ... billah olmaz evlat. Biz 

o zararı sineye çektik geçti gitti. 
- Amma ben derslere devam et

seydim, fiz bu zarara uf!r1n11ya -
caktınız. 

- Bak orası doğru ... Doğru la
kin ... 

- Fazla konuşmıyalım hocam. 
İkinci dersi de senin yüzür.den mi 
kaçıracağız? Mecellenin ,flf> inci 
macidesi gayet sarihtir. Lam, cim 
dinlemem 

( Dernmı var) 
----------..,.----- 111111111111111 1 111•111111ıttı1111111111111111111ııttııı11111111111 1 11 1 1111111111111 

dim. Razı nldu. Halılarla döşenmiş 
odada sedire otuurak: 

- Baba, diye sö,;e başladım. Ben 
Hayret efendinin kızını merak e
diyorum. 
Sarhoşluktan ayıııyormuş gibi, 

yüzüme şaşkın şaşkın baktı; sonra 
düşünüyormuş gibi elini şakağına 
dayadı: 

- Bu da ne demek? Evlenecek 
bir kızı görmek ne demek? Hay -
dar, bunu kimler yapar? 

- Babacığım yanlış anlama. 
Hayret efendinin, babası olduğu 

halde, bir aşık gibi sevdiği kızın 

güzelliğini merak ettim, sadece bu 
kadar ... 

- Peki amma, nasıl olur? Göre-
mezsin ki... 

.Tuhaf bir teklifte bulundum: 
- Babasına söyliyelim. 
cAdamcağız hem yüzüme baktı, 

hem de teklifimin garabetine kah
kaha ile güldü. 

- Çok çocuksun, Haydar, dedi. 
Sende bugün garip bir hal var. 
Haydi biraz içki iç, düzelirsin. 

.Baba oğul salona geldik. Da -
vethler yavaş yavaş azıtmağa baş
lamışlardı. Canım sıkıldı. Hayret 
efendiye yorgun olduğumu söyle
dim, elini öperels müsaade istedim. 
Nur yüzlü baba: 

- Pek kısa oldu evladım, dedi. 
Cemiyetlerimizde yine bekleriz, 

(Devamı var) 

Ve pekala biliyorsun ki, bu işi ya
pan .. yani Zeynebi benim başıma 
saran sensin! 

Selma Cevattan ayrılamazdı. 
·İstersen başka bir eve çıkalım •. 

sözü Selmanın beynini altüst et
mişti. 

Birdenbire silkinip kalktı: 
- Hayır ... Hayır .. Ben sizin bu

radan bir yere gitmenize tahammül 

edemem .. 

- O halde .. 

- Hiç canım .. sen benim ağla-
yışıma kulak asma! Ma!üm ya .. bu 

bir nöbettir. Arasıra gelir bana ... 

Cevat, Selmanın alnını ve saçla

rını okşıyarak odasına çekilmişti. 

Selma salonda yalnız kalınca dü
şünmeğe başlad1: 

- Demek ki Cevat buradan çık

mayı bile düşünüyor ... Hayır .. ha
yır .. Ben ne onun ne de Zeynebin 
buradan ayrılmalarını istemem. 

Hizmetciyi çağırdı: 

- Marika!.. Küçük hanımın sa
bah çayını götürdün mü? 

Kırklarelinde 

Elektrik ucuzladı 
Kırklareli (Hususi Muhabirimiz

den) - Belediye elektrik kilovatı
nı 16 kuruşa indirmiştir. 

Elektrik tesisatı yakında ge -
nişletilecek ve daha bir miktar ten
zilat yapılacağı ümit edilmektedir. 

Edirnede kar 
Eidrne (Hususi Muhabirimiz -

den) - Dün sabah akşama kadar 
yağmur yağmıştır. Bugün hava yi
ne a1.;·mış ve günC'ş yüzünü göster
miştir 

Edirne Halkevirtin ça· 
lışmaları 

Edirne (Hususi Muhabirimiz
den) - Edime Halkevinin çalış
ma şekli hakkında çok önemli ka
rarlar verilmiştir. 

Halkevimizin işlenen ve bekle -
nen semereyi verebilmesi için bü
tün şubelerin faaliyetine yeniden 
hız verilecek ve sık sık toplantılar 
yapmak suretile çahşmalara germi 
verilecektir. 

Edlrnede ŞUkrU Naili 
caddesi 

Kırklareli (Hususi Muhabirimiz
den) - Merhum Şijkrü Nailinin 
hatırasını ebediyen yaşatmak için 
şehrimizdeki bir caddenin adına 
(Şükrü Naili) namı verilmiştir. 

- Kalktıklarını duymadJm ha -
nımcığım! Emrederseniz götüre -
yim ... 

- Haydi, çabuk götür! Cevat 

uyanmış .. küçük hanım da kalkmış 
olmalıdır. 

Selmanın böyle birdenbire yu -
muşamasının sebebi vardı: Ceva
dın sözleri .. 

Selma bu sözleri işitince beynin
den vurulmuşa dönmü:tü. 

- Hayatımda böyle bir gaf yap
mamış•ım.. Ah, ne y .,ılım da 
Zeynebi kendi elimle Cevadın ba

şına sardım?! Ne yapsın zavallı 

çocuk! Piliç gibi kızı görünce, kal
bini ona kaptırıverdi. Hele biraz 

daha dişimi sıkayım. Şu evi ondan 

kopartmadan, ipi kopartmak hiç 

te doğru olmıyacak.. 

* 
Cevat _yüzünü yıkarken, Marika 

çay tepsisini odaya götürdü: 

- Başka bir emriniz var mı, pa
şacığım? 

Zavallı kadından hayır kal 
madı. 

- Ölüyor mu? 
- Ölseydi kurtulurdu. Daha be; 

ter oldu. 
Sağ tarafına indi. Bundan başka 

konuşmasını ve hafızasını kaybetti. 
Arkadr.~lar uğraşıyorlar. 
- Hic konusamıyacak mı? Hafı-... .. . 

zası düu. lemcz mi? 
- Şim".lilik bilinmez. Arkadaşla

ra nca ettim. cllel'inden geleni ya
pacaklar. Bckl~mekten başka çare 
yok. 

- Sebeµ olmak' lztirnbı ... 
- Bırak 1>nu. Dima~, sinirler, 

vücut bu akıhP.te hazırlanmış, böy
le gi;rünüyor. Bu gün olmasaydı 

başka bir gün, başka bir vesile ile, 
belki de hio; sebepsiz olacaktı. 

- Belki bir h•cSta!ık neticesi? 
- O da olabilir. Uzun hayat ve 

sinir buhranları neticesi de olabi
lir. Şimdilik bir:: y denilemez. Her 
' v araştırılacaktır. Ne yazık ki di
l ı •e hafızası da açılsa bir avuç pör
sük et, bir avuç kemik olarak ya -
<ayacaktır. 

Üç dost birer canlanmış elem ha
, ı.ıde biribirinden ayrıldılar. 

ZPkeriyya sofrası cinayetinin ka
ranlığı katmerlcşmişti. Önce çözü
lür gibi sanıian herşey birdenbire 
bir kördüğümle düğümlenmişti. 
Düıi biran, bir 'saniyenin yarısı 

kadar biran tahammül etseydi, her 
muttmma ~özülecckti. Ka:dıncağı7. 
söyleme!~ için çok çabaladı, çok e
for sadetti, fakat söyliyeıııedi. Za
ten söylemekle söylememek ara -
sınôa büyük bir ruh ve sinir müca
delesi geçirmi~ti. Ve tam söyleme
jie karar verdiği zaman bu felaket 
gcldi. 

Artık hastahaneden de alışmış -
!ardı, her gün saat on ile on bir a
rasında tele , on çalar ve gazeteci -
nin sesi duyulurdu: 

- Hasta ııasıl? 
Ve her gün ayni cevabı alıyordu: 

- Eskisi gibi. 
Yirminci günü iyice bir habu 

aldı. Hastahaneye gitti ve parava-• 
nanın arkasından hast•ya baktı. 

Bir kalıp ,ıibi yatıyordu. Yiizü
rıün sağ yaııı sarkmış, ağız kaymış. 

Gözler buzlu camdan daha mat. 
Yalnız arasıra mırıltıya benzer ses
ler çıkarıyor. Dayanamadı, yanına 
sokul<du. Yorganın üstündeki sol 
elini tuttu. Maviş, donuk ve çukur
daki Mavi gözlerini döndürüp bak
tı. Yirmi sene evvel İstanbulu çıl
dırtan bu mavi gözlerde bir mana 
kırıntısı bile yoktu. Yalnız o da eli
ni tuttu ve hafifce sıktı. Bunun bir 
şefkat eli olduğunu hissetmiş mi 

Cevat arkasına bakmadan cevap 
verdi: 

- Masanın üzerine bırak da git .. 

Marika çay tepsisini mas>nın üs

tüne bırakıp çekildi. Cevat sesl.cn
di: 

- Zeynep ... Zeynep ... 

Zeynep esniyerek gözlerini açtı: 
- Sabah oldu mu Cevat bey? 

Cevat siyah perdeyi açtı: 

- Baksana, güneş tepemizde ... 
Akşam oluyor. 

Zeynep yataktan fırladı: 

- Ooo .. çayımız bile gelmiş .. 

- Haydi kalk, yavrum! Benim 

sütümü kendi elceğizinlc koy ba

kayım ... 

Zeynep pembe sab~hlığını sırtı
na aldı: 

- Her sabah çay içerdiniz .. Bu 
sabah süt mü içeceksiniz? 

Cevat yüzünü silerek dalgın bir 

tavırla Zcynebin yüzüne baktı: 

- Ha .. sahi.. Ben her sabah çay 
içerdim. Yanlışlıkla süt dedim .. 

-- - --

idi? Gözler bakıyor, kar~ısındakını 
süzüyor, fakat hiç bir mana ifade 
etmiyor, büsbütün harap olan yü
zündeki çizgilerin bir ucu bile oy· 
namıyordu. 

Hastabakıcı kız yavaşca anlattı: 

- Bu hasta iyi olmıyacaga ben
ziyo.- beyefendi. Bu zavallı ı.eyi

~izdir? Onuıl çok derin iztirapları 
var. Ben nöbetlerimde dikkat edi
yorum, vücutce hiç bir acısı yok. 
Bunun acısı ruhunda. Biz bu işleri 
anlarız beyefendi. On bir senedir 
neler, neler gördüm. Fakat bunun 
kadar içi aCı}•an, manevi ynrnfar
la dolu bir hasta görmedim. Akra
banız mı bu beyefendi? Bu zavallı 
neyinizdir efendim? 

- Niçin öğrenmek istiyorsunuz. 
- Hiç. Öyle. 
- Hiç bir şeyim değildir. Çok 

eski bir komşuluktan başka bir il
gim yoktur. Tamamen bir şefkat 

duygusu. 
- Öyleyse ben de size ayni duy

gu ile bazı şeyler söylemek isterim. 
Beyefendi! Bu kadıncağızın iyi ol• 
maması iyi olmasından daha iyi -
dir. 

- Böyle mi knlmalı. 
- Merhamt lsizlik etmiyorum. 

Kendisine çok acıdığım için söy -
lüyorum. Kendine gelirse, biraz da 
sarsak kalırsa ne olacak? Ifayatı 
bü~bütün cehennem olacak. Çünkü 
o '>akit hastahaneden ~ıkıirılacak · 
tır. O zaman ne yapacak? 

- Belki kendisine hafif l>ir iŞ bu
labilir. 

- Yazık )d bı:ı1u bulamıyacaktır. 
-?? .. ~··· 
- (Yavaş) Bu kadın bir hasta • 

!ık kolleksiyonudur! 

- Ne diyorsunuz hemşire?! 
- Evet. Kan tahlilinde netice 

müsbet çıktı. 
-Ya ... 
- Yalnız bu kadar değil. Bakı-

nız. 

Kenarını açtığı battaniyenin al
tından kadının zayıf, çıplak sol ba
cağı göründü. Diz kapağının etrafı 
ile baldıra doğru feci bir manza • 
ra ... 

-Bunda cüzam varmış. 
-Vah, vah! 
- O kadarla kalsa. 
- Dahası nu var? 
- İkinci derece verem. 
- Bu zavallı, demek bir fel5ket 

kasırgasına uğramış. 

- Böyle bir bedbahtın hastahane 
dışında ne işi var? 

- Siz her gün böyle acılarla kar
şılaşmak İçin mi hasta bakıcı ol • 
dunuz. 

(Devamı var) 

Kusura bakma! 
Zeynep fincanları doldurdu: 

- Neye dalgınsın, bu sabah Ce
vat bey? 

- Yoook. Dalgın değilim hiç .• 

şey .. Akşam sen yine konyak içtin 
değil mi? 

- Ben içmedim .. sen içirdin ! 

- Ben mi içirdim? .. 

- Öyle ya .. sen müt.ıımediyen 
rakı içiyordun! Bana da konyak ve.. 
riyordun!.. 

