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Hava 
Vekaletinden 

Beklediklerimiz 
Hava Vekaleti kurulma~ı fikri

ni ilk defa ileri sürmüş ve 14 sene 
bu iddra peşinde ısrarla emek ver-
miş biri için hükumetin aldığı 

son karar hakikaten sevinç verici 
sayılmak lazımdır. Gerçekten se
viniyoruz. Fakat bu sevincıtniz, 

basit bir cgoizma duygusile de • 
diklerim11in nihayet gerçekleş • 
miş bulu•ıınasından değil, Türki -
yenın kuvvctlı bir hava ordusuna 
malik olmak, uçan bol adam yetiş-

tirmek, sivil tayyarecilik kur -
rnak ... İhtiyaçlarının bir an evvel 
giJerilcceğini ciddi olarak görme
mizden doğmaktadır. 

Hakikat olan şudur Hava Ve -
k •c ı dünyan bugünkü gidişi 
ımündc, gc ktlrilmcsi artık teh -
lik U ;;ılacak kadar ciddi bır ihti -
acın ifadesi olmuştur. AJ kadar ki 

Hava Vckiletl Tüı iye için, in -
sanın suya ve ckmcge olan ihti· 
yacı kadar tabii ve kat'i bir ma
hiyet de arzetmekte idi bıle di
yebiliriz. 

Şundi Türk havacılığı bir d3 -
nüm noktasına yaklaşıyor ve ye
ni vekalet, bu dönümü, parlak mu
vaffakıyetler, üstün bır ha\•a or· 
dusu yaratarak kıymetlendirmek 
vasfını kazanıyor. Faka\ bu arada 
ke:ıdi kendimize şunu haklı ola . 
rak sorabiliriz: İhtısasın hakim O· 

lacağı yeni vekaletten neler bek. 
liyoruz. Neler beklenmeiidir? 

Böyle bir sualın karşılığını vere
bilmek için her şeyden önce ~u 
bilinmelidir ki çalışma sahaları ne 
kadar değişik olursa olsun, tayy1-
reciliği daima bir bütün olarak 
ınütalaa mecburiyeti vardır. Ifar;> 
tayyarecıliğı, yolcu tayyareciliği 

sıhhiye tayyareciliği, orman ve 
ziraat tayyareciliği, harita tayyare. 
cilıği, hava rasadatı hizmeti, mil
li hava san~vii. gençlere tayyarP.. 
cilığin öğretilmesi, aktif ve pasif 
hava tehlikesinden korunma ;ş -
leri... hepsi biribirine bağlı, bi -
ribirini tamamlıyan işlerdir. Yeti
şen ve yetişecek olan gençliği, tür
lü sivil tayyareciliklcri ana dava
nın zaruretlerine lÖre hazırlamak 
vaziyetinde bulunmıyan, halkın 
korunma tedbirlerini Jiinün şart
larına güre yürütmek salıihiyetine 
malik olmıyan... Kısaca yarının, 
havacılık bakımından istek ve mP-

1 eufik Rüıta Araı, 6uıi1n dllnga ıulhuna en bllgdl< t~md oasl/ııint 
gören "' Balkan dıulıtlerin• erı büyüle hu%ur v• inkııaf ıaatfelinl 

"''"" paktı ille defa Alinada lm%a ederken 
(Huı1.111 reılm kollek•lyonundao) 

Atina 16 (A.A.) - Balkan an• dır. Nümune Efsun taburu ve ban• 
tantı konseyi bugion tekrar topla· dosu resmi selamı ifa ediyordu. 

Bu merasimi müteakip Kıra( Jorj, 
narak mesaisine devam etmiştir B. Stoyadinoviç'i müteakiben de 

Saat 11 de ecnebi heyeti murah• saat 11,30 da Rüştü Arası ve 12,30 
haas'.ar maçhul askerin mezarına da da Antoncskoyu kabul etmiştir. 
merrsimle birer çelenk lcoymu far. (Devamı 6 r.cı sayfada) 
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A n tak ya ve Hatay'daki 
tahrikatı azıtıyorlar 

Suriyeli politikacılar hava· 
ya kurşun sıkmaktadırlar 

"'P .... 

Gü~el ue ıirln Antakgadan ıalranı bir gördnrJı 

Halep 16 ( Hususi Muhabirimiz· 
den ) - Hatayın istiklal muzalfe· 
rlyetine tahammül cdemiyen Suriye 
politikacıları Halayın ;çinde binbir 

Ş. H. Ergökmen feaat hareketi hazırlamaya çabala· 

ana yasanın hazırlanması münase• 
betile de bir sürü dalavereler çe• 
virmcye yeltenmektedirler. Bunla. 
rın bütiin gayretleri Hatay ana ya. 
sasımn tanzimi cınasında kaçıra• 

(Devamı 3 ncii sayfada) • makla beraber uıuslar Kurumunda (Devamı 6 ncı sayfada) ., ................................................................................... ~ ""'""'""'"""""'"""""""""'""""""'"""'"""'"""""""'"""""'""""'""""""""""""""""""""'" 

.. 

Bütün Avrupanın hayran olduğu meşhur Rus e~ibi: 

lvan Turgenigef 
in en güzel eserlerinden biri olan : 

''Bir Fazlanın Notları! .. 
'' 

' ~· 
Açık Söz, siz~if;ıt~nd.• b~r. · ?~. kitabı olarak verecektir. 

Türkçeye çcvır~n.,.:.f.vup Sabri Akyürek 
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Ankara, 16 ( A. A. ) - Da• 
biliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya C. H. P. 
llyön Kurul, Halkevi Başkanlıkları
na ve Genel lspektörlüklere aşa.< 
ğıdaki tamimi göndermiştir: 

"Türkiye Büyük Millet Mecli· 
since bazı ünvanların ilgası hak· 
kında kabul edilen kanunda Türkçe 
konuşmada ve yazıda erkek isim.. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

İki sefir 
Geri çağrılıyor 

...... 

Boıuekil /ımet /nönü /lctııal Vıkill Cel4l Bagarla b.rıaber lıauuelartla 
Romanya hUkilmetl Bar• .,, Dıni• ıicarıt mıl<tılll..C. tıtklk•t gapıgor, i%alıat alıyor 

lln ve Romadakl 
seflrlerlnl geri alıyor 

Romanya Baıuıl<ill Tatııreıko 

Bükre~ 16 (A. A.) - HükQme. 
tin Berlin ve Roma hükumetlerin· 
den Bükreşteki ıelirlerini geri Ç4• 

jtırmalarını talep etmek tasavvu
runda olduitu haber verilmektedir. 
Buna sebep, bu iki diplomatın Gc• 
neral Franko'nun ordusunda hiz. 
met ederken maktul düşen ve ce• 
setleri memlekete getiren Roman• 
ya lejioncrlerindcn iki kişinin ce
naze merasiminde üniforma ile ha· 
zır bulunmalarıdır. 

Bu iki Jcjionerin cenaze mera
siminin siyasi bir nümayiş şeklini 
almış olduğu kaydediliyor. 

Ôğrenildiğine göre, muhalifler, 
bu iki diplomatın hattı hareketi 
hakkında buırün mebusan meclisin• 
de hükümettcn istizahta buluna• 
caklardır. 

r·-------1
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lktısat Vekaletinin 
Mühim bir tebliği 

Ankara 16 ( A. A.) - /ktual 
Vekôlıtinden : 

Gemilerimizi kendimiz 
.... 

yapacagız 

Başvekilin 
bunu 

dünkü tetkikleri 
ifade ediyor 

( Yazuı iç ıagfalarımıztla ) 
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''ltalya behemehalMad-
ridi düşürmek istiyor!,, 

Madrlt 16 (A. A.) - Askeri mü· 
dafaa meclisi reisi General Miaja, 
Madrit cephesi umum hükumet 
kuvvetleri kumandanlığına tayin 
edilmiştir. 

Paris 16 (A. A.) - Matbuat, M. 
Hitler'in lspanya'ya gönüllü sevkini 
durdurmuş olduğunu, fakat M. Mu· 
solini'nin bir kaç gün~ kadar M ıd· 
rid 'in zaptını temin ed«:ck nı klar• 
da kıtaat ve malzeme göndermiş 

olduğunu ehemmiyet!ı- 1· ıydetmek· 
tcdir. 

Sol cenah siyası mahafil~ Cu· 
martesi gününe kadar Cadiıc ve 
Malaga'ya yeni kuvvetler ihraç 
edilmesinden korkmaktadırlar. 

Barselon 'dan alınan malümata 
göre, ltalya tarafından gönderilen 
malzeme, harek11tı a~keriye esna. 
sında asiler tarafından gittikçe faz. 

la miktarda kullanıl.maktadır. ıl•panga hokkınıla Almanganrn "" 
Katalonya hükumetinin resmi düıüntfülllnl! ıarahatlı _ıfatl• etmiı 

(Devamı 3 üncü sayfada) olan Müsgü Gvdnı 

Sırt hamallığı behem
hal kaldırılacaktır 

1 Şubat 1937 tarihinden efJo 

11J1t flamrilklerlmi%ce galmlı 611° 

lunon t1e gir kararına ba~lı A "' 
M liıteleri meganın• fZirmlgen 
ıanagı makineleri ue dizer ıa
gılı poziı.11onlara ait gapılmıgan 
eıganın idhaline nıüıaade ıdil. Dahiliye 
mu/ {~in muracoatlar te11Jali Vekili çok mühim 
elmektedir. bir emir gönderdi . 

Vekalatcı bu kabil eıganın 1 k 
Ankara 16 (A. A.) - Dahiliye Vekili ve C. H. P. genci ac relen 

Mart tarihinden itibaren aıaıı• B. Şükrü Kaya C. H. P. il yön kurul, Halke~i başkan Jıklarına ve genel 
daki ıarl/arla idhalin• müıaa• ispektôrlüklcre aşağıdaki tamimi göndermiştır ı (Devamı 6 ncıda) 
de edilecektir: 

1 - /dhaline müsaaıle ctfilı- , llllllı. . ' ~a: ::~~r~:ri:ıa;u::n;;;r!~: A K ş A M H A B E R L E R 1 1 
l~rden çıkarılmış olması o• baeı 

memlek•ller nıen,.ıı ı.. kr•<ii Bı· r ı·ki gu .. n daha sa ı 
ile idhal edilmomekte balunmaıı - 1 
ıarttır. hırlı olmanızı dileriz 

(Devamı 3 üncü sayfada) 1 
'--~~-----·-----=ı;.. .......................................... .... 
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FIKRA: 
Tarih ve gazete 

T 
arih okurken, zaptettiği şehir nüfuslarını öldüren şark fatihlerine 
nekadar lanet ederiz. Hele bunlar tercüme edilmişlerse ve Türk 
kumandanlarına ait iseler, Adeta Türk oluşumuzdan utanacae"ımız 

gelir. Hakikatin ne olduğunu, veya siyası ve askerr zarure\leri düşü· 
nüp, tarihin hükümlerini tetkikten geçirmek aklımıza bile gelmez. 

Bir de ne komünist, ne sosyalist, bilakis Franko cephesine misafirlik 
ede'>, yalan sö!emesine imkan deti~ fakat ula lüzum olmıyan bir lngi
liz görmenin bikAyesini dinleyiniz: 

• - Franko ukerlerinin, akşam üstü girdikleri bir köyün 300 kadar 
crketini ertesi sabah mitralyözle kurşuna dizdiklerini rördüm. Kuman• 
daoları ile bir otomobilde köyden hareket ediyorduk: 

• - Fakat bu ad•mlann suçlan ne idi? diye sordum. 
• - Komünist imişler 1 
• - Fakat bunun tahkik edilmesine imkan yoktu. Askerleriniz köye 

daha dün akşam girdiler ... 
• Konuşmayı kısa kesmeti isteyen komandan dedi ki : 
• - Her köye garnizon bırakacaık hdar askerim yokl • 
Bag-datta 90 bin insan ~ellesinden ehram yapma hadisesini veya el· 

aanesini maziye bırakınız. Gazetenin bu bavadisine ne dersiniz? 
Fa tay 
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Adliyede: 

Belediye tahsildarı iki 
seneye mahkum oldu 

57 Ura lhtllla eden bu 
•ene memuriyet de 

tehslldere iki 
verllmlyecek 

Belediye tahsildarlanndan Ka • 
&ımpaşada oturan Mehmet Ali. bir 
buçuk sene kadar evvel 19 mak
buzla mükelleflerden altışar lira • 
dan tahsil ettiği yol p:m;sından 
57 lirasını belediy0 ye tcsı;m et • 
ntiş, 57 lirasını da ihtilas ettiği ve 
mıikelleflerden üçer liı:a alınmış 
gibi gösterdiği için tevkif edil-O -
rek Ağırceza mahkemesine veril • 
miştir. 

Dün, Mehmet Ali, 5 sene 10 ay 
mahküm edilmiş, muh~kemesine 

başlanmadan parayı iade etrnFsı 
ve aylıklı olmayıp tahsil edildiği 

paradan yüzde aldığı için zarureti 
i<abul edilmesi yüzünden C'"zası 
1 ~ene 11 ay 10 güne ind;':"'Jimiş • 
tir. Mehmet Ali ayni zanıanda 2'~ 

lira p3ra cezasına ve 2 sene ı:ıe

muriyetten mahrumiyete de 
mahküm edilmiştir. 

Ağabeysini yarelıyan 11 
ay hapis yatacak 

~kiz dokuz ay kadar evvel, İ · 
kitelli köyünden rençber Nazif oğ· 
lu Musa, Musanın kahvesinde ağa· 
beyisi muhtar Hüsnüyü bir sığırt· 
maç meselesi yüzünden iki ay işHe 
meşgul olamıyacak şekilde biçak· 
la yaralamıştı. Ağabeyki muhtar 
Hüsnünün de kendisine silah attı· 
ğı iddia edilmekte idi. Dün, Ağır· 
ceza mahkemesinde bu davanın k:ı
rarı verilmiştir. 

Musa 1 sene 2 ay hapse mahküm 
edılmiş, cürmü işlediği zaman 21 
yaşını ikmal etmediğinden cezası 

11 ay 20 güne indirilmiştir. 
Hüsnü, silah attığı sabit olma

dığından beraat etmiştir. 