- Yavrucuğum, ben senin bun
dan sonra bu kadar fazla konyak 
içmene razı değilim .. 

- Neden? Yine şımarıklık mı 
yaptım? Yoksa ... 

- HJyır. Ne şımarıklık yap•m .• 
ne de fazla taşkınlık .. Sadece göz
lerini süziiyordun ! Hem de ne ka

dar baygın bakışların varclı bili ~ 
yor musun? 

Zrynep gülmeğe başladı. 
- Bu, bir kabahatse bir daha 

gülmem de. Somurtur otururum. 
(Devamı var ) 
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lspartaya güzel bir Hal-1 
kevi binası ıazımdır 1 

evi faaliyetinden memnundur. Bana şunları ıoyledı : 
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Edirne 

İstanbul 
Asfalt yolu Isparta (Hususi Muhabirimizden)- ilbay Fevz! Da~dal, buradaki Halk· 

• - Muhitte sosyal hareketlerin inkişafına azami ~ayret göst.ren I I 
yegane müessese Halk~vidir. B•itün şubeler muntazam bır çalışma tarzı şaret levha arı 
takip ediyorlar. Ev başkanı Fehmi enerjik bir gençtir. Dikllmeğe ba,ıendı 

Her hafta H~lkevinde aile topla·.tıları yapılır. B':' toplantıhr l~parta- Edirne (Hususl Muhabirimiz-
nın medeni hayatına örnek olabilecek şekilde sam.ı~l geçe_r. E~ın neş· 
tiyat kolu aylık bir mecmua çıkarmakta olduğu gıbı muhıtın atık eser- den Avrupa· lstanbul otomobil 
!erini de derlemektedir.,. . . yolunun Edirne • lstanbul ve 

Fılhakika Isparta kültür ve medeni hare~etler yolun.da •.~e~.' adımlar Edirne • Avrupa kısmındaki 
atmaktadır. Fakat Halkevinin zahiri vaziyetı yabancı bır gozu okşaya- güzergahına Turing Klüp tara. 
bilecek bir halde değildir. Eski ve körfez bir bi_nanın. Halkevi olarak tından hazırlatılan işaret numa-
kullanılışı Isparta gibi güzel bir vilayet merkezıne hıç de yakışm~yo~. 
Elemanlar ne y0pıp yapıp Halkevini şehrin en işlek semtinde yenı bır raları dikilmeğe başlanmıştır, 
binaya nakleheler herhalde daha iyi olacak. Yakında yol güzergahına ayrı-

• e e ca beynelmilel seyrüsefer işreı-

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 
[Bu ıütunlarımııda ok:uyucula• 
rımı11n fotoğraflarını tahlile de• 
vam ediyoru~.J 

295 : Bay Şinasi Yapar. 
e Neşeli ve a

laycıdır. Her şeyi 
kendi•ine dert 
etmez. Gününe 
göre yaşar. Pa· 
r il tutmaz. Para 
kadar ki<ı de tut· 

maz. Çabuk af. 
feder. Dürüst bir 
seci ye si ve sağ· 
lam bir iradesi 
vardır. 

Dünyanın K on yada oturak alemi yapan ıeri de;;;~;ada 
7 kişi gaka/andı Yol tamlrlerı devam 

' 
En zengin milleti ! 

Konya (Hususi) - Dün gece saat 2 kararlarında Konyanı? ı::araka- Edirne Hususi Muhabirimiz -
Ylf mahallesinde bir evde kadın oynatıldıQ'I _ha~r alın~a~ı uzerıne po• 
lisçe bir cürmümeşhut yapılmış ve Hasan Huseyın, Memıllı Ahmet, lsma- den) - Edirne - Kırklareli şoşc - · 
il lbrahim Hayri Kadir, Abdurrahman isimlerindeki yedi şahsın Ka- sinde Akardere - Karahızır köy-
r~manlı ls;..ail ta;afından kaçmlan alüfte Havvayı oynatmak sure~ile !eri arasındaki bozuk yolların ta • 
oturak yaptıkları görülmüıtnr. Suçlular cürmümeşhut mabkemesıne . b lanmıstır, 

·ı · 1 d" ınırıne aş . 
verı mış er ır. - t t · 
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Muhabir mektupları 

Burdurda bir çok yol 
ve köprü yapıldı 

-------
inşaata bu sene 
olunacaktır 

Tamirat ve 
devam 

de 

Burdur (Hususi Muhabirimiz -
den) - 936 yılı içinde vilayet da
hilindeki yol faaliyeti mühimdir. 

Burdur - Antalya yolu üzerinde 
8 kilometre uzunluğundaki tami
ratı esasiye kısmen belediye tara
fından, kısmen de müteahhidine i
hale suretile ikmal edilmiştir. Bu 
yolun 21 inci kilometresinde bir 
yol bakım evi ile bır can kurtaran 
evi yapılmış ve 40 inci kilometrede 
silindir muhafaza edecek ikinci bir 
yol bakım evi vücude .getirilmiştir. 
Bu evlerde bir fen memuru ile ta
mirci amele bulundurulmaktad\r. 

Ayni yolun 45-64 üncü kilomet -
releri arasında bulunan dört met
re açıklığındaki beş köprii, beton 
armeye tahvil olunmuştur. Kem -
halı ve Onanç köprülerinin ahşabı 
tabiyeleri ve esaslı kısımları da 
tamir edilmiş olduğu gibi seylap 
akıntılarının tehdidi altında bulu
nan kısım da tathir edilmiştir. 

Burdur - Baladız yolunda üç a
det ahşap köprü tamir edilmiştir. 

Burdur - Tifti yolunun 70 sene -
dir tamir görmemiş olduğu göz ö
nünde tutularak bu kara yoluna 
müvazi yepyeni bir şose insa edil
mektedir. Yolun bu kısmındaki 

Edirnede 

Feyezan nasıl 
Başladı? 

Edirne (Hususi Muhabirimiz -
den) - Bir kaç gün evvel Edirne
de yağan sürekli yağmurların bir 
taraftan da şiddetli esen lodos rüz
garının Balkanlarda erittiği karla
rın tesirile Edirneyi çevreliyerek 
Ege denizine doğru uzanan ovala
rın ortasında akan Arda, Tunca ve 
Meriç nehirleri birdenbire yük -
selmiş ovaları, Edirnenin İmroz, 
Kasımpaşa gibi kıyıda!<i mahalle
lerini ansızın su basmıştır. 

Suların yükselişi öğleye kadar 
devam etmiş ve o gün Edirne şeh
ri istasyonundan her gün sabahla
rı hareket eden tren hareket ede
mediği gibi İstanbuldan felen kon
vansyonel de Karaağaca teehhürle 
gelebilmiştir. 

Karaçal yokuşu müceddet şose 

haline getirilmek için müteahhi
dine ihale edilerek (3100) metrelik 
kısım ikmal edilmiş, yine bu yol 
üzerindeki Eğeneş, Mürseller ve 
Bademli köyleri altında amelei mü
kellefe ile (3500) metre tulünde 

tesviyei türabiye, 10.900 kilometre 
blııkaj, 5.500 kırma taş ferş ve 3.200 
kilometre kırma silindirlenmiş ve 
beş tane de betonarme menfez ya
pılmıştır. Bunlardan başka Kara -
manlı nahiyesile Antalyaya bağlı 

Kurkut ile kazası arasındaki yo -
luıı Burdur hududu da inşa halin
de ve üç adet büyük köprü yapı 
vaziyetindedir. Burdurun Ağla -
son nahiyesile Isparta arasında ya
pılmakta olan yolun ehemmiyeti 

büyüktür. Bu yol üç vilayeti biri -
birine bağlamak bakımından mü
himdir. Buranın sekiz kilometrelik 

kısmındaki geçidin açılmış ve dört 
metrelik bir köprünün yapılmış ve 
muhtelif irtifalarda (250) metre u

zunluğunda istlnad duvarı inşa e
dilmiş olması Antalya, Burdur ve 
Isp~rta vilayetlerine Burdur valisi 
Abdullah Savaş'ın ebedi bır hatı

rası olacaktır. 

lzmir 
Tehlikeden 
Kurtuluyor 

İzmir (Hususi Muhabirimiz -
den) - Bcledıye, bundan evvel 
mühim bir karar almıştı, Turan'da 
bulunan petrol ve benzin depoları, 
şehir için daimi bir tehlike teşkil 

ettiğinden mevaddı müştaile de -
polarının bayraklı civarında dağda 

ve yer altında in~a edilmesi muva
fık görülmüş, belediyenin bu mü· 
him kararı, vila.)"E!te bildirilmiş. 

viliiyetçe tasdik edilmişti. 
Bir harp vukuunda tayyare hü

cumlarında şehir için tehlike ola
bilecek bir hedef vaziyetinde bulu
nan bu depolar, şimdi bile büyük 
bir tehlike teşkil ediyorlar; her gün 
yirmi kadar katar, bu depoların 
arasından seyrüsefer etmektedir. 
Lokomotifin bacasından bu depo
lara sıçrıyacak kıvılcımlardan, bü
yük bir yangın çıkması ihtimali 
her zaman için vardır. 

Bu depoların her birinde asgari 
olarak 5-6 bin ton petrol ve benzin 

İzmir (Hususi) - Palamutuh 
&tlndardize edilmesi ve yeni ihrac 
merkezleri temini için dün ticaret 
ve sanayi odasında bir toplantı da
ha yapılmıştır. 

Geç vakte kadar devam eden 
toplantıya, iç ticaret umum müdü
rü Mümtaz ile İktisat Vekaleti ilı
racat baş konrolü Hakkı Nezihi de 
iştirak etmişlerdir. Toplantıda ve
rilen kararlar. bir raporla İktisat 
Vekaletine hildirilecektir. 

_ . ....., 
BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

: Şahıne melodi 
: Oörd üncü aşk 
: ŞJPgiıay 
: Halk kahramanları 
: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 
: Yeşil domino ve 

Brodvay melodi 
ı Korkusuz kaptan 
: Hindistan kahra

manları ve bir gün
lük kibar kadın 

: Son uçuş ve Bo
zambo korsanları 

ASTOl<Y A : Kadife maske ve 
Ölüm uçurumu 

CUMHURiYET: Kara kedi ve Bü
yük ihıiıaı 

ISTANBUL 
l·ERAH 

MiLLi 

ı Yıkılan belde ve 
Ölüm ve Zafer 
: Ç•pkın genç ve 

Kızıl ç•vır 
HiLAL : Bay Tekin 
AZAK : Küçük prenses 
ALEMDAR : Bay Tekin 
KEMALBEY : Çöl uvaşları ve 

HALE 

Çin batakhanesi 
KADIKÖY 

: Yeşil domino 
ÜSKÜDAR 

HALE : Margarita 
BAKIRKÔY 

MiL TIY ADI : Siyah inci • Jose!in 
Baker. 

,,.,..__,....,,,,,,...,,,,,,.,,,_......;.._,,,,,..-~ 

Vekaleti de Turan'daki mevadı 

mıiştaile depolarını şehir için teh
likeli bulmuş, bunların Bayraklı 
civarındaki dağ sırtına nakillerıne 

tahtezzemin depolar yapılması ka
rarını tasvip ve tasdik ctmiştı. 
Bunların nakli için kumpanya

lara evvela altı aylık ve son defa da 
bir aylık mühlet verilmişti. Fakat 
kumpanyalardan hiçbiri, bu müd · 
detler zarfında depoların yeniden 
tesisi için hiçbir hareket gösterme
miştir. 

Son defa verilen bir aylık mühlet 
bu ayın 24 ünde sona erecektir. Be
lediye, şehiri tehdit eden bu vazi
yete bir son vermeyi ve cezri hare
ket etmeği kararlaştırmi'ştır. Onun 
için mühlet bitince, Turandaki bü
tün mevaddı müŞtaile depolarını 
kapattıracaktır. 

Dünyanın en zengin milleti 
Amerikada !Julunduğuna şüphe 

yoktur. Bu kılada toplanan zen - · 
gin:ikler dünyanın hiç bir yerin
de yoktur. İkt'.'ildi buhrana ve iş
sizliklere rağmen, her Amerikalı
nın memleketi dahilindeki milli 
zengiı.liklerde olan hissesi 5.400 
dolarfür. Amr·rikalılara nisbetlc 

Avrupalılar \'.Ok daha iakirdirler. 
En fakir olan milletler ise Asyada 
bulunmaktadır. Asyada nüfus ba
şına isabet eden milli servet 500 do
ları aşamamaktadır. 

Dünyanın en pahalı kitabı 
1453 - 1456 yıllarında Gütenberg 

tarafından tabedilen dini bir ki -
tap, dünyanın en pahalı kitabıdır. 

Amerikalı asarı atika meraklısı 

Folmer ismindeki zat bu kitabı al

tı ~·üz bin liraya satın almış, birkaç 
müddet sonra yüz bin lira karla 

ba,ka bir Amerikalıya devretmiş
tır. 

En bUyUk saat 
Dünyanın en bı.iyük saati Nev · 

yorkta Paramun Bulding binasının 
2) ve 22 nci katlarında bulunmak
tadır. Modern güzellıklerle süsle -
nen ve elektrikle işliyen bu saatın 
t.iivük yelkovanı dokuz , küçük yel
kovanı ise beş metre büyüklüğün
dedır. 

lngl:tare'de yeni .pullar 
Kral Corcun mayıs ayında tahta 

cülı'.ısu münasebetile İngilterede 
yeni pullar satılığa çıkarılacaktır. 

12 mayıstan 31 ld\nunue~vel 937 yı
lına kadar satılacak olan bu pul -
!ardan arta kalanları yakılacaktır. 

Pulların üzerinde kral Corc ile kra
liçe Eliaabetın resimleri buluna
caktır. 

it dairesi reisi tehrlmlzde 
İ~ dairesi reisi Enis Behiç dün 

Ankarada nşehrimize gelmiştir. Bir 
kaç gün şehrimizde kalarak Trak
yaya gidecek, oradaki iş teşkilatını 
tetkik ettikten sonra tekrar An • 
karaya dönecektir. 

Acıkh bir ölüm 
"Tan. gazetesinin neşriyat mü

dürü arkadaşımız Sabri Salim'in 
annesi bayan Emine evvelki akşam 
vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 10 da 
Haydarpaşa Nümune hastahane
sinden kaldırılarak aile mezarlığına 
defnolunacaktır. Kederli arkadaşı· 
mıza ve ailesine bu acıklı kayıbın

dan dolayı samimi taziyelerimizi 
sunarı1 .. 

ı-----

" Kavga ., denen " şer • den 
kurtulmak için; • barış • denen 

" bayır • a kavuşmak için, bü

tün dualar ve adaklar orduya 
ve tayyareye yapılmalıdır. 

Tark Hava Kurumu 

) 

Ayni zamanda Karaağaç - Edirne 
arasındaki seyrüsefer geç vakte 
kadar inkıtaa uğramıştır. İstanbul 
Postası bu yüzden otobüsle Alpul
luya gönderilerek muhtelit katara 
Yetiştirilmiştir. 

Su baskınını haber alan kıymet
li umumi müfettişimiz General 
l<azım Dirik ve vali Osman Şa -
hinbaş, emniyet müdürü, jantlar
ına kumandanı, belediye reis vekili 
suların hücumuna maruz kalan ma
hallelere giderek burada oturan 
halkın hayatını kurtarabilmek için 
ileri tedbirler almışlar ve bu yer -
!erdeki evler derhal tahliye etti
tilıniştir. 

vardır. Bunlarda çıkacak bir yan-
gın yüzünden bütün mevaddı KAPU AÇMAK DERDiNDEN 
müştailenin denize dökülmesi, on kurtulunuz 
binlerce ton mevaddı müştailenin 

deniz üzerine yayılmak suretile Kapınızı ELEKTRl'KLE AÇMAK TERTl'BATINI 
Karşıyaka ve hatta İzmir'i yakması 

çok muhtemeldir. s A T • E 
Bu kadar büyük bir tehlike kar- 1 

şısında hassasiyet gösteren beledi- 1 
yeyi haklı bulmamak mümkün de- Ve res 1-ye y 
ğildir. Nitekim, bu vaziyet nazarı apar• 
dikkate alınmış, Sıhhat ile İktisat l•••••••••••••••••ı••mıııiiı••••••••,: 
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Silah yarışı 

Denize10milyontonluk 
harp gemileri döküldü! 
Almanyada günde 200tayyare 
motoru yapılıyor. Hava müdafaa 
birliği azası altı milyona çıktı! 

Dtnit: e1Ju/erinin lıorp monH1ralorı unaaınıla çılciltn reıimlerinden 

Dünyada bir silah yarışıdır gi
diyor. 

Tayyare, en korkunç harp silahı 
olmuştur. Milll müdafaa, fabrika, 
depo, petrol kuyuları, liman ve 
şehirler ve hatta bütün bir millet 
tayyarelerin tehdidi altında bulıı

nabilir. Tayyareler yalnız hudut 
boylarında askerlerle değil, uzak 
yerlerdeki gizli merkezlerle de mü
cadele edebilecek kudrettedirler. 
Bir tayyare, Kölnden Bı·este üç sa
atte, Frıburgdan Tulı•za iki saatte 
gidebilmektedirler. Bu kadar sür
atli bir harp silahının, dü5maıı sı
nırları üzerinde ne müthiş tahri -
bat yapabileccğı meydandadır. 

Devletler bu büyük tehlikeyi göz 
önünde bulundurdukları icindir, ki 
milyon ve milyarlarca masraflara 
girerek havalarının emniyetini te
mine çalışmaktadırlar. Cemiyeti 
Akvamın neşrettiği istatistiklere 
3orc devletlerin hava kuvvetleri 
arasında en mühim yeri olan Al -
manyadır. 

Silahlanma hususunda Almanya 
birinci derecede sür'atle çalışmak
tadır. Bütün Almanya sivil tayyare 
yolları ile örülüdür. Bu tayyareler 
derhal harp tayyaresine çevrile -
cck şekilde yapılmıştırlar. Yalnız 

bombardıman tayyarelerinin ade. -
di Almanyada 720 dir. Ayda 200 
ta yare motörü imal eden Alman
ların bu yıl içinde harp tayyare a
detleri üç bine varacaktır. (Alman 
tayyare müdafaa bilrliği) nin aza 
adedi altı milyonu bulmuştur. Bü
tün Almanya dahilinde tayyare 
kursları açılmakta ve halka tay -
yarecilikle tayyarelerden korunma 

çareleri öğretılmektedir. Almanya
nın silahlanmaya verdiği büyük ö
nem, Varşova, Bruksel, Prag ''e 
Paris erkanı harbiyelerini de şid
detle harekete getirmiştir. 

Fransızlar yeniden 1000 tayyare 
imaline başlam·şlardır. Bundan 
başka daha 15fi0 bombardıman tay
yaresi için devlet bütcesine tahsi
sat konulmuştur. İngilizler hazır-: 
lıklara bir parça geç başlamışlar-, 
dır. 1936 yılında yalnız 1200 tay
yareleri olan İngilizler, 1938 yılın
da 2000 tayyareleri olmaları için 
faaliyete geçmişlerdir. 12 yıl önce, 
hiç denecek derecede olan İtalyan 
tayyareciliği ise, son senelerde çok 

terakki etmiştir. Bütün devletler 
arasında en kuvvetli hava si' 'ıhla
rına sahip olan devlet, Rusyadır. 
3,300 tayyareleri olan Fuslar bu 

mikdarı çok az bir zaman zarfında 
iki misline iblağ edebilecek tayya
re sanayii kurmuşlardır. Rusyada 

şehirlerden köylere, erkeklerden 
kadınlara kadar herkese tayyare
cilik öğretilmektedir. 

Osoaviofim namındaki tayyare 
teşkilatı Rusya dahilinde yüzlerce 
kurs ve klüpler açmıştır. On yıl 
önceki kanaate göre, tayyareler 
karşısında deniz harp gemilerinin 
hiç bir kıymeti kalmadığı zannedil
mişti. Fakat, denizcilik mutahas

sısları bu kanaatin boş olduğunu 

iddia ederek isbat ettiler. Bundan 

sonra d• niz silahlarına yeniden e
hemiyet verildi. Cemiyeti Akva -
mm senelik istatistikleri 1932 yı -
lınô.anberi deniz harp silahları 1 

(Lut fen •ay fayı çevirint.} 
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Bilme gerek deli ile evlenmiş 
Beyoğlu İ. Gülmez imzasile 

len bir mektupta deniyor ki: 

Dertortağı: 

ge-

Ben 30 yaşındayım. Babam se
ferberlikte şehit oldu. Annem de 
beş sene sonra ölerek beni yapayal
mz bıraktı. Büyük fel<iketler içiıı

de çırpına çırpına biiyüdüm. Ve 
nihayet bir baltaya sap olabildim. 
Kendime iyi gelirli bir iş buldum. 
Ve bir aileııin bütün ihtiyaçlarını 
giderecek kadar da para biriktir -
dim. Nihayet evlenmiye l:arar ver: 
dim. Tanıdıklardan birine d~rdimi 
açtım. Bana baldızının kızını meth
ederek onu nlmaklığı söyledi. Aile

si ile temasa geçtim. Onlarla taııış
dığımın senesine aııcak kızı bir de
fa 9örebildim. Ondan sonra yollar
da daima b<l§ı aşağıda git tiği>ıi gör
dükçe çok terbiyeli bir kız alaca -
ğımı düşünerek seı:iniyordum. Kız

la konuşamadığım icin ahbaplardan 

bir kaç kadını yolladım. Onlar da 
görmüşler. Saf kız diye methetti, -
ler. Nihayet nikah oldu. Güvey gir
diğim gece hiç ümit etmediğim bir 
manzara ile karşılaştım. Kız bek
lenilmiyen bir takım tuhaflıklar 

yapıyordu. Tu1ıaflıklar günden gii
ne arW. Btı 1·a:iyeti kız tarafına 
sordıım. Et'velcl saklamak istediler. 
Nihayet bir kaç defa tımarlıaııeye 
girdiğini fakat geçici bir cinnete 

mı1ptelii o!dtığıınıı salıretmemi söy

lediler. Sabrettim. Km paralı has
tahaneye yatırdım. Bir tiirlii iyi ol-

nuyordu. Nilıayet mahkemeye mü
racaat edip boşnrıma"'' istedim. 
Bir sene siiren muhakeme Martın 
ikisinde 1.:araı-ını verecek. Fakat 
bütün muhakeme sefalıatı benim 
aleıılıimde gidiyor. Sebebi de söz 
söyliyememekliğimdir. Şayet iyı 

bir avukat tutsaydım, muhakkak 
kazanacaktım. Şimdi bu kadını ha.
na verseler ne yapanm? Evimi bar
kımı yakacak. Çocuğu olursa bo • 
ğacak. Şimdi bu vaziyet kars>sındıı 
ne yapayım Allah aşkın11 bir akıt 
verin. 
Oğlum: 

Sen üzeri r.e düşen vazifeyi ta • 
mamile ifa etmişsin. Nihayet be
rab"r yaşıyamıyacağını anlamış 

boşanmam isttml:sın Ala. Şimdi 
sen Martın ikisini bekle yavrum. 
Mahkeme kararı bütün meseleyi 
hal edecektir. Sen davanın kendi 
alPyhinde olduğunu söylüyorsun. 
H:ıyır yavrum eğer sen haklı isen 
hakkını alacaksın. Zaten seni ev
lenirken aldatmışlar. Böyle bir se
neye yakın deli olarak hastahanede 
yatan ve müteaddit defalar da ay
ni hastalıktan tedavi gören kadın!~ 
mes'ut bir yuva kurmak imkansız· 
dır. Eğer doktor raporları kadın. 
daki bu akıl hastalığını hakimi tat· 
min edecek şekilde yazarlarsa mu
hakkak boşanacaksın. Çünkü Türk 
Medeni Kanunu sana bu hakkı ver
miştir. Müsterilı ol çocuğum ve a
daletin kararını bekle. 

Dertort•G• 
• 



Konsey dün ·toplandı 
-- ---- - -

(Birinci Jllyfadan deoam) 
müteha•sis olacaklarını takdir bu· 
yurursunur. Bıı hareket yalnız bıı 
nesli değil atideki nesillerini de 
aynı teşekkül hissile sizlere bağla· 
mıştır. Memleketim namına tekrar 
teşekkür ederim.,. 

Bu ziyaretten sonra otomobil· 
terle Mediterannen oteline gidile. 
len kon solosumuı tarafından veri· 
ine ziyafette hazır bulunulmuş ve 
saat 22·30 da Atinaya hareket 
edilmiştir. 

D okt or Arasın S elAnlk · 
teki beyanatı 

Atina, 15 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor; 

1 

Balkan murahhas heyetlerınin 

Selanikten geçişleri esnasında, Dr. 
Tevfik Rüştü Ara>, gazetecilere be· 
yanatta bulunarak Atatürkürı doğ
duğu evin Selanik Belediyesı tara
fından Türk!yeye hediye edilme • 
sinden dolayı milletinin Elen mil
letine şükran hisleri duymakta ol
duğunu bildirm;::; ve bu jest, iki mil-l 
!et ile bu iki mılletin müstakbel 
nesilleri arasındaki ıio.;tluk bağla
rını bir kat daha takviye edecek -
tir• demiştir. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, beyne! • 
milel siyaset hakkında da: 

• Hadiseler, sarsılmaz nikbinliği
me hak verecektir.> demiştir. 

Selanikte şerefine verilen bir zi
yafet esnasında söylediği nutukta 
Dr. Aras, Elen Başvekili B. Metak
sastan hayranlıkla bahsetmiş ve 
kendisini Avrupanın en büyük a
damlarından biri.;i olarak telakki 
eylediğini bildirmıştir. 