16 kurut• satılan 16 
llralık yUzök 

Samatyada oturan Cevriyenin 13 
yaşlarındaki oğlu Kemô.l, bir müd
det evvel, annesinin şeker kutusu 
içerisine koyduğu altın yüzüğünü 
nasılsa eline geçirmiş. Halil ismin
de birisine 16 kuruşa satmıştır. 

Halil, çocuktan 16 kuruşa aldığı 
bu yüzüğü Ahmet namında birine 
1625 kuruşa satmış, sonradan me
sele meydana çıkarak iş mahkeme
ye intikal etmiştir. 

Dün bu dava, Asliye Üçüncü Ce
za mahkemesinde bitirilmiştir. Yü
züğü 1625 kuruşa satın alan Ahmet, 
hadisede suçu görülmediğinden be
raat etmiştir. 

Halil de, yüzüğü satması için 
çocuğu kandırmadığı, çocuğun za
ten satmayı tasmim etmiş olduğu 
anlaşıldığından bir gün hapisle ya
rım lira para cezasına mahküm e
dilmiştir. 

Cevriyenin de tazminini istedi
iji yüzüğü için Hukuk mahke • 
mesine müracaat edebileceği bil
dirilmiştir. 

Motordan kumat çalan• 
ların cezaları verlldi 

Bursa Teshilat anbarma ait mo
törcien iki paket içinde 49 metre i-
pekli kumaş çalıp arkadaşları Tah· 
5inle İsmaile vererek Nesim is • 
minde birisine sattıran ayni mo • 
törün tayfası Şerafettinle Tahsi
nin ve Nesimin Sultanahmet Bi -
rinci Sulh Ceza mahkemesi karari
le tevkif edildiklerini, İsmailin 
serbest bırakıldığını bir iki gün 
evvel yazmıştık. Dün, bu davaya 
ait karar verilmiş, Şerafettin 6 ay 
hapse, Tahsin 4 gün hapisle 4 Ji. 
ra para cezasına, Nesim de 13 li· 

ra para cezasına mahkıirn edilmiş· 
tir. İsmail beraat etmiştir. 

Karısını öldUren edem bir 
buçuk sene hapse m•h· 

kOm oldu 
Karısı Dilberi döverek ölümüne 

sebep olmaktan suçlu Ali Rıza, 

dün, Ağırceza mah1cemesinde üç 
sene hapse mahküm edilmiş, ha
disede muhaffif takdiri sebep gö
rüldüğü için cezasının yarısı in -
dirilmiştir. 

20 llrahk bir yumruk! 
Evvelki gün, Beyuıtta bir kah

vede Ahmet Hayri ile Filiz Rus 
dominosu oynarlarken araların • 
da bir kavga çıkmış, Ahmet Hayri 
Filizin burnuna bir yumruk vur -
muştur. 

Dün, Ahmet Hayri, Sultanahmet 
Üçiıncü Sulh Ceza mahkemesinde 
20 lira 80 kuruş para cezasına mah· 
küm edilmiştir. 

Belediyenin 
Telefon masrafı 
Yeni tasarruf çareleri 

bulundu 
Belediye; merkez, şube ve mü

esse.elerinde bulunan telefonlarla 
yapılan mükalemenin, bütçelerine 
konan tahsisatı aştığı görülmüş • 
tür. 

Belediye, telefon masrafının a
zalmasını temin için, bir çok tele
fonların kaldırılmasını düşünmüş 
ise de bazı idari vazifelerin beledi 
hizmetlerle birlikte bir makam ve 
şahsiyet tarafından görülmesi Ü· 

zerine, mevcut telefonların olduğu 
gibi bırakılmasını lüzumlu gör • 
müştür. Ancak, bundan sonra, bü· 
yük santrala bağlı müdürlüklerden 
başka, memuriyet ve kalemlerde 
bulunan makinelerle dahilden, ha
ıiçle konuşulması yasak edilmiştir. 
Küçük merkezlere ve şehir hattı
na bağlı makinelerle, bir sene zar
fında yapılacak mükfileme miktarı 
riyaset makamınca tayin ve tes • 
bit edilmiştir. Bu ntiktardan fazla 
mükaleme yapan telefonların faz. 
la mükaleme bedelleri şube mü • 
dürlerinden istirdat edilecektir. 

Borçlar 
Kanunu 
Tadilatı tesblt aden 
komisyonlar dUn de 

tetkikat yaptılar 
Ticaret ve borçlar kanununda 

yapılacak tadilatı lesbit etmek ü
zere seçilen komisyonlu bu hu -
sustaki çalışmalarına devam edi· 
yorlar. Komisyonlar dün de Tica
ret Octasında umumi olarak bir 
toplantı yapmış ve evvelki içti • 
madan düne kadar yaptıkları tet
kikler etrafında görüşmüşlerdir. 
Bu arada komisyonlar arasında 

bazı teklifler olmuş ve bunların 
da tetkik mevzuu olarak ele a

lınması kararlaştırılmıştır. Dünkü 
toplantıda, beynelmilel Ticaret O
dası Türkiye milli komitesinin sif 
ve fob satışları daha ziyade kolay
laştırmak için ticaret kanununda 
tadilata lüzum olup olmadığı hak· 
kındaki teklifi üzerinde de konu • 
şulmuştur. Komisyonlar tetkik • 
!erine devam edeceklerdir. 

Beş bin azalı 
cemiyette I SORUYORUZ: 

1 Fikren ve 
Bedenen 
Ça1ışanlar 37 reyle intihap! 

Şoförler idare heyet1 in· 
tıhabına lttil'lk etmiyor 

Şoförler cemiyetinin yeni idare 
heyeti seçimi evvelki günden i
tibaren başlamış bulunuyor. Ya

rın akşam sona er<:cektir. Evvelki 
gün İstanbul cihetind~ki şoförler 
reylerini vermişlerdir. Bir günde 

toplanabilen reyin miktarı 37 dir. 
Binlerce şoförün bu intihaba iş

tirak etmeyişlerinin .;ebepleri a · 
rasında cemiyetin şimdiye kadar 
esnafa faydalı olmadığı ve şim • 
diJ~n sonra da olamıyacağı kana· 
tinin mevcut bulunması da var · 
dır. 

Şoförler bir muharririmize dert
lerini şöyle dökmüşlerdir: 

•- Yeni intihap yapılıyor. Fakat , 
bu intihaptan ne elde edeceğiz? " 
Hiç. Çünkü şimdiye kadar cemiyete 1 

bir hayli para verdik ne istifa<fr, I 
ettik. İntihap öyle usulsüzlükler 
içinde cereyan edip gidiyor ki ... 

mesela bir kişi on ark•daşı namı
na on rey vermekte mahzur gör • 

miyor. Şayet titiz davranılsa sa
nırım ki on beş kişiden fazla rey 
veren olmıyacaktır. Çünkü şoför
ler, cemiyetin şimdiye kadar he · 

men hiç bir dileklerini tahakkuk 
ettiremediğini ve fsnafın hakla • 
rıru koruyamadığını uzun tecrü

belerle göı:müşlerdir. Üstelik ce • 
miyetin başına geçenler zaman za
man yalnız kendilerine menfaat 
temin edecek tarzda hareketlerde 
de bulunmuşlardır. 

İ~te 5 binden fazla azası bulu • 
nan bu cemiyetin ancak 37 rey 

toplayabilmesinin sırrı burada • 
dır •. 

Deniz ticareti 
MUdUr hszırlanan yeni 

bUtçeyl Ankaraya 
. götUrecek 

Deniz ticaret müdürlüğünün 937 
yılı bütçesi hazırlıkları bitmiş ve 

yeni bütçe hazırlanmıştır. Deniz 
ticaret Direktörü Müfit Necdet 
Mart bidayetinde bütçeyi tasdik 

ıçın Ankaarya gidecektir. Bir 

müddetten beri İktısat Vekili CelaI 

Bayarla birlikte şehrimizde tet • 
kikat yapmakta olan İktisat Veka-

Siparlt ve 
Teslim işlerimiz 

BabıAli caddesinde ufaklı bü· 
yüklü bir çok basımev~cri var· 
dır. Bunların bir kısmı büyük 
eserler üzerinde bir kısmı bro
şürler ve i<artlar üzerinde çalı. 
şırlar. ihtiyaç k"f'sında para~• 
az olanlar evvela küçı.k matba· 
alara b8f vururlar ve çıkarılacak 
broşürlerin veya kartlar.ıı bir an 
evvel teslim edilmesini isterler. 
Fakat tayiıı edilen vakitte tes· 
!im yapılamadıitı gibi bazen bu 
zamanın üç dört misli bir zaman 
geçlijti halde de yine siparişleri 
alabilmek mümkün olmaz. Hal· 
buki bu az sermayeli ve basit 
makine ile çalışan müesseselerin 
yukarıdakilerıoe nisbeten daha 
faz!' iş yapması ve mnşterile
rini en mükemmel bir şekilde 
memnun etmesi lazım gelir. 

Fakat bu olınayor. Şüphesiz 
iş ~ahipleri de matbaacıların bu 
intizamsızlıjtından zarar goru· 
yorlar. Şimdi bu hiç te iste:ıme· 
yen gayri tabii vaziyetin orta· 
dan bldırılması mümkün de
~il midır? 

1 
Bö~le hareket edilmese daha 

iyi olup o:mıyacağ'ını a!Akada~

lardan '.'\Oruvoruı.:. 

Poliste: 

ı, kanunu bir kısım mU• 
eaa eaelere da he te,mil 

edilecek 
İş kanununun tatbikatı hazırlık· 

!arına devam olunuyor. Beyan • 
name alan iş yerleri kanuna tabi 
olsun, olmasın bu bey~nnamelen 
doldunnıya mecbur tutulmaktadır
lar. Çünkü kanuna tabi olmıyan 
iş yerlerinin takdiri iş bürolarır.rı 

ait bulunmaktadır. 
İlerde bir nizamname ile iş k~

nunu ahkamından bazılarının, yi
ne kanunun verdiği salahiyete i~
tinaden, kanuna tabi olmıyan iş 

yerlerine de teşmili kuvvetle muh
temeldir. Sıhhat ve mesai hakkın· 
daki hükümler evvela tatbik edi
leceklerin başında gelmektedir. 

ı Ayrıca gazetelerde yalnız büroda 
çalışanlarla hem büroda ve hem 
de gazete işleri için h3riçte çalı
şan kimseler gibi yalnız fikren ve 
hem fikren, hem de bedenen çalı
şanlar için bir nizamname hazır · 
!anacaktır. Şimdiki halde gazete-

' !erin ayni zamanda hem fikren hem 
bedenen çalışan işçileri kanuna ta
bi bulunmaktadır. Nizamname çık· 
tıktan sonra yalnız fikren meşgul 
olanlar da kanuna tabi tutulacak
lardır. 

Polis katilinin yeni ma
rifetleri çık.ıyor 

Meğer bu iki azılı •erir lstenbulda 
daha bir hayli ev a o y muş 1 ar 

Bir halla kadar evvel Kadirga· 
da polis memuru Hasan Basrinin 
evine hırsızlı'< için il rip karşısına 
çıkan ev sahibini bir kunduracı 
bıçajtr le yaralıyarak öldüren, üvey 
oıtlile bir polis memurunu ve üç 
bekçiyi de yarahyan Nazımla ar· 
kadaşı Salim hakkındaki tRhkikata 
devam edilmektedir. 
~ Ilu iki şfrir kafadann yeni yeni 
bir çok hırsızlıkları meydana çıka· 
rılmıştır. Bugün de bazı yerlere 
götürülerek oradaki hırsızlıkların 

da kendıleri tarafından yapılıp ya. 
pılmadığı tahkik edilecektir. Hır• 
sızlığa ait hazırlık ıahkikatı bir iki 
güne kadar bitirı lecek, haklarında 

son tahkikat açılmak üzere Nazım
la Salim cürmün ait olduğu mah-

<arhoş ollrak reıalet çıkardıkları 
görülmüş, ikisi de yakalanmıştır. 

Elini makineye kaptırdı 
Hasırcılard.ı makarna fabrıkasın· 

da çalış>n Mustafa isminde bir ço
cuk mak ineye elini kaptırmış ve 
parmaklarından vara'anmıştır. Ya. 
ralı tedavi için Cerrahpaşa hasla· 
nesine kaldırılmı •1 tı r . 

Mualllm mektebinde 
yangın 

Çamlıcada Erkek Muallim mek· 
tebinden pazar günü yangın çık· 

mı~. mektebin kapısı önündeki ka. 
pıcı odası yandıktan sonra sön• 
dürülmüştür. 

Kadıköy vapurunda 
bir facia 

kemeye verileceklerdir. Ev,·elki gece Burgız vapurunda 
Jeti deniz 'e hava müsteşarı Sa- Sokakta bayıldı feci b-r kaza olmuştur. 19,45 de 
dullah Güney de yarın Ankaraya K d k d 1 b 1 b k d Şişlide oturan 72 yaşınde Misak a ı öy en stan u a are ete en 
dönecektir. h · l' b. d ' -·- yolda giderken yere düşmüş ve vapura henüz uvıye ı tes •t e ı-
Kadın c.airler gecesi bayılmıştır. Belediye doktorunun lemiyen bir genç biletsiz olarak 

T gösterdiği lüzum üzerine hatta binmiş ve kontroldan kurtulmak 
Eminönü Halkevinde önümüzde

ki Cuma günü akşamı saat 8,30 
Sürpagop hastanesine kaldırılmıştır. için de dümen dolabına girmiştr. 
Seraerllerle mUcadela Sarayburnu hizalarında fazla dö

Emniyet Müdürlüğü lstanbulda nen dümen, zincirleri de dön· 
bulunan dilenci ve serserilorle mü• dürmüş, bu sırada da genç zin· 

da bir (Kadın sairler gecesi) tet -
tip edilmiştir. O gece, geçmiş asır

larda tanınmış Türk kadınlarının cadelesine devam etmoktedir. Ev· cirlcr arasında kalmıştır. 
E•velA sessizce kurtulmak iste

velki gün de muhtelif yerlerden hayatı ve eserleri tetkik edilecek, 
Agiı.h Sırrı Levent, Şüküfe Nihal, 

mişse de rr:uvaHak olamamış ve 
toplanmış oian 45 kadar serseri ve feryada başlamıştır. Vapur Köprü. 