KONSEY REİSİNİN BEYANATI 
Balkan Antantı Konseyinin yeni 

reisi B. S!oyı.dinoviç de şu beya • 
nattn bulunmuştur: 

Dört dost nazır.n kıymetli teşri
ki mcsai•inin, Baakan sulhu eserini 
bir kat daha takviye edeceğinden 
süphem yoktur. 

Balk .. antan •ını., ~uvvetl 
Atina, 15 (A.A. )- Türkiye Dı-; 1 

Bakanı B. Rüştü Aras, matbuat mü
me~sillerine ş·ı beyanatta bulun • 
muştur: 

cBalkan Antan!ı bugün her za
mankinden daha kuvvetli ve yalnız 
Balkan Paktını imza etmiş olan 
devletler tarafından değil, bütün 
dünya tarafından da en büyük bir 
itimada livık bulunmaktadır. An
tant Balk•nlar böll(Psinde ve Bal
kanları ihat aeden denizde barışın 
en istikrarlı unsurlarından birini 
teşkil ediy'lr. 

Türk milletinin Balkan ideoloji· 
sine ve b !"lŞ3 olan merbutiyetini, 
Büyük Şefim Türkiye Cumhur Baş-

hakkında ~u rnkamları vermekte
dirler. 

kanının Elen Kr ılı Maı~steye gön
derd:ği sam.mi selamı ıle Başvekil 
İsmet İnönünün dm.tu Yunan Hü
kumetinin reisi Metaksas'a gönder· 
diği samimi hissiyatı hamil bulu • 
nuyorUfl'. 

Sözlerimi lıitirmeden evvel, bir· 
birlerine saymz psikolojik rabıta 
ve müşterek menfaatlerle bağlı O• 

lan Türkiye - Yunanistan arasın • 
daki pek ziyade samimi münase • 
be•lerı icavdetmek ihtıyacını hisse
diyorum.> 
.\TİNADA KARŞILANMA VE 

İLK MERASİM 
Atina, J:i (AA.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Yugosla,·ya Başveklti, 
Harıciye Nazırı Stoyadinoviç, Tür
k ive Harıcive Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, Romanya Hariciye Na· 
zırı B. Antonesco, refakatlerindeki 
ze,·at ile birlikte, saat 10.20 de Se· 
la:ıık yolu ile Atinaya vasıl olmuş
lardır. Atina istasyonunda muhte- ı 

rem misafırler, baŞYekil B. Metak· 
sas, bütün nanrlar, Hariciye Neza
ret, yüksek memurları ve diğer 
makamlar taarfınd.m karsılanmış· 
!ardır. Bu esnada. muzika ile bir 
Efzon taburu da selam resmi iyfa 
evlemiştir. 

Balkan Antantı devletleri'lin A· 
tina elçileri, kendi Haricive nazır
larını karşılmak üzere hududa 
- Türk elçisi Pityona, Yugoslavya, 
Romanya elçıleri de İdominiye • 
gitmi~lerdir. Elçiler de Hariciye 
nazırları ile birlikte dönmüşlerdir. 

B. Metaksas ile arkada lan ara
sındaki buluşma, çok •amimi ol -
mu~tur. Zevçlerine refakat etmekte 
olan Bayan Stoyadinoviç ve Bayan 
Antonescoya buketleı· verilmiştir. 

Bütün yol bovunca. halk, muhte -
rem misafirlerı candan alkışlamış· 
tır. 

Protokol ziyaretlerindea sonra, 
misafir hariciye nazırları, kral sa
rayına giderek defteri mahsusa 
isimlerini kayd<)tmişlerdir. 

Balkan Antantı Konseyi, çalış

malarına bugiııı öğleden sonra Ha
riciye nezaretınde başlayacak ve 
bu çalışma perşembeye kadar sü • 
recektir. Son toplantıdan sonra bir 
resmi tebliğ neşrolunacaktır. 

Balkan Antantı Matbuatı Konfe. 
rans ıda bugün öğle üzeri Atina A
kademisinin büyük salonunda ilk 
toplantısına başlamıştır. 

BALKAN MATBUAT KANGRESİ 
ikinci Balkan Antantı matbuatı 

Konferansı, bugün mesaisine maş
lamadan önce, Antant milletleri • 
nin asil kardeşçe dostluk davasının 
hamiler iolan Balkan Antantı dev· 
le seflerine derin hürmet hislerini 
bıldiren birer telgraf çekecekler -
dır. 

Hükumet şeflein de buna benzer 
bir telgraf çekilecektir. 

na kad·ır fırlamıştır. Yeni senele
rin istatistikleri bu rakamı bir mis
li yükoel~c ğine, harp gemileri tor
pile oldııgu kadar, <liğer silahlara 
da karşı koyacak gibi mukavim o
larak in ş.ı edilmektedirler. Tayya
relcrdcıı korunmak için yeni inja 
olunan ha p gemilerine tayyare 
topları ve çelik ağlar konulmalcta
dır. Guvcrtelerinde deniz ve kara 
tayyare! ri taşıyacak şekilde inşa 
olunan ) eni kruvazörler 30 mil 
sür"ate malik olmaktadırlar. Al • 
mar.lar 35.000 tonluk yeni yenı 
zırhlı kru ·.ııör daha inşa etmekte
dirler. İn°ilizler, deniz hazırlıkla
rında bütu11 milleti geçmişlerdır 

1932 yılına kadar 4.832.000 ton 

harp gemisi in~aatı yapılmışken, ı Hatayın 
1935 yılında bu rakam 5.10~.ooo to-

A na yasası · 
Milletler Cemiyetinin hukuk ko

mitesi toplantısına iştirAt. edecek 
olan Harici}e VekAleti umumi kA· 
tiri Num'n Menemencioğlu Cuma 
runü Ankaradan ve Cumartesi ak. 
tamı şehrımizdeıı Cenevreye müle· 
veccıhen hareket edecektir. 

Halayın Teşkilatı Esasiye ka. 
nunu ile idari kanununu hazırhya· 
cak olan hukuk mütehassısları ko
mit~si bu ayın yırmi beşinde Ce· 

1 
nevrede toplanacaktır. Milletler 
Cemiyeti Konseyi namına Hatay 
idari kanunlarını hazırlıyaeak olan 
bu komisyon Türkiye • Fransa mu
rahhaslariyle lsveç, Danimarka ve 
lr landadan celbedilen hukuku esa

Harcanan para akılları durduracak ıiye mütehassıslarından mürekkeptir. 
der~cede ;oktur. Almanlar d~~ize j Bu komisyonun ııazırlıyaca~ı 
lndırmek merı: oldukları .~~nı 36 l te;ldlatı esa~iye, konseyin mayıs 
tane. tahtdbahtr ve bır duzuneye içtimaında kabul ve tasdik edilerek 
yakın irili, ufaklı harp gemisinden Halayda talbika başlanacaktır .. 
sonra Battık denizinde miithiş bir ı. 

harp deniz filo•una s3hip olmak ü- ~:ılay:~n 
1 
Edirne ;er• 

zeredirler. Lehistan hükumeti de, A pkze 
1
8
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· b · d • . • n ara e e on a - ızı-yenı ır enız kuvvetı yaratm•ga Jay Edirne seylap felaketzedeleri· 
çalışmaktadır. Almanlar kadar ' ardım olarak (300) li ra fÖn• 
kuv~etli. olmak istiyeıı Lehliler 24 ~:r~işlir. 
torpıdo ıle 21 tahtelbahir inşa et -
tirmektedirlcr. Rusyanın deniz 
Jmvvetleri hakkında yalnız Rus er
kanı harbivesinin tam malumatı 
vardır. Fransaya gelince, sulh za • 
•manıııda üçte iki, harp zamanında 
'ise yüzde yüz deniz kuvvetlerine 
isrinad edecektir. Fransanın vazi
yeti fngiltereninkinin aynıdır. 
MustPmlekelerini koruyamıyacak 
kadar deniz silahı o!mıyan bir 
Fransa, boğulmıya mahkümdur 
Bin~enalcyh, bugünkü vaziyetleri
le Fransızlor dünyanın ikinci de
recede kuvvetli deniz silahlarına 
maliktirler. Maamafih, büyük Bri· 
tanya. Amerika ve Japonya do • 
nanmaları birinciliği muhafaza et

. ın ekt dlrkr 

Baloya d avet 
İstanbul Basın Kurumundan: 
Kurumumuzun, 23 Şubat 1937 

Salı günü akşamı saat 22 de vere
ceği baloya bütün azası refikalarile 
birlikte davetlidirler. Kendileri ev 
sahibi yerinde oldukları için ayrıca 
davetiye gönderilmemektedir. Şim
diden balo gününü hatırlatmakla 
iktifa ve arkadaşlarımızdan ce .• 1i
yet hüviyet cüzdanlarını yanların
da bulundurmalarını rica ediyoruz. 

* Türkiye - Sovyet Rusya ti
caret anlaşmasının müddeti, 1 şu
batta bitmiştir. Anl!<ima bir ay 
müddetle temdit edilmiş ve key
fiyet dün Türkotise bildirilmiştir . 

Viyana üzerinde 
Harp tayyaresi! 

( 1 nci sayfadan dın·am) 

AtJuılurga B~$oıkili Şuınig 

bur etmek ıçin Ascrn tayyare mey
danından bır kaç askeri tayyare ha
ı eket etmiştir. Esrarcr:gız tayyare 
Çekoslovakya hududuna doğru 

ka~·m•ktadır . 
Viyana, 15 (A.A.) - Dün öğlP • 

den sonra Reichsrat binasının bü • 
yük holünde M. Schuschnigg Va
tanperverler cephesine mensup 
151)() şefın önünde bir nutuk söv
liyerek kralclıarın mevsimsiz muh

temel bir hareketine karsı ihtarda 
bul-nmu~tur Nutuk, l'l altından 

Alman~ a taraftarlığı yapm.ı kt" de
\•am eden ve mi.ıfrit nas.vonalistler 
tarafından tesis edilen . Kültür Ce
mivetleri> için de bir ihtar mahi
yeİind.,dir. Başvek'l demiştir ki· 

- Bir kar9r ittihaz Ptmek yal
nız Avı,sturya ricalinin soliıhiyeti 

dahilındedir. 

Almanya taraftarlığı faaliyetine 
telmılı eden ba~vekii yeni teşkil 

edılen c Kültıir Cemiyetlf!ri. ri ten
kit etmi ·tır. 
Baıvekil Avuoluryanın, 11 tem -

muz 1936 tarihli Avusturya • Al
manya itılıifı esasları dahilinde Al
manya ile dostluk bağlarını kuv -
vetlendırmek, İtalya ve Macaristan 
ile de ıyi münasebetler idame et· 
mek arzususıda olduğunu ehemmi
yetle kaydetmiş ve demi~tir ki: 

Avusturya il<' Prag ve Belgrad 
arasında görüş ayrıldığı yoktur. 

Kamutay 
Kış tatiline 
Dün başladı . 

(1 nci sayfadan devam) 
memur ve gemi adamlarının te• 
kaüdiyeliklerine ait kanunlar ile, 
Devlet Demiryolları ve limMları 
işletme umum müdürlüğü 1936 
yılı bütçesinin muhtelH fasıl

larına bir milyon 665 bin Ji. 
ranın munzam tahsisat olarak 
konulmasına ait kanun layihası 

da Kamutayın buııünkü toplan· 
tısında kabul edilen kanunlar 
arasında bulunmaktadır. 

Kamutay bu kanunlar üze· 
rindeki müzakerenin sonunda 
Hasan Saka • Trabzon- Cemal 
Tunca -Antalya· tarafından ve
rilen bir takrirle gelecek toplan
tısır.ı 22 Mart Pazartesi gününe 
tal:k etmiştir. 

Kamutay dan çıkan ka· 
nundan son raki 

toplant ı 
Ankara 15 (A.A.) - Anadolu 

Demiryolla:ı ve Haydarpaşa li· 
man şirketleri mübayaa mukave
lelerinin bazı maddelerinin tadi· 
li hakkında hükumet murahhas• 
larile şırkel mümessilleri arasın
da taati edilmiş olan iki muka· 
velenin tasdikinin ve bu şirket· 
lcr coham, tahvil ve mümessil 
senetlerinin Sıvas. Erzurum ve 
Erııani tahvillerile mübadelesi 

hususunda maliye vekaletine müsaa
de veren kanun layihalarının bugün 

Kamutay tarafından kabulünü 
müteakip, Anadolu Demiryollu 
ve Haydarpaşa liman şirketleri 
heyetiumumiyeleri saat 18'de Zi
raat Bankası merkezinde lev· 
kalade bir toplantı yaparak mü
bayaa mukavelelerinde yapılm.'f 
olan tadilatı müzakere ve tasvıp 
elmişlerdır. 

Her iki şirket idare meclisı 

reisi Ali Nizami'nin başkanlı· 

ğında yapılan bu toplantıda 

Maliye Vekaleti namına Müste· 
şar Faik Baysal ile nakit işleri 

müdürü Halil Nazmi Keşmir ha-
11r bulunmuşlardı·. -
Fraıısa ve ingiltereye dostluk bağ
lariel bağlıyız ve bu bağları kuv • 
vetlendirmekle bahtiyar olacağız. 