Adalı Avni, Halit Bayrı ve diğer 
konferansçılar tarafından blr çok 

kadın şairlerimizin tercüme! hal -

dilenci emniyet müdürlüjtüne ıre• ye ya'laşırken tayfalardan birisi 
tirilmiştir. Bunların bir kısmı Da· sesi duyabilmiş ve kaptanı haber. 
rü'acezeye, bir kısmı da memleket• dar etmiştir. Kapdan derhal faal i. 
!erine gönderilecektir. yete geçmiş, zincirler arasından 
iti rezalete vardırmıtlar çocuğu 1<.urtarmıştır. Hemen Be· !eri ve şiirleri okunacaktır. 

Kadın şairler gecesine herkes Karngümrükte oturan Burhanet• yojtlu hastanesine gönderilen ırenç 
gidebilir. tin ile Saraçhanede oturan Alişin ifade veremeden ölmüştür. 
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Tramvay şirketi, İstanbul halkını 
karda, soğukta saatlerce tramvay 
beklemekten ne zaman kurtaracak 

S
aat 18,30. Aksaray tramvay duratında Harbiye• 
Aksaray tramvayı bekliyorum. Saat 18,35 Yediku. 
le. Sirkeci arabası geçiyor. On dakika sonra Toı; 

kapı·Sirkeci •• bekliyc•rum. Gözüken Ortaköy-Aksaray· 
dır. Sojtuk iliklerime işledi. Saat tam 19,30 da Galatas&· 
rayda buluıımağa mecburum. Hem de dakikası dakika· 
sıana. 

Saat 19 .. 
Salkım salkım, tıka, basa cendereye sokulmuş gibi 

bir sardal1a kutusu manzarasile Yedikule, Topkapı 
arabaları geçiyor. 

Yarım saatte bu ameli manda tramvaylarla Ga· 
latasaraya kadar çıkmak kaknı ile Parise ritmek ka· 
dar imkfınsız •birşey .. 

Saat on dokuzu beş geçiy»r. Fakat Harbiye • Ak· 
saray tramvayı hala teşrif etmemişti:. Beyazıta do~· 
ru yiırümeğe başlıyorum. Belki yolda yetişir ümidile .• 

Beyazıta geldi~im zaman saat 19, l 5.. yani kırk 
beş dakikadır Aksaray ile Beyoğlunun alakası ke
silmiştir. 

Aksaraylı mısınız? .. O halde tavsiye ederim bir 
daha ukın ola ki Beyoğluna gidecek iseniz Aksarıy. 
da tramvay teklemek saflığında bulunmayın. 

Mübarek tramvay şirketinden şimdi soruyorum 
Harbiye• Aksaray tramvayı saatte bir mi işler? 

Ve bir vatandaş durak yerinde nihayet kaç dakika 
tramvay beklemek mecburiyetindedir?! 

Her akşam itinden çıkan binlerce lstanbullu tram
vay şirketinin bu fazla araba işletmemek hasislijti 
yüzünden bin türlü müşkilAtla karşılaşıyor. Saatlerce 
tramvay bekledikten sonra basama~a asılacak bir 
yer bulursa ne mutlu ona .. 

Anlamadığım bir nokta var : 
Tramvay şirketi mi halka tabi olmak mecburiye• 

tindedir, yoksa halk mı tramvAy şirketine •• 
Hiç bir memlekette halka böyle davranan bir şir· 

ket görülmüşmüdür? 
Ben bir aaat tramvay bekledikten sonra o mcm• 

lekette tramvayın ne lüzumu vardır. Biz bu mübarek 
ayaklı giyotinleri dar sokaklarımızda süs olsun diye 
işletmiyoruz yal .. 

• • • 
Belediye reisimiz Muhittin Üstündakın Parti il Yön 

Kurul kongresindeki vadini hatırlıyor biran evvel oto
büs işletmek zaruretile lstanbulluların bu ııtırabını 
taksim etmesini diliyoruz. 

Nuaret Sete Co9kun 

Günü~ Vodviıiria~· 
•,. ~ .. .... . . 

'~ . . . . 

Tip yaratanlardan 
bir ricamız 

Büyük ediplerimizin ve küçük 
ediplerimizin, zayıf ediplerimizin v• 
şişman ediplerimizin, ciddi ediple· 
rimizin ve gülünç edip:erimiziıı, 

hatıl pek büyük karikatü• 
ristlerimizin yarattıkları tipleri 
oku muş, görmüş, takibetmiş, de
mek hakikatte polis haf:yesi kabi• 
liyetli bir edebiyat meraklısı dedi 
ki: 

- Bu tipleri yakından tanıyorum: 
Hiç biıinin aslı yoktur! .• 
Behey .af çocukL. bilakis! bizim 

edebiyatımızın ve ediplerimizin en 
dürüst tarafı budur: 

Hepsinin asıl !arı vardır!! 

* Biliyoruz ki dünyaya bir tip ya· 
ratmak, bir nevi (Allah) olmak 
boru degildir, 

Evet, eJebiyatta, san'atta yara· 
tılmış tipler onları yaratanların ço
culdarıdır, evlfıtlarıdır da .• o halde 
büll\n Avrupa ed ·bl L'ndberg!crle 
dolu, bizse edebi HHtmaılarla 
dolu) uz!.. ve çok şükür, sema gi· 
bi asil nesil arayanlara ibret ol· 
mak ıı zere hepsi de şö~r~t kolluk· 
larıııa oturtulmuşlardırJ .. 

Yaşasın edebi adalet!.. 

• Bizim, M!a tip yarattıklar.ndan 
ve yaratacak!Jrından bahsedeı bu 
muhterem bü)üklerimizden bir ri· 
camız var. 

P~k merak !emekteyiz: 
Bizim biidiğimiı Hazreti Adem 

babamızdır ki dün)aya ilk orijinal 
tip olarak Havva anamızı yarat· 
mıştır. 

Aıtem babamız, şüphesiz gayetle 
etli canlı oldu~u için, Havva ana· 
mızı hayvan elinin en lezzetli )'eri 
olan kendi ka\)Urgası ndan halk bu. 
yurınu.~lardı: Yani Havva anamızın 
hamurunu kendi kaburgasındaıı çı· 
kararak .. siz büyüklerimiz.Allah aşkı· 
na, bir insan yaratacak kadar hamu. 
ru nerenizden ayıracaksınız?.. Yal· 
nız ense şişirdiğinize gö,e, yarataca· 
e"ınız tipi mutlaka ensenizden ya· 
ratacaksınız dejtil mi?! 

Siyaset edebiyatı 
(Siyasi) olmanın mektebi yok· 

tur, derler. Edip olmanında öyle. 
Fakat, bizde, !renk edebiyat ga• 
zetelerinin karii edip oldujtu gibi 
si)'as! gazetelerinin karii de siyaset 
edibi oluyor. Hayli marifettir. 

Siyasi ediplerimizden muhterem 
Muharrem Feyzi Togay'ın bir çok 
gazetelerimize birden siyaset ede· 
biyatları yazmaya başlaması, doğ· 

rusu, bizi de heve•e getirmiştir. 