Berlin, 15 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabirinden: 

M. Schu.chnigg'in nutku siyasi 
mahfellerde inkisarı hayal tevlit 
etmiş ve resmi mahfellerde büyük 
bir ihtiyatla kar~ılanmı~tır. 

İstanbul 4üncü icra Memurluğundan: 
İffetirı Emniyrt sandıj!ın~ bir.net ckrçce ipote lı: olup tamamı· 

na (881) lira kıymet takdir edilen zemini nktf ebniye ve eşcari

müll< olan Üsl<üdarda Altın;zade ıuah,lle,inde Hacı İbrahim ağa 

sokağında eski 5 n yeni 11 No. hı nıaa bahçe evin satılmastna 

lı:arar verilmiştir. Me"kı'r gayriıuenl.:uliın iki tarafı N~şet ve Ah· 

met bağı bir tarafı i\lııh~ine bağı ve önlı yol ile mahduttur, Ev

safı unıumiyesi bina 3 kat boyalı muhtacı tamir ve ahş~ptır. Ze· 

min katoıda: Zeınini taş ve kısmen to;•rak ve harap bir sofa ve 

kapı ile ayrılmış zemini malta döşeli hir sofa üzerinde gümme 

küpü olan bir lı:i:cr bir hel.l Asun katta bir küçülı: oda birinci 

katta camel:.:ı.nh ayrılıuış bir so:a iki oda bir hela ilı:inci katta b!r 

sofa üzerinde iç içe geçme iki oda bir kiler bir hela ve bir oda 

bahçede bir ıuutfal< vardır· Umum mesahası 291 m2 olup bundan 

76 M2 bina zeıuini 23 1112 harap 1.:ağir mutbalı: 192 m2 bahçe· 

dir. Mezkur gayrimtnkul tapu kaydı üzerinden açılı: arttırmaya 

vazolunmuştur· Arttırma peşiııd(r. Arttırmaya iştirak edecek müş· 

terilerin kıymetı muhamıuenin %7,5 niıbetinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın teminat ıuektobunn hamil olmalart icabeder. 

Artttma şartnamesi 1· \!- 937 tarihine müsadif pazartesi 'günd 

dairede m3 halli mahsusuna talik: edilecektir. Birinci arttırması 

1-4-937 tarihine müsadff perşembe güoiı dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti mu• 

hammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte btralnlır, Aksi 

takdirde son arttırmanın teahlıüdü baki kalmak üzere arttırma 

on beş gün d•ha tem:lit edilerek 16-4- 937 tarihine müsadif cu· 

ma günü saat 14 ten 16 ya kadar da'rede vapılacak ikinci art: 

tırma neticesinde en çok arttıranın üstı"ınde bırakılacaktır. 2004 

numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 

haltları taı-u sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklarla 3iğer 

aUkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve lıosu. 

sile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 

20 gün zarfında evrakı müsbitelcrile birlikte Dairemi~e bildirme• 

!eri l:izımdır. Alı:si takdirde hakları tapıı sicillerile sabit olıua· 

yanlar satış bedalinin paylaşmasından hariç kalırlar• Müterakim 

vergi, tenviriyc ve tanzifiyeden ve dellaliyeden ibaret olan Bele

diye rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 

20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye ·aittir. Daha fazla malii• 

mat almak isteyenlerin 934-2767 numaralı doııyada mevcut ev· 

ral< ve ı:::ıah•llen haciz ve takdiri kty met raporuna görııp anla· 

yacaldarı ilan '>l un.ır. (883) 

Dünya sporundan 
küçük haberler 

A\usturya l\1illi takımının mer
kez muhacimi (Bic;ın) Çek takım
larından Slavya tarafından anga
je cdilnı]~tir. Yalnız hu engajına -
nın tuhaf tarafı şudur: 

(Bican) bugü:ı Viyan"""" (.'\:!
mira) takımındadır. O kWbl' bir 
kontratla 19J'i' ~cncsi;ıin S0'1una ka
dar bağlıdır. 

Çek takımı ise bu meş'ıcı" oyun
cuyu 1938 sencsindf'n it lıaren 1n
gaje elmi~tir. Maamafih yük,ck 
bir para mukabilinde belki .>.:.!mira 

1 <-J. bu oyuncus•_ınu daha evve ..., w • 
, yaya verebilir. Acaba Sl;kya bu. 

parayı vcrmcğe r:ızı olur mu? 

A t:!LSt ur ya ta1..:uu.1nın 11aµacu!I:. 
mii•ab11lca 

Avusturya Milli takımının yapa
cağı bazı müsabakalar ve tarihle
ri şunlardır: 

21 Martta: 1talya ile. 
12 Mayısla: İskoçya ık. 
23 Mayısta: Macaristan ile. 
Çek Milli takımı bu ıııevsirn şıı 

maçları yapmayı kaı·adaştırmı~ • 
tır. 

15 Mayıs Pragda: İskoçya ile. 
23 Mayıs Pragda: İtalya ile. 
3 Te~rinievvel Prağda: Yugos

lavya ile. 
Bundan maada Çek takımmın 

Macaristan ve Avu,,turya ile yapa
cağı maçların tanhied henıiz tes
bit edilmcmistir. Sonbaharda Çek 
takımım İskoçyaya bir sey~hat 

1 yapması da muhtemeldir. 
Dığer taraftan gene bu mevsım 

' içinde Çeklerin İngilizlerle karşı • 
!asması da mevzuu bahistir. 
Norveç takımının müsabakaları 
Norveç takımı bu sene şu maç-

ları yapacaktır: 

14 Mayısta: İngiltere ile. 
13 Haziranda: Danimarka ile. 
5 Eylülde : Finlandiya ile. 
19 Eylülde: isveçle. 

24 Te<rinievvelde: Almanya ile. 
Satılık oyuncular 

Soroksar namındaki Macı.r pro
fes onel klübü bütün o uncu\arı
nı salmağa karar vermiştir. Bu 
klüp takımında yalnız amatör o • 
yuncular oynatacaktır. 

Romen Milli B. takımı 

Romen Milli B, takımı bu sene 
için şimdiden üç müsabakaya an • 
gaje olmuştur. 

27 Haziran Litvanya ile, 4 Tem
muz Letonya ile ve 11 Temmuzda 
Danzig serbest hükumeti ile üç mü
sabaka yapacaktır. 

Bir oyuncu protesto edildi. 
Sparta klübünde oynıyan Bel -

çikalı (Braine) klübünii terkede
rek Brüksele gittiğinden Çek klü
bü bu oyuncuyu Beynelmilel Fe
deı·asyan nezdinde protesto etmiş
tir . Beynelmilel Futbol Federasyo
nu yapacağı toplantıda bu işi gö
rüşecektir. 

Diğer taraftan şimdi Sparta klü
bü bu oyuncu için Belçika klü • 
bünden (15000) Türk lirası iste • 
mektedir. 

Alman takımının yeni karşılaş
maları 

Son yaptığı müsabakada Hollan
da ile berabere kalan Alman takı· 
mı 21 Martta Fransa, 25 Nisanda 
Belçika ve 2 Mayısta İsviçre ile 
karşılaşacaktır . 

Macar futbolcııları 

Macar hükumeti para sıkıntısı 

çeken Profesyonel Macar futbol 
takımlarına yardım olmak üzere 
Macar Federasyonu emrine (15000) 
Türk lirası vermiştir. 

Favııllü oyuncularla mücadele 

İsviçrede favullü oyunlara şiddetli 
bir mücadele ba~lamıştır. Hakem 
komitesi bütün hakemlere yeni bir 
tamim göndermistir. Btı tamimde 
Şunlar yazılıdır: . " cllakemler bir oyuncunun yap • 
tığı hatayı cezalandırmakla iktifa 
etmemelidirler. Vaziyete göre o -
yuncuya ihtar, icabında da saha • 
dan çıkarmalıdır. Bu tamime gö
re hareket etmeyen hakemler hak
kında icap eden muamele derhal 
yapılacaktır.• 

Prag muhteliti 

Prag muhteliti 18 Nisanda Ber
line giderek Berlin muhteliti ile 
karşılaşacaktır. Bu maçtan sonra 
Berlin muhteliti İsveçe giderek o
rada iki maç yapacaktır. 

İngilterede Pot>mouth'ta İngil· 
tere '"~ Gal amatör takımları aı a
sınıiaki müsabakayı (9 - 1) İngiliz
ler kazanrnıştır. 

Bir takıma para ce::ası 
Çek Federasyonu (Kladno) takı

mına (14000) Çek kuronu para ce
zası kesmiştir. 

Bunun sebebi Çek takımının ge
çenler yaptığı bir turnede angaj
m.1nını tutmamasından dolayı ya
pıl. n şıkayetlerdir. 

Kadınlar arcısıııda fııtbol 

Viyan&da olduğu gibi Peştede de 
kadınıar arasında futbol rağbet 

görmektedir. Fakat idareci, gazete
cı \·e klüpler kadınların futbol oy
namalarına taraftar değildirler. Bll 
yüzden kadınlar arasında futbol 
Peştede Viyanada olduğu gibi tu
tunamıyacak gibi görünmektedir. 

Viyanada bir turmwa 
Viyanada yabancı takımların i~

tirakile büyük bir futbol turnm•a;ı 
yapılacaktır. 

Bu mühim turnuvaya Ripcns~a 
(Romen) Yugoslavya (Yugoslav), 
Ujpest, Fernevaros (Macar), Spar
ta (Çek), IIongarya (Macar), Aus
trfa, Rapid (Avüsturya) takımları 
işlirak edeceklerdir. 

l\1oııakoda futbol 
'.Monako hükumeti memleket 

futboluna sarfedilmek üzere Mo
nako Federasyonuna bir milyon 
frank tahsisat vermiştir. 

Wimbleden turnuvasına rarjbet 
Her sene Temmuzda Londrada 

Wimbleden sahasında dünyanın 

her tarafından gelen şampiyu'lla· 

rın iştirakile bir tenis turnuvası 
yapılır. 

Bu sene bu müsabakalar 'l'cn· •• 
muzun (3) ünde olacaktır. Müsa· 
bakalara bu sene rağbet çok.ur. 
Şimdiye kadar bu müsabakalarda 

(60,000) Türk liralık bilet s•tıl • 
mıştır. 

Romen bok•örü Ame•ikaJa 
Amerikaya giden Romen boksii

l"Ü (Aurel Foma) ilk müsabaka
sında (Liberandi) namındaki ra
kibini altıncı <l• vredc nakavt et • 
miştir. Romen bokoürüniin bu ga
libiyeti çok •lkı~la:ımışlır. 

Fransız - Alman aıleti:ın 
müsabakaları 

Fransa ve Almanya atletizm to
kımlarının 8 .Ağustosta Miinihtc 
karşılaşmaları her iki federasyon 
arasında kat"i surette kararlaştı • 
rılmıştır. 

Paris mıntakasında yapıiar. bir 
istatistikte Paris şehrinde ( l:l14) 
spor klübü olduğu anlaşılmıştır. 

Birinci küme A takım-
larının son puvan vaziyeti 

Takımlar 

Fenerbahçe 
Beşiktaş 

Güneş 

Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 
Eyüp 
Süleymaniye 
Anadolu 
lst. Spor 
Topkapı 

Hilıtl 

10 10 - - 44 1 30 
11 8 1 2 40 12 28 
10 7 2 1 27 5 26 
10 7 1 2 37 10 25 
11 4 2 5 27 27 21 
11 3 4 4 22 22 21 
10 3 2 5 13 34 18 
11 3 2 6 22 23 18 
11 4 - 7 13 33 18 
10 2 3 5 21 28 17 
10 3 1 6 26 46 17 
11 --11 7 57 10 

Milli küme 
için lzmir, Ankara da dör· 

der takım v.erecekler 
Ankara ve lzmir klü plerinin de 

lstanbui takımları r ibi milli kümeye 
d ört tim olarak iştirakı btenmiş· 
tir. Ankara ve lzmirin bu teşebbü
sünün kabul edileceği bu suretle 
• e4er mili! küme teşkil edilirse · 
bu üç şehirden de dörder takımım 

alınacağı anlaşılmaktadır. 

Futbol federasyonu 
1 reisi kim olacak? 

Hamdi Eminin istifası üzerine 
münhal bulunan futbol federasyonu 
reisliA"ine kimin getirileceği bala 
meçhuldür. 

Evvelce i•irnleri geçen Muvaffak 
Menemencioğlu ve Nasuhi B":ydar 
işle ri nin çokiuğun~an b~ yenı va
zifeyi kabul etmemışlerdır. 

Eski sporculardan Sedat Rızanın 
fu tbol fede rasyonu başkanlığına 

tayin edileceği son günlerde riva. 
yet edilmektedir. 
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Yezid •• ordugihda, içi süslü kumaşlarla l 
kaplanmış meşin bir çadır hazırlamıştı. , 

Oraynaba mahsus olan bu çadır, \ 
kendi çadırının yanında kurulmuştu 

Müzakereler.. münakaşlar üç 
gün devam etti. Nihayet, ordunun, 
Şagbanın birinci günü hareket et· 
mesine karar verildi. O gün hare· 
ket edecek olan ordu ramazandan 
evvel Tavnaya muvasalet edecek .. 
ramazanda harp etmiyerek düş • 
manı korkutacak .. bu suretle şe • 
re!li bir müsaleha elde edilmesi 
te'min edilecekti. 

Iraklılar, ilk günkü münakaşa • 
larôan sonra çekilip memleketleri
ne gitmişlerdi. Şamda, bütün faa
liyetler, ordunu n hazırlanmasına 
hasredildi. 

Muaviye .. Yezidi velialıd tagyin 
etmekte istical etmedij';ine mcm -
nundu; çünkü aldığı haberler, dur
binane hareket etmesine hak ver
diriyordu: Hicaz da, !rakın muha
lefetine iştirak etmişti. 

Medine vfilisi Sait İbnil'astan ge
len bir mektup, mukadd!'S şehirle
rin (Mckke ile Medine) galeyanda 
olduğunu anlatıyordu. 

1bni Abbas .. Hicaza dönünce bir 
sürü dedikodu yapmıştı. Bu dedi· 
kodular, ağrzdan ağıza geçerken 
başka başka şekiller almış. Herkese 
endişe vermişti. Eme\iler, bu hali 
görünce, onlar da, Yezid lehinde 
harekete geçmekten çekinmişler -
di. 

ğım. O, Kur'anı zem etmek için 
her şeyler hazırladı. Llığnet ona! 
Bu gibi şeyleri nasıl hazırladı? Tek
rar lilğnet olsun. Nasıl böyle şey Jet 
düşündü? Sonra Kur'anı bir daha 
göz öni.ine getirdi. İğtiraz edecek 
birşey bulamayınca yüzünü ekşit
ti; alnını buruşturdu. Sonra hak -
tan yüz çevirerek peygambere uy
mayı küçüklük addettı. Ve: (Bu 
anc~k sihirbazlardan öğrenilir bir 
ılimdir. Bu insan sözüdür.) Dedı 

Bız, yak nda onun censını verece
ğız.» 

Velıd, hicretin bıriı,ci senesinde 
müslüman olmadan vefat etti. 

Kureyşiler, hır çok rr,ünascbet -
!erle bağlı bulundukları bir aileye 
şiddetle hücuma cesaret edemedik
lerinden Muhammedı, takbıh ve 
teşhir etmekle ıktıfa ediyorlarôı. 

Halbuki bu yaptıklarının M uham -
medin lehinde en güzel bir propa
ganda olduğunun farkında değil
diler. 

Muhammed, ne vakit Kağbeyi 
tav&fa gelse tahkirler, tehditlerle 
karşılaşırdı. Peygamber, bu hal 
karşısında bir gün cesaretini kay -
heder .. Ertesi günü büvük bir ümit-
le i~ine de\·am ederdi. Giri~tiği mü
cadelede, sabrile muzaffer olacağı· 
na inanıyordu. 

Salı proiramı 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk muaikiai, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plAk 
neşrıyatı, 14,00 son. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 17,00 Üniversiteden naklen 
inkılap dersleri: Yusuf Kemal Teıı
girşenk, 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 konferans: Eminönü Halkevi 
neşriyat kolu namına Bay Nusret 
Sala, 20,00 Cem2l Kamil ve arka· 
daşlerı tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30 Ômer Rıza 
tarafından Arapça söylev, 20,45 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
21, 15 Şehir tiyatrosu operet kısmı 
tarafından "üç saat, ., 22, 10 ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
proııramı, 22,30 plakla !Ololar, ope• 
n ve operet p •rçaları, 23,00 son. 
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Y<'zidin, açık bir mıl\'affakıyet -
sizlik olan veliahd iyliın edilememe
si, beri tarafta Suryeyi ona kazan
dırdı. Hilafete namzedliği hakkın
da deveran eden rivayetler, bütün 
Surye gençliğini ona bağladı. Bun
lara Hüseynin düşmanları.. şehza
denin pek çok olan liıtufdideleri de 
iltihak etti. 

Muhammed .. Bir tarafatan Ku • 
reyşin eza ve cefasına tahammül 
cdrr .. Diğer taraftan iddiasından 

1 
vazgeçmek için onların teklif ettik- l 1 St~rlln 

s. t lf 

no. 

Şehzade de, herkesin teveecüh· 
kar bakışları önünde, büyük bir 
gayretle çalışıyor. kendı emrinde 
bulunacak olan bir müfrezeyi ha· 
zırlamakla meşgul oluyordu. 

Muaviye münakaşların, Surye • 
deki te'sirinden .. Yezide karşı göz
leri çekmesinden memnun olmakla 
beraber başka bir cihetten merak 
içinde idi. Receb ayının onu oldu· 
ğu halde Kiıfeye giden ebu Darda 
ile ebu Hüreyreden bir haber gel
memişti. Yezid .. zahiren siıkin gö
rünüyorsa da hiç şüphesiz, ümid 
ile korku arasında bocalıyordu. Q. 

raynabdan gelecek haberi sabırsrz· 
lıkla bekliyordu. Onun kararı, sev· 
gilısini, bu ilk seferinde beraber 
götürmek, harbin dehşeti içinde 
bile onun tatlı aşkından mütelez -
ziz olmaktı. Ordugiıhta, içi zarif 
kumaşlarla kaplanmış şık bir çadır 
hazırlamıştı. Oraynaba mahsus O· 

lan bu çadır, kendi çadırının ya -
nında kurulmuştu. 

Muaviye .. oğlunun böyle için i
çin yanışını görüyor. Kiıfeden bek· 
!ediği haberin geciktiğine üzülü • 
yordu. Hatırına bir çok şeyler ge
liyordu: Abdullah ibni Selam. ka
rısını . taliıkı selase• ile boşamıştı; 
bu, çok iyi idi; fakat yine Kiıfeye 
dönmüştü. Ya şeriatin emrettiği 
hülleye müracaat eder de karısını 
tekrar nikahlarsa! bu, olmıyacak 

bir şey değildi. 
Sonr3, Yezidin düşranl ı, kadı

nı cnunla evlenmekten caydırabi
lirlerdi. 

Muaviye .. böyle düşündükçe ve 
böyle bir netice önünde oğlunun 
ne kadar perişan olacağını tasav· 
vur ettikçe çıldıracak hale gelıyor
du. 

O .. biran evvel, iyi kötü bir ha
ber almak istiyordu. Haber, iyi O· 

!ursa, mes'ele yoktu. Kötü olursa .. 
başka çarelere baş vurabilirdi. Bir 
tek oğlunu, bir kadının keyfine fe
da mı edecekti? Yezide .. Oraynab 
gibi bin kadın feda edilebilirdi. 

(Devamı var) 

TARİHTEN 79 UNCU NOT 

k Peygamber Muhammed .. Velidin 
·•<arını işitince, derhal Allahtan 

b.~r ayet getirdi. Bu ayetin meali 
§oyledir: 

. •Onu ben yarattıgım iciıı onun i-
Ştni ha b -d' na ırak! Ona çok mal ver -
, ı~. O maldan istifade edecek o
~e lar .. v.erdim. Ömrünü uzattım. 
Ve vkıını yükselttim. O daha da 

rıncmi . t• 
ın· ıs ıyor, amma tezyit et· 

1Yeceğim_ Ç" k. b' . • leriJn. . . un u, o ızım ayet -
kınd ızı ınadla tekzip etti. Ben, ya· 

a ona suud azabını gösterece-

!eri reislik gibi, servet, kadın gibi I 
şeyleri reddederdi. 

Muhammed .. peygamberliği uğ- 1 
runda, hiç kimsenin dayanamıya -
~ağı hakaretlere.. dayaklara ta -
hammül etti. Öldü•ulmediği ise 
amcası ebu Talibin himayesi sa· 
yesinde idı. 

Bir de, her kabıle, kendi arala • 
rında müslüman olanl.m:ı işkence
ler ederlerdi. Bu işkenceler, çok za
limane idi Öyle iken müslümanlar 
arasında, akrabalığın haricınde, 
bir birlik husule geidi. Bunlar, 
kendilerine cmüslim> namını ve ~ 

rirlerdi, ki Allahın iradesine bnyun 
iğen ve tam bir teslimiyet göste • 
ren demektir. Hasımlarına da . ka
fir-. .müşrik. derlerdi. . Kafır. 

Allahın peygamberliğini inkar e· 
den, •müşrik-> te Allaha ortak ta
savvur eden demektir. 

İbni İshak diyor, ki: •Ebu Tali-
bin yaşadığı müddet zarfında Mu
hammede pek taarruz olunamadı. 

Eshabın ileri gelenlerini de kavim 
ve kabileleri muhafaza ediyordu. 
Fakat Bilal, Suheyb, Habab. Am
mar ibni Yiısir gibi kirnsesi~lere 
çok işkence ediliyordu. Kimini. sı

cak günde kızgın taşlarla dağlar -
!ar .. kimini aç. susuz tutarlar ve 
Muhammedin dininden çıkarmaya 
çalışırlardı. 

Bilal, Ümeyye ibni Halefin köle· 
si ıdi ve onun evinde doğmuştu O-
nun on iki kölesi vardı; fakat Bila-

l Dolar 124. SO 124. 75 
20 Frank 117. 117. 
20 Liret VO. 124. 
20 Belçika Franf1 80. 14.. 
20 Dnhuıl IS. 22. 
20 lniçro Fn•ı• ~s. S7S. 
20 Leva 20. n, 

1 Florin 63. 6ı;. 
20 Kron Çek 70. 75. 
1 Şilin Avuıturra?O. 21 

Pf'z.t.ta -. -. 
1 Mork 2~. 29. 
1 Zloti 20. 22. 
ı Penıo 21. 23.. 

20 Ley il. 14. 
20 oı .. r 41. S'l. 

Yen -. -. 
1 Kron Ta••~ .SO. 32. 
1 Alim 1036. tb37. 
1 Banknot 24:1. 24'. 
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li hepsinden ~ok severdı Onu. Bey
tüssanem<' muhafız koymuştu Bi· 
liil. müslüm3n olunca puthanede 
halk putlara taparken, o. Allaha 
s<'cde ederdi Ümeyye bunu haber 
alınca mütccssır oldu \'C .Muham
medin Allahına mı ibadet ediyor • 
sun?. dıye sordu Bılal de .Evet, 
büyük ve y'•ksek olan Allaha sec-
de ediyorum • deyince Ümeyye çok 1 1 

.. .. 
Va. 1 
Pe. il 
v •. li 
P<. 111 

• 
kızdı; iyıce dövdü O günden sonra, 
onu. her gün güneşin en kızgın za
manında Bulha deresine götürür .. 
orada çırçıplak soyar. kızgın taşla
rı vücuduna yapıştırırdı Sonra, 
onu kum içıne sokar: ·İslam dinin· 
den dön' Liit ve Azzaya iyman et!• 
dıve na ederdi 
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BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 perde 
Yazan : F. Lons
dale • Türkçeye 

çeviren Avni Givda 

* Franaız tiyatrosu operet 
kısmı 

16 • 2 • 937 S A L 1 ~ünü 
akşamı saat 21 de 
AŞK MEKTEBt 

Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen 
Muhlis Sabahattin 

Ayrıca 
• NAŞIT tarafından 1 perde kom,dı 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu· 
ğundan: 

Yeminli üç ehlıvukuf tarafından 
tamamına koru mülkiyetıne 478 lı

ra ye haneye 1913 !ıra kıymet tak · 
dfr edilen Boyacı köyunde Reşıt 

paşa sokağında 32, 34, 36 yeni 40. 
40/1 numaralı hanenin evsafı aşa
ğıdadır. 

Yukarıda mahalle sokak ve nu
marası gösterilen gayrı menkulün 
evsafı aşağıda yazılıdır. Ve gayri 
menkulün 1/2 tam mülki)"el.i ve 
1/2 koru mülkiyeti satılacaktır. 

Zemin kat: Karesman döşeli ko· 
ridot· üzerinde zemini yine kares • 
man yemek odası bir kömürlük 
meı mer musluklu hela ve sarnıçtan 
su alan tulumba mermer çamaşır 
teknesi maltız ocağını havi zemini 
kırmızı çini mutfak. 

Birinci kat: Bahceden bir kaç ha- , 
samakla çıkılır bu katta camlı ka
pılı zemini karesman bir koridor 
üzerinde iç içe iki oda. 

ikinci kat: Emaye musluk tasını 
J,avi merdiven başında bir he
la camlı kapılı bir koridor üzerin
de iki oda yük ve dolaplıdır. 

Bahçe: Cephesi yarım duvar ü -
zerine demir parmaklıklı hanenin 
etraflı bir metre arzında çimento 
dö~elidir. Arkasında üs•ü çımento 
sarr.ıç armut, incir, kiraz ve hir 
kaç asma çam diğer gayrı müsmır 
ağaçlar vardır. 