Belki oku)ucularımıza bir sürpriz 
gibi gelecek. Fak at değildir : 

Bize de o güzel siyaset ta!ılilleri 
yazılarını yazacaklar. işte güzel 
bir tahlili olan ille yazısı: •Almanya 
hazırlanıyor. Fransa da hazırlanı· 

yor. Acaba bir harp olacak mı ? 
Hakikat mesele budur. Bunu ev• 
velden tahmin edebilmek için ise 
Almanyanın hakikaten harbo hazır· 

landııtını kestirebilmek IAzımdır.Fran• 
sanın da keza. Binaenaleytı tabının 
olunamaz. Her halde hadisata inti· 
ıar etnıelidır. Hulasa hadisat ne 
olacagını gösterecektir .• 

Çelenk davası •• 
Cenaze merasimlerinde ve dü • 

ğünlerde çelenk ve buket modası 
için zenginlerimiz tarafından sar
fcdilen paralar bir çoklarımızın ağ
zını yormaktadır. lstanbulda bir 
cenazede (5000) liralık çelenk pa
rası sarjedildiği görüldüğü gibi yal· 
nız çelenk masrafı bir yılda 200.000 
lira tutmakta imiş. Bu hesabın ne
reden tutulduğu malüm değil a. 
Fakat bazılarımız yapma çelenkler 
kullanılmasını teklif ettiler. Niçin 
yalnız çelenkler yapma da, tabut, 
otomobiller ve mezar, hatta ölüm 
ve düğün dahi yapma değil? Diğer 
masraflar daha mı az? .. Kendisinin 
bakkallardaki kese kağıtlarından 

biri içine konularak şüphesiz en 
çok Hasköy mezarlıklarında kııru
mıiş olacak olan yapma çelenklerle 
ve yumurta sandığından otomobil
lerle ebediyete nakloluıımasına ra· 
zi olacak varsa beri gelsin! .. 

Ayol, şu muhteşem çelenkler sıv 
yesinde değil midir ki, hayatların· 
da ismi anılmıyan bir çokları bir 
an evvel ölmiye heves etmektedir· 
Zer, siz ne diyorsunuz?!. 

lneklerln protestosu! 
Okudunuz mu? Afyonun Şulıud 

nahiyesinde bir inek, görülmemiş 

bir şekilde, domuz yavrusu doğur· 
muş! 

Nedendir, dersiniz? 
Bize öyle gcıiyor ki, bu inek, ver· 

diği sütünün ne hale geldiğini gö
rünce bütün ahfadını süt veremi • 
yecek bir nesle tahvil ediyor!! 

MUHARREM FEYZi TOGAY 
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Heyecan uyandıran şa
yialar tekzip edildi 

Varşova 16 (A. A.) - M. Goerina" bu sabah buraya gelmiş n 
ÖQ'le yemeQ-ini Monte• Carloda bulunan M, BekA'e vekAlet eden bari· 
ciye müsteşarı M. Szembeck ile birlikte yemiftir. 

M. Goering, bu akşam Almanyanın Varşova sefiri M. Von Moltke'ye 
misafir olacaktır. 

Reisicumhurun davetine icabet etmek için M. Goering, yarın Bielo
wieza'Ja gidecek ve orıda iki gün kaldıktan sonra Kont Potocki'nin 
Polesie'deki arazisinde tertip edilen bir ay partisine iştirak edecektir. 

Varşova 16 ( A. A. ) - Salahiyettar mahafil, M. Goering'in Dan· 
çig ve Leh koridoru meselesinin kati surette halli için heyecan 
uyandırıcı tekliflerde bulunacağına dair ecnebi menabiind"n sızan ha· 
berleri tekzib etmektedir. 

• • • 
Kay serideki tarih abideleri 

tetkik ediliyor 
Kayseri 16 (A.A) - Arkeoloji enstitüsü talebesi profesörlerile şeb• 

rimize geldiler istasyonda vali, şarbay, kültür direktörü halkevi heyeti 
tarafından karşılandılar. 

Heyet doj!'rbca müzeye giderek eserleri tetkik elti. 
Yarın şehirdeki tariht abideleri tetkik edeceklerdir. Talebeler tetldkat 

yapmak üzere yann Gültepeye gideceklerdir. 

• • • 
Eğer Avrupada bir harp çıkarsa •. 

. Stokholm 16 (A.A,) - Dört Şimal devleti, Norveç-lsveç Danimarka, 
Fınlandia • konferansı dün toplanmıştır. Konferan11, dört memleket ara• 
ııodaki mütekabil yardim meselesini de görüşmüştür. Bu yardımın ga• 
yesi Avrupada bir harp zuhurunda kendileri için zaruri olan mevadı 
mübadele etmckttir. 

• • • 
lspanyol sularında kantrol 

başlıyor 
Londra, 16 (A. A.) - Ademi müdahale komitesindeki murahhas 

heyetinin kanaatine göre. dün imza edilen itilalnameler neticesinde ls
panyol suları, lnııiliz, Fransız, ltalyan ve Alman donanmaları tarafından 
kontrol altına alınacak ve bu kontrola mantıkan Portekizin de iştirAk 
etmesi lazım gelecektir. 

• • • 
Çin neler yapmak niyetinde 

Nankin 16 (A. A.) - Merkeıi icra komitesinin bugünkü toplantısın· 

da Vanşingvev, hükumetin programını anlatmııtır. Bu program başlıca 
dört noktayı ihtiva etmektedir. 

1 - Elden çıkarı toprakların istirdadı ve mevcut mili! toprakların 
korunması. 

2 - Milli müdafaayı kuvvetlendirmek ve komünist mücadelesine bir 
nihayet vermek için dahilde hükümetin vaziyetini tarsin eylemek, 

3 - Milletin ekonomik şartlarını ısllh etmek. 
4 - Halkçı bir hühümet tesisi. 

Bu yıl dUnyanın en 
fellletll yılı oldu 

Tokyo, 16 (A.A.) - !vata eyale

tinde hüküm süren bir kar fırtına

sı r.eticesinde 59 kişi ölmüş, iki 

mekteple 20 ev yıkılmıştır. 

Japonyanın şimalinde kain Hok

kaidoda demiryolunu örten kar • 

lan kaldırmakla meşgul olan 30 a

meleye bir tiren çarpmış ve bun

lardan beşinin ölümüne ve beşi -
nin de yaralanmasına sebep ol • 
muştur. 

T•tklUltı esaslyedekl 
tadlllt · 

Ankara 16 (A.A) - Teşkilltı 

esasiye kanununun bazı maddele· 
rinin deiiştirilmesi hakkında Ka. 
mutayın 5 şubııt tarihli toplantı• 

sında cereyan eden müzakerelerin 
harfiyen neşredilmesi Kamutayca 
karar altına alınmıştı. Resmi ga
zetenin bu müzakereleri ihtiva eden 
nushası çıkmıştır. Her tarafa gön. 
derilmektedir. Karar mucibince 
müzakere m..tnini Türkiyede çıkan 
her dilde bütün gazeteler aynen 
neşredeceklerdir. 