Bahçenin arka tarafında: bir kat 
kiıgir binada ise bir aralık hır mut· 
fak bir kömürlük asıl bina beden 
dıvarları kagir çatı ve döşemelerı 
ahşap olup tavan ve kapılar yağlı 
boyadır. Zemin ve birinci kat pen· 
cereleri demir parmaklıklı çubuk 
pencereleri panjurlu ön ve arka ka· 
pıları demirdir. 

1 

1 
Saha.sı: Umum sahası 1042 metre 

murabbaı olup bundan 58 metre 
murabbaı asıl bina 31 metre mu -
raoaaı da bahçedeki mutfak gerı 

kalanı bahçedır. 

Hudud. Sağ tarafı Zehrap ar • 
sası arka taraft Selim ve Rum pat· 
riğı biraderlerı arsalarile Simon 
ve Trıyandafil namına müfrez ma· 
hal sol tarafı Mehmet Zeki hane 
ve bahçesi cephesı Reşit paşa so • 
kağı ılc mahdut olan işbu gnyri 
menkul açık artttrmaya vaz edıl • 
mış olduğundan 22/3/937 tarihine 
ml1sadıf Pazartesı günü saat 14 
de-ı 16 ya kadar dairede birinci ar
tırması ıcra edilecektır. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 
75 mi bulduğu takdırde müşterisi 
üzerınde bırakılacaktır. Aksı tak -
dirde en son arttıranın taahhüdü 
bakı kalmak üzere arttırma on beş 
gun müddetle temdid edilerek 
6/i/937 tarıhıne müsadif Salı günü 
sa~t 14 den 16 ya kadar keza daı
remızde yapılacak ikinci arttırma
sında arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin 57, 75 ini bulmadığı 
takdırde salış 2280 numaralı ka • 
nun ahkamına tevfıkan geri bıra· 
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya 
iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin 7o 7 buçuk nisbe· 
tinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ha • 
mıl bulunmaları lazımdır. Hakları 
tapu sicili ile sabit olıruyan ipotek· 
li alacaklar da diğer aliıkadaranın 
ve irtifak hakkı sahihlerin bu hak· 
!arını ve hususile faiz Ye masarife 
dair olan iddialarını evrakı müs • 
bitelerile birlikte ilan tarihinden i
tib2ren nihayet yirmi gün zarfında 
birlikte daireınızc bildirmeleri la· 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicilile sabit olmıyanlar satış bede· 
linin paylaşmasında hariç kalırlar. 
Müterakim vergi tenviriye, ten • 
zifiyeden mütevellit belediye res
mi ve vakıf icaresi bedeli müzaye· 
deden tenzil olunur, dah3 fazla ma· 
lumat almak isteyenler 16/2/937 
tarihinden itibaren herkesin gö -
rebilmesi için dairede açık bulun -
durulacak arttırma şartnamesile 
933/20 numaralı dosyaya müra • 
caatla mezkur dosyada mevcut ve· 
~aiki görebilecekleri i!An olu • 
nur. (933/20) 

1 
1 

7 

1 r----~-----------,----------------, lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
----------------------------~-------------------.... Edirne Garp Hudut kıtaatı ihtiyseı için 300 ton ekmeklik un 

kapalı zarf usulile alınacaktır. Un taksitleri ve teslimat mahalleri 

hususi şartlarda yazılıdır. Şartnamesi 1stanbtıl, Ankara Levazım 

Amirlikleri sıtınalma Komisyonlarında Edirne, Vize, Tekirdağ, 
Burgaz, Kırklareli Satınalma komisyonlarında iki lira on kurut 

mukabilinde satınalın•bilir. Beher kilo un için muhammen bedel 

13 kuruş 50 santimdir. İlk teminat 3037 lira 50 kuruştur. İhalesi 

1·3-937 PJZartesi günü saat 16 dadır.İatekliler belli gün ve saatte 

2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3 üncü maddelerindeki belgclerıle 

birlikte Çt>rluda Kor Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
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Tümen Birlikleri ihtiyacı için yukarıda cins ve 

ynlllı üç kalem erzalcın lıizalarınd:ı gösterilen gün ve 

miınakas•ları yap lacaktır. K•p"lı zarflarda ilk teminat 

miktarları 

saatlerde 

makbuz• 

lariyle birlikte m~ktııplarını belli sıatteu liiakal bir saat evvel 

Komisyona verıııcl"ri ve açık eksiltme 'e münakasa saatinde ilk 

teminat nıakbıızbrile bir!ikte Komisyona müracaıtları. Şartna· 

ıne leri lıcrgiın r,öriılebi: ir. Mü na kasalar Çata icada Tümen Satına i

ma K cmisyo:111 bi nasında yapılacaktır. (608) (894) 

* • * 
Tümen birlikleri için 139 ton arpa kapalı zarfla alını.caktır. 

Eksiltme'i 4- ~lart·937 saat 15 dedir. Muhammen bedeli 764'.i lira 

ilk teminatı 574 liradır. Zarflar bir Hat evveline kadar kabul 
edilir. is·eklilerin şartname)i görmek üzere hergtin ve eksiltmeye 

işıir:ik için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni ve

siJ<alariyl,: birlikte Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonunda 

bulıınwal.rı. (609) (893) 
,. 

• * 
Beher metre~he biçilen ederi 350 kurnt olan 2461)0 metre h~-

ki tlbiselık ~'yak kapa ı zadla alınacaktır. Şartnamesi 431 kuru• 

şa almak ve örneklerlni 

ra kouıiqyona gelmeleri. 

gö ınek isteyenler her gün öğleden son· 

İlk temin.at mikdarı 5555 liradır. !halesi 

fı-ll!art•937 cuma günü saat 11 dedir- Eksiltmeye gireceklerin 

2490 s~ytlı konunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikası ve 

ilk renıinotl:ırile birlikte teldif mektuplarını ihale saatinden en az 

bir saat evvel Ank:ırad" M. M. Vekaleti Satınalma Konıi,yonuna 

vermeleri. "604. •896n 

• •• 
Behtr metrrsinc biçilen ederi 4!0 ktırnş olan elli beş bin i11 

.. ıtnıış bin metre kaputlıık kumnş kapalı zarfla eksiltmeye konul. 

muştur. İhalesi 4·.M•rt-937 perşembe günü saat lö dedir. i k te. 

minatı 105;)0 liradır. Şarıname&i 9;!0 kuruşa M. M. Vekaleti Sa· 

tııı•lma Komisyonundan aLnır. Eksiltmeye gire~ekler kınuni tc• 

nıinat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılt 

belgelerle bir i~ te teklif mektupların• ihale saatinden en az bir sa· 

at evvel Ankarada 1!. M· Vekaleti Sannatwa Komisyonun• ver-

meleri. "606. •ıs97" 
* * .. 

Beher metresine biç'len ederi 26 kuruş olan 300 bin metre 

çamaşırlık bez kApalt zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 4 • 
Mart • 937 per~eıııbe günü saat 11 dedir. ilk t~minatı 5150 lira• 

dır. Şartnamesi 390 kuruşa l\!. M. Vrkaleti satın•lma kom s o

•ıundan alınır. Eksiltmeye gicecekler kanuni teminat ve 2490 Sa• . 

yılı k•nunun 2 ve 3 iıncfı maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 

teklif mekturlarını ihale s•atinden en az bir saat evvel Ankarada 

M. M, Vekfıleti Satınalma Komisyonuna vermeleri "607• •898~ 

fistan bul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 1 
yonda görülebilri. İsteklilerin 

83 liralık ilk teminat ınakbu~ 

Gıimü5suyu hastahaneıiniu 

çatlaıııış olan çamaşır yıkawa 

ve kurutma buh:ır kazanı tamir 

ettirilecektir. Pazarlıkla ihalesi 

26·2·1937 Cuma günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen ke• 

şif bedeli 895 liradır. Şartna. 

mesi hergiın öj!:leden evvel Ko

misyonda görülebilir· 1steklile• 

rin 67 liralık ilk teminat mak· 

bu~ veya mektupları ile ihale

den evvel irş1at şubesinden 

alacakları vesikaiarla beraber 

Fındıklıda Komut8nlık satına!· 

ma komisyonuna gelmeleri. (598) 

1f 

Davutpaşa kışlasındaki birin• 

ci topçu alayının ikamet ettiği 

mıntakanın tenviri için yaptırı

lacak olan Elektrik tesisatının 

açık eksiltme ile ihalesi 4-3-937 

Perşenbe günü saat 15,30 da 

yapılacaktır. M uh:ımmen keşif 

bedeli 1100 liradır. Şartname. 
ıi hergün öğleden evvel komis· 

veya mektuplarile ihale giinil 

vakti muayyeninde Fındıklıda 

komutanlık satınalma komis-

yonuna gelmeleri. 

1f 
(887) 

İst:ınbul Komuıanlığı hirlik• 

!eri için 22000 kilo S:ı bun un 

lrlpalı zarfla ınünakasastna ta· 

lip çıkmadığındıın tekrar kapalı 

zarfla ihalesi 4.3.937 Perşenbe 

günü saat 16 da yapı lacakıır. 

Muhammen tutarı 8580 liradır. 

Şartnamesi hergün öğleden ev• 

ve! komisyonda görtilebilir, ı.. 

teklileri n 644 liralık ilk temi· 

nat makbuz veya mektuplarile 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle 

bera her ihaleden en az bir saat 

eYveline kadar teklif mektup

larını Fındıklıda Komutanlık 

ıatınalma komisyonuna gelme

leri. (888) 
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En basit fakat en mühim tedbir 

-----

GRIPIN : Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları derhal keser. 

GRIPIN : Nezleye, baş ve diş 

ağrılarına, soğuk algınlıtı· 

na, romatizmaya karşı bil· 

hass~ müessirdir. 

GRIPIN : Bütün ate~li hasta· 

lıklarda ehemmiyetle tavsi· 
ye edilmektedir. icabında 

günde 3 kaşe alınabilir. 

Sotu2'a kartı birçok lüıumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldıA't 

halde bunlarnı en basit, f!lkat 

en mühimmini unutmuştu. 

bulundurmama• 
nın ceza!ını 

çekerek 
hastalandı. 

Bütün eczanelerde bulunur. 

İstanbul 4 üncü İcra 
Memurluğundan: 

Saidin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ip .teldi olup ve tamamına (1902) lirıı. kıymet takdir edilen Bo

g 7.içinde Beylerbeyinde Burhaniye mahaliesinde eski Halitefendl 

yeni Nuribey sokağında eski 9 yeni 3 No. lu klgir evin satıl• 
masına karar verilmiş'ir. 

Mezkt'.lr evin hududu: Sağ tarafı Küplice deresi lı:öprüsıinden 

1stavro7. deresindeki Karaağaca giden yol sol tarafı ve arkası Eleni 

Luka kireç arsaları önü Çamlıcadan Beylerbeyine giden yol ile 

mıhıluttıır. Evsıfı mezkur ı;oyrımenkul iki ev bahçeden ibarettir. 

Cephedeki kıiçük evin zemin katında iki oda bir hela vardır. Bod· 

rum katında arkaya kapısı olan bir ahırdır. Bina eski ve tamire 

muhtaç olup etrafı taş divar olan bıhçe içinde meyva ağaçları 

vardır. !!inanın asarı kagir cephesi ahşaptır. Rüyük bina ltaros!· 

men antreden geçilerek bir sofa üzerinde bir oda bir koridor bir 

kiler zemini kırmızı çini bir mut bak ve bahçede bir kuyu bir su 

hazinesi vardır. Umumi sahası 3904 ml olup bundan 114 m2 

büyük ev 56 rol küçük evin zemini katanı bahçedir. İşbu gay• 

rınıenkul tapu kaydı üzerine açık arttırmaya vazedilmiştir. Art· 

tırnıa peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu• 

hrnınıenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir banka• 
nın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. 