İngiliz hava 
Filoları 
Artıyor 

Londra, 16 (A. A.) - Hava 
nezareti tarafından cari mal! 
sene zarfında 31 lkiııcikAnuna 
kadar yapılan şiparişler 67 mil
yon lngiliz lirasını geçmiştir. 

"İtalya Madridi 
Düşürmek 
. ' istiyor.,, 

(Birinci ıayfadan devam) 
bir tebliğinde şu malümat veril
mektectir. 

1 - Dün Barselon şehrine dü. 
ten 24 obüsün hepsi de ltalyan fab
rikalarında yapılmııtır. 

2 - Bu çapta lspanyol topu 
yoktur. 

3 - Barsclonu bombardıman 
eden geminin yan bordasından 8 
topla ateş ettiQ'i anlaşılmıştır. Çün. 
ki üç kere aynı zamanda sekiz 
obüs endaht ettiği görülmüştür. 
Bundan anlaşıldıj!'ına ıöre, şehri 
bombardıman eden gemi Luigi 
Cardona veya Armando Dioz ti· 
pinde bir ltalyan kruvaıörüdür. 

Askeri vaziyet nedir? 
Madrid 16 (A. A.) - Hükümet 

kuvvetlerinin ]arama mıntakasın. 
daki vaziyetleri, son muharebeler 
neticesinde mahsus surette salah 
bulmuştur. Bu muharebelerde A•iler 
binden fazla maktul ve yaralı bı· 
rakmışlardır. 

Guadalajara cephesincte düşma. 
nın taıyikı devam ediyor. 

lnglliz muhripler! bom
bardıman edildi 

Londra 16 (A.A) - Resmen bil· 
dirildij!'ine göre, l!panyol asileri. 
nin bir tayyaresi pazar günü Ce-

zayir sahillerinde Ha vock ve Gypsi 
adındaki lngiliz muhriplerini bom
bardıman etmiştir. Tayyare, 10 
bomba atmıştır. Ancak muhrip.ere 
isabet vaki olmamıştır. . 

Sir Chilton1 lngillere hükümeti 
tarafınd n Burgos hükümeti nez. 
dinde protestoda bulunmaj!'a me
mur cdilmiştır. 

Asi tayyare Baleares adalarına 
doğru fİtmiş, muharipler ise Malta 
istikametine doğru yollarına devam 
etmişlerdir. -----Romanya-ltrlya ticareti 

mUnasebatı tekrar 
ba,ıadı 

Roma, 16 (A.A.) - Kont Ciano 
ile Romanya Elçisi, iki memleket 
arasında tekrar ticari münasebet -
!erin başlaması için bir itilafname 
imza etmişlerdir. 

KURT AZMANI KÖPEKLER 
Üzerime haYlıyarak öyle bir sal

dırışla geliyordu ki, durakladım ve 
mutlaka beni parçalamıya azmet
tiğinden emin olduğum için feci 
akıbetimi tevekkülle beklemekten 
başka çarem yoktu. Bekledim. 
Geldi, ön ayaklarını gerdi, tam 
kaı.ışımda durdu. Havladı, havla

dı. En ufak bir tecavüz karşısında 
Pısırık durmak elim.den gelmediği 
gibi en küçük bir imadan bile şah
lanwerirken böyle sarahaten di
kilip suratıma karşı bir hiddet bom
bardımanı halinde küfürle haykı
~an bu mahluka ne yapabilirdim. 
trafıma merhamet ister gibi ba-

ıkındım. Kasabın kedilerile bera -
ıec d .. kk" . u ancılar ve voldan benim 
gıb· -1 geçen masum yolcular da ka· 
sac-k b" • ırer delik arıyorlar. 
. Yalnız ileride tüylü şapkasını 
~ana ·• -
l ıgmış, elinde yumurtalı gand-
ar ve kı ):lanı şa rdıyan bir kamçı. Golf 

1 1 
aıonıu bir delikanlı fütursuz, 

Stkçal k. 
Onu b ara bıze doğru geliyor. 
reeli~ u azgın hayvanın ayak di-

gı bu korkulu sokaktan bö le 
Pervasız . . . y 
küstah ııeçışını kıskandım. Bu 
h ·~· cesaretinden k"· •· ı,ı oldu .. opegın sa • 
duğuın, b ğuna Ytızde yüz emin ol· 

u deh§etlO. bayın benim bu 

bi.;areliğimle alay eder gibi aıa • 
kasız geçmekte olmasına hayret 
ederek seslendim: 

- Bu köpek sizin mi? 

Azarlar gibi cevap verdi: 
- Evet ne olmuş?. 
- İyi amma görmüyor musu • 

nuz? 
Kuttaı tarik. Bir adım bile ata

mıyorum. 

Gayet sakin ilave etti: 

- Bir şey yapmaz. Onunki kuru 
gürültü. 

Ve kamçısını şaklatarak yoluna 
devam etmiye başladı. 
Kıpırdamadan t.P.krar seslendim, 

yalvardım, yakardJm. Nihayet: 

- Sen de amma tabansızmışsın 
ha, diyerek olduğu yerden: 

- Ceymo, diye köpeğine seslen
di ve sahibinin daveti üzerine bi· 
zim yol kesen şaki: 

-Bizim velinimete şükret. Yok
sa senin yuvanı yapacaktım. Bir 
başka gün elbet elime geçersin!. 

Der gibi tehditle kuyruğunu sal
lıyarak sahibine doğru koştu. Ve 
beıı darağacından kurtulmuş bir 

mücrim gibi hürriyetin zevkini 
tacla tada, yeniden kavuştuğum 

hayatıma dua ederek yoluma de -
vam ettim. 

Köpeğinden hie forklı bıılm•dı

ğım halde o delikanlıya hürriyeti

ni köpeğine medyun olduğunu an
latmak isterdim. Fakat ne yazık 

yumruğumun kıs'<:acını köpeğinin 

sivri dişlerine feda edemedim. 

~stanbul sokaklarında günden 
güne çoğalan bu köpeklerden ge • 
çilmez oldu. 

* Tramvay bekliyorsunuz. Tram-
vaylar geliyor, fakat gitmek iste

diğiniz yere kadac sizi götürecek 
araba gelinciye ka~ar ister istemez 

istasyonda bekliyeceksiniz. Gra • 
mofoncu dükkanları, sokağa kon • 
muş bir hoparlör. Keskin bir zurna 

He peşrev yapıyor. Tramvayınız 
gelinciye kadar bunu dinlemiye 
m~cbursunuz. 

Sizi bu kadar rahatsız ede ede 
dükkanının reklamını yapan bir 
başka ticarethane yoktur. Dilerim 

allahtan bu gramofoncular beni 
haftalarca sinirlendiren o kurt az
manı köpeklerden birine rastla • 
sınlar. 

Açık SözlU 

IŞehirden röportajlar 

Halı altın gibi memle
ketten kaçırılıyor mu? 