Arttırma t~rtn•mesi 1·2.937 tarihine müsadif pazartesi günü 
Dıirede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 

1·4·937 tarihine müsadif perşembe günü dairemizde ıaat 14 ten 
16 rn kadar icra eJilecek. Birinci arttırmada hede!, kıymeti mu· 

haınnıenenin %75 ini bulduğu taktirde üste bır•kılır. Aksi tak· 
tirde srn arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha temdit edilerek 16· 4-937 tarihine müsadif cuma 
gcınü saat 14 ten 16 ya kadar ılairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numa• 
ralı icra ve İflas kanununun 126 ıncı m•1desine tevfikan hak· 
!arı Lıp•ı ,:cillerile sahit ?lımyan ipotekli alacJkl3rla di~er 

al:"lbdaraııının ve ir•ifak hakkt sıh p!eıinin bu lııklarını ve hu· 

sıı•İl~ faiz ve ıııasırife dair olar. iıl<lıdarını ilan tarihinden itiba· 
ren 20 giin zufında evrakı müsbiteledle birlikte D.ıiremize 
bilJirnıeleri lazımdır. Aksi takdird< hakl•rı tapu si<'illerile sabit 

olnııyaniar satış b,del'nin paylaşm~sın lan hariç hlırlar. Mü· 
ter.ıkiııı vergi, tenviriye ve t•nıifiyedcoı ve dellaliyeden ibaret 

olan Be:ediye rusumu ve Vakıf icıa,, bedeli müzay<deden temi! 
olunur 20 senelik vakıf icaresi ıaviıi nıi'ı,teriy• aittir Daha f•zla 
ıııaiftıuat alm;ık istiyenlerin 934;2717 num~ralı d0~yRda mevc11t 

evf'k ve mah11len hlciz ve takdiri lcıymct rıporuıll' gönir anlı· 
pcıkları ilan olunur. (882) 

İstanbul Asliye Birinci Tıearet 

M~'ıkcm~sindcn: 

Mılli Müdafaa Vekaletine iza • 
fotle ist.mbul Muhakemat mudür· 
lüğii avukatı tarafından Pangaltı· 

da Kuyumcu sokak 40 numaralı 

Sdanikli Faika evınde lbrahim a· 
leyhine et bcdelı.ıden 452 lira 20 
kuruş ve 200 çuval bedelınden 46 

lira 54 kuruş ki cem'an 498 lira 74 
kuruşun faizi, muhakeme masrafla· 
rı ve avukatık ücretile birlıkte tah· 
sili hakkında ikame olunan davada 

müddeialeyhin ikametgahını çok za
man evvel terk ederek şimdi ne • 
rede bulunduğunun belli olmadı· 

ğından davetiye tebliğ edileme • 
miştir. Mahkeme bu tebliğin ilan 
yoiile yapılmasına k:ırar vermiş ve 
muhakemeyi 19/3/937 Cuma saat 
14 de bırakmıştır. Bugün için ya· 
zılan davetiye mahkeme divanha· 
nesine asılmıştır. Müddeiakylıın 

muayyen gün ve saatte mahkemey~ 
gelmesi lüzumu tebliğ yerine ı;rç
mek üzere iliın olunur. (936/455) 

•• 

İstanbul Ashye Bırıncı Tıcaret 
M•hkemesindcn· 
Malıye hazıncsine izafetle İstan· 

bul Muhakemiıt mudurluğu tara • 
fındı.n İstanbulda Yem postahane 
karşısında Erzurum hanında İs • 
mail Hakkı aleyhıne açıl m 484 Ji. 
ra 74 kuruş alacağın tahsilıne miJ
tedair dava hakkında muddeıaJ~y· 
hın müddeiye karşı odun ihdasını 
taahhüt ve bu taahüdünü ifa etti· 
ğine ve 484 lira 74 kuruş avansın 
zimmetinde kalm~dığına dair tek • 
lif olunan yemınin icrası i~in 

2/-1/937 Cuma günü saat 14 de mah
kemPye gelmesi ve gelmediği tak· 
dirde hukuk usulü muhakemelerı 
kanununun muaddel 337 maddesi 
mucibince yemınden kaçınmış ve 
yemin edeceği vakaların sabit olmu-ı 
say ılmasına karar verileceği yo • 
!unda yazılı yemin davetiyesi 
müddeialeyhin ikametgahı belli 
olmadığından mahkeme divanhane· 
sine asılmıştır. Tebliğ yerine geç· 
mek üzere keyfiyet ilan olunur. 

(935/915) 

-AÇIK SÖZ-

. Şirketi Hayriye 
Hissedarları Heyeti Umumlyesi içtimaı 

Hissedarlar mnunıi heyeti 1937 senesi l\Iartının 22 nci Pa• 

ıartesi günü ıa•t 14 de şirketin Galatada Fermenecilerde U.in 

merkezi idaresinde alelade surette ictimaa davet olunur. İşbu iç• 
timaa 50 ve d'llıa ziyade hi.,e sahibi oluı hiHedarlar iştirak eder• 

!er ve rey sahibi olurlar. 

Müzakere ruzn•m••i 
1 - 1936 senesi hesabatı hakkında Meclisi İdare ve lvltıra. 

kıp raporlarının okunmnsı ve bu hesapların tasdikı ile meclisi 

idarenin ibrası, 

2 Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye intihıbt, 

3 Müddetleri biten murakıplerin yerlerine murakıp İnli• 

babı Ye ücretlerinin tayini. 

Şirketi Hayriyeden 
Fevkalade iÇtima 

Hissedarlar heyeti uwumiyesi 1937 senesi Mutının 22 nci Pa· 

zartesi günü saat 15 de Şirketin Galata'da Fermenecilerde kain 

merkeıi idaresinde şartnamenin 3 ne!\ maddesinde tadilat icrası 

için fevkalade surette içtimaa davet olunur. İşbu içtimaıı ticaret 

k•nununnn taallt'.lk eden maddeleri mucibince bir his~ye malik 

olan hissedarların dahi iştirake salahiyetleri vardır. 

MUzakere ruznamesi 
1 - Şirket şartnamesinin 3 üncil maddesinde tadilat icrası 

teklifi : 

Şirket şartnamesi 3 ncit mad· ı 
desi 2 inci fıkrasının halen 

mer'i bulunan metni : 
(Şlrket tarafından vekaleti 

.müşarünileyha 'l'eznesine mü• 
fettiş maaşı olmak üzere şehri 
20 lira verilecekti•. 

Şartnamenin 3 üncü mad• 

desi ikinci fıkrasının teklif olu. 

nan tadil metni: Şirket tarafın• 

dan İktisat vekaleti v~znesine 
müfettiş maaşı olmak üzere şeh· 
ri 100 lira verilecektir.) 

EMiR • 8 • Tı:aş Bıçağı. kuUanmoJdaolur 
hu yuı:Mı aı:a. 

Yerlı Traş Bıça~ı r '1>ernk2nde ıo tan~si ı:; kuruştu• 
~.~~~~ 

Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 -

Büyük 
ikramiye 

Mart · 1937 dedir. 

liradır. 

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 akşamına kadar biletını 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze. 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

Istanbul Dörduncü ıcra memur· 
Juğundan: 

Yemınli üç ~hli vukuf tarafın -
dan tamamına 397 lıra kıymet tak· 
dir edilen Eyüp sultanda camii ke· 
bir mahallesınin Orta bostan soka· 
ğında atik 25 cedit 17 numaralı ev· 
safı aşağıda yazılı halen 19 numa· 
ralı Abdi hanesinin behçesi olarak 
kullanılan arsadır. 

SahC1sı: 159 metre murabbaıdır. 

Hududu: Sağ tarafı Binbaşı Veli
yüddin hane ve bahçesi, sol tarafı 
Abdi efendi hane ve bahçesi, arka
sı çıçekci Yusuf bahçesile mahdut
tur İşbu arsa açık arttırmaya va • 
zedılmiş oldu:;undan 22/3/937 ta
rıhine müsadif pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttır
ma bedeli kıymeti muhammencnin 
% 75 ini bulduğu takdirde müşte
risi üzerinde bıı"<ıkılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhü • 
dü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 
6/4/937 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar keza daire· 
mizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin: % 75 ini bulma-

.~ 
dığı takdirde satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan geri bı • 
rakılır. 

Satış peşindir. Arttırmaya iştı· 
rak etmek istiyenlerin kıymeti mu· 
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın lP· 
minat mektubunu hamil bulunma
ları liizımdır. Hakları Tapu si~ılli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacak -
!ar da diğer alakadaranın ve irti . 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarifc dair 
olan iddialarını evrakı müsbitele . 
rile birlikte ilfın tarihinden itiba • 
ren nihayet 30 gün zarfında birlik
te dairemize bildirmeleri lilzımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
!aşmasından hariç kalırlar. Mütera· 
kim vergi, tenviriye, ıanzifiyeden 
mütevellıt belediye rüsumu ve va· 
kıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur.Daha fazla malı'.ımat al
mak istiyenler 16/2/937 tarihinden 
itibar~n herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttır

ma şartnameile 933/20 numaralı 

dosyaya müracaatla mezkıir dos
yada mevcut vesaiki görebilecekle
ri ilan olunur. (933/20) 

- ~ - ---- -- -
- - - - . - -~-: :___; - -- - -

16 Şubat 

o 
Nafia Vekaletinden : 

Sıvas • Er.Lırtım hattının 208+263 üncü kilometresinde ve 

FrM suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve 

montajı "ve lıizumu halinde ripajı,, kapalı zarf usulile eksiltme• 

ye konulmu5tıır. 

1 - Eksiltmeye 2·4-937 tarihinde ıa'lt on b~şte Anlı:arada 

Nafia Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesinde yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli !)4054 liradır. 

3 :Muvakkat teminatı 3952.70 liradır. 

4 Eksiltme şartnamesi mukavele proJesı vesair evrakı 

270 kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmekteJir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanun 

mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 

7·5·936 tarihli ve 3297 No. lu resmi gazetede ilı\n edilen tali· 

mata göre verilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve 

fiat teklifini havi zarflarını mezkt'.lr kanunun tarifatı dairesinde 

tıazırlıyıırak 2-4-937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryoll:ırı 

lnsaat Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri liiztmdır. 
' 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik: bir 

demir köprü montajını muvaffakıyetle yapmış olmak şartı ara• 

nacaktır. (308) (818) 

lstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul hazinei maliyesi tara • 
fından müteveffa Vitali Kamhi 

varislerinden Taksimde İstiklal 
caddesinde Papadoplo l?actım3 • 
nında mukim Edvin Kaml•i ;Je Şiş· 
tide Halaskar Gazi caddesınde S2· 
buhyan apartımanında 2 n:ımarıı'.ı 
dı.ırede mukim Rıfat Kaml.ı ale 11· 
!erine, M. 3leyhlerin babası mü-

1 tevEffa Vitali Kamhiye ia!..rıkalar 
mtidüriyeti umumiyesi tarafın • 

".!Jn teslim edilen 20 ad<:t muır ta
'\Pleme ve 6 adet yayık makinele· 
ıı;ıin mevcut ise aynen değilse he· 
-.ielleri ol:ın 956 lira 35 kuruşun. 

nı» -nasarifi muhakeme ve ücre1ı 
,·ekalet tahsili talebile açılan tla
•·anır 12snayı tahkikatır.da: Yuka
... Ja i~im ve adresleri yazılı :A. 
.:eynlPr namına gönderilen cl1•,e· 
tıyelerın mezkür adresleri terk e
iip 'lir semti meçhule gittik'eri 
şerhi verilerek bıla tebliğ iade kı 
lınmış olduğu görüldüğünden M. 
aleyhler hakkında birer ay müd
detle ılanen tebliğat icrasına kc.rar 
verilmiş ve tahkikat güniı de 
25/3/937 Perşembe saat 13,30 ta· 
lik kılınmış olduğundan mezkür 
gün ve saatte mahkemede hazır 
bulunmaları teblığ makamına kaim 
nlm"lr il7Pre ilan• unur. (935/'l73) 

lsLanlınl Ü C! ıcra memurlu• 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar ve
rilen karlın ve erkek fan:taları 

19-2-37 Cuma günü Sa3t 16 dan 
itibaren Mahmutpışa caddesind~ 
254 No. lu dükkanda birinci 
açık artırması ıcra kılınacağın· 

dan isteklilerin mezktl.r giin ve 
saatta yerinde hazır bulunacak 
memuru na müracaatları ilan 
olunur. (30223) 

lstanbul Levazım Amirliüil 
Satınalnıa Komiıyonu lıanlar~I 

Askeri Tıbbiye Okulu bi· 

nasında yaptırılacak tamiratın 

açık eksiltmesi 18·2-937 Per• 

şembe günü saat 14 de Top• 

hanede satına!ıııa komisyonun· 

da yapılacaktır. Keşif bedeli 

3116 lira 52 kuruştur. İlk te• 

minatı 233 lira 74 kuru5tur. 

Şartname ve keşfi Komisyonda 

görüleb.ilir. İsteklilerin kanuni 
\'esikalarile beraber belli suntte 

komisyona gelmeleri. u329" "623. 
• • • 

l\faltepe askeri lisesi okul• 
!art için 3200 ıııetre nevresim. 

lik bez 4.1\!art· 937 Perş,uı be 

günü saat 14,30 da Tophanede 
Satın alma komis)•onunda aç: k 

eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 

bedeli 2304 li·adır. İlk temi• 

natı 172 lira 80 kuruştu~ Şart• 

name ve nümunesi komisyon• 

da görülebilir. İsteklilerin kı<• 
nuni vesikalarile beraber bel• 

li santte komisyona gelmeleri 

•348. "895. 

ZA YI - Bursa Ziraat mekteb n· 
den almış olduıtum şahadetnamem 
zayi olmuştur. Yeni•ini alacağım• 
dan, eskisinin kıymeti yoktur. 

Ahmet Relik oğlu 
M. Kemal 

Sahibi ve umuml neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 
Basıldıiı yer: Matbaa! Ebilniya 