Kıymetli hahlar birer konserve gibi 
bir kenara bastırıhr ve zamanı ge
lince eski gelinler gibi tellenir, 
duvaklanır, bir zengine sunu tur 

: Roosevelt ve Ameri· 
ka adliyesi 

Amerika yii!;ş,k mahkenırsiııin 

ıslahı hakkında Cumhur başkanı 
Roosevelt tarafından yapılan tt>k
lif, Mecliste yetmi bc<;e karsı iiç 
yüz on beş gibi büyük bir ek~cri
yetle kabul edildi. Bu teklifin şü
mul ve ehemmiyeti üzerinde ge -
çen gün az çok durmuştuk. Mesel<! 
şudur: Amerika cumhur başkanı 
Roosevelt, ilk dört senelik de,·resin
de New Dcal denilen iktısadi kal
kınma programını tatbik cderkc:ı 

her adımda yüksek mahkemenm 
muhalefeti ile karşılaştı. Dokuz a
zası olan bu yüksek mahkemeye 
Amerika anayasası, parlamento 
ve ayan tarafından kabul edikn 
kanunları bile hü~ümsü~ addet -
mek salahiyetini ,·ermi~tir. Yan• 
kaza kuvvetini teşri ve icra kuvv ·1.
leri üzerine mürakip vazitine ge
tirmiştir. Amerika yük3ck mahke
mesi bu saJahiyete dayanarak. ba
zen ferdlerin hakkını ye hürriyeti· 
ni, bazen de AmC'rika it lDladını 
teşkil eden devletleriıı haklarını 

Altından, inciden, gümüşten, , _men 0 hali alıveriyor. ve salahiyetlerini ihlal eder baha-
. plitinden :kıymetli bir şey, hele Şöyle bir silkelemek lazım gelse nesiyle Roosevelt'in Meclisten Ye 

ayaklarla çiğnenen, toz toprak i • ta?e diye sürülen kokmuş balık ayandan geçirdiği kanunları tatbık 
çinde bir şey olur mu hiç? gibi dilim dilim dağılıyor. Bu {züt) ettirmemiştir. 

Hem bu şey ne ise, ezildikçe, le ne yapılıyor, biliyor musunuz? İkinci devrede Roosevclt'in A -
dövüldükçe, çiğnendikçe kıymet Halı taklitleri. merika anayasasını değiştirc:cegi 
bulur. Neler bu yüzden yalılar, Dokuz metre boy, üç buçuk met- sanılmıştı. Halbuki Cumhur baş -
apartımanlar, bağlar, bahçıcler, re en, enfes desen, bir parmak k"- kanı, böyle külktli bir teşebbi.ısc 
çiftlikler, servetler sahibi olmuş • lınlık, parasına gelince (6 lira) ru- girişeceği yerde Amerika yüksek 
tu:. Neler diyar diyar dolaşıp, ya değil bu aynile viıki! mahkemesinin teşkiliıtını dcğiştir-
Ben Amar sirkinin İstanbuld,1 dağ- Fakat biz bu işin espırlsini yıı- meğc karar '"''rmiştir. Yüksek 
lar gibi yığdığı dolarlar, Fransız karıda yaptık. Yani bunlar {züt) m~hkemenin sal<ihiyetleıini t.yi ı 
liraları, levalar, drahmiler, frank- den mamül, yani bunlar suya, sü- eden anayasadır. F"kat te~kil.'ıtı, 
lar, rubleler kadar paralar sahibi pürgeye, silkilmeye, çiğnenmiye yan: kaç ;ızfıdan terekküp edccegı 
olmuşlar, nice müteahhitlere taş gelmez. Fakat bu hareket, bir ne- meclis tarafından tayin edı ir. Ro-
çıkarmışlar, nice harp zenginleri· tice ·e sebep oldu. (Saf halı) bul- osevelt şöyle bir teklif yapmıştır 
nin parmaklarını ağızlarında bı • mak imkanı kalmadı veyahut bu- Yüksek mahkeme azasındaıı yet -
rakmışlar, nice israf yerlerinin des- nu tedarike lüzum kalmadı. Ve bu mi;i ya•ını dolduran he" aı:.i, taın 
tanları, efsaneleri içine karışmış • nefis \"C alımlı, çalımlı piyasa sö- mıaşla tckaüd ola bili •. Fakat tc-
lardır. nüp gitti. kaüt okcat:ı yerde Yazifesindc de-

Ba1an bir sofra peçetesi kadarı Halıcı Bay Hicabi bir talı sa- vam et'llek isterse, Cumhur Baş · 
binlerce lira kıymet bulur. Bazan tışında diyordu ki: kanı, mahkeme heyetine yeni bir 
bir araba yükü bir kaç kağıda müş- - Ah şu seccade (bahtiyar) ol- az'\ ilave etmeye salahiycttar:lır. 
teri bulamaz. sa, şimdi dört yüz lirayı sayarım. !l!ec'is tarafından kabul cd.;cn 
Anlıyan için hazine, anlamıyan Bahtiyar seccadeler şimdi nerede? bu kanun ile Amerika yuk.ek 

için keçe parçası kadar değeni'., Dedim ki: malıkemesiniıı dokuz azası derhal 
acayip bir ticaret matahıdır bu. - A üstad ha!ızım. Yanlış söy- on beşe ibliığ edilıyor. Çü ku do -
Buna adı ile sanile (halı) derler. lüyorsuıı galiba, 0 seccade değil kuz aziinın altısı yetmiş beş ya""ı 

Bazan bedestenin bu işle uğra - seccadeye sahip olan bahtiyar 0 _ geçtiğinden bunlar istifa etmedik-
şan dairesinde {sat) deyip (dım) !urdu asıl. leri tnkdirdP, -.l'l"ahkcme hey<'tine 
ını telaffuzdan korkan (münadi) Meğer neler varmıoı neler. Daha altı aza daua ta} in edilecektir. 
denilen satıcıların, bir buçuk met- kıymetli, daha zengin halılar, sec- Bunlar da Roosevelt'in içtimai ve 
re genişlik ve üç metre boyunda cadeler varmış ve bunlar elden e- iktısadi ıslahatı hakkındaki fikirlc-
bir halı üzerinde dakikalarca dur- le dolaşıp tıpkı altın gibi hazan ka- rini kabul etmiş hakimler olac3· 
duğunu görür, (50-100) lira gibi çırı!ırmış. Güzel ,.e kıymetli ha _ ğmdan ve kanunları o yolda lef 
talibi olduğunu da öğrenince du- Jılar birer konser\•e gibi bir ke • ~ir edeceklerinden yüksek mahkc·-
daklarınızı hayretle büzüp şaşa ka- nam bastırılır ve zamanı gelince me bundan böyle bir engel olmak-
lırsınız. Bazan koca oda dolusu tellenir, du\•aklanır ve eski konak tan çıkacaktır. Yani Roosevelt mah· 
halı fiat bulmaz. Kasdimiz, halı- gelinleri gibi bir zengine musallat kemeyi kaldırmıyor. Salıihiyctle • 
nın tarihini yapmak değildir. Yal- edılirmiş rini darlaştırmıyor. Fakat te~kila-
nız bu işin de piyasa denilen şu Son sözümüz: tını değiştirerek kendisine engel ol 
mel'un silindir içinde eski değeri. Halı ticareti ve piyasası memle _ mal:tan çıkarıyor Belki de yar -
Eski derebeyliği kalmadı. Artık kelimizi terkediyor! dımcı vaziyetine getiriyor. 
(halılarla döşeli) bir apartıman 1STANBUL MUJIABlf:t Roosevelt'in bu hareı<eti Anglo· 
yerine (muşambalı salon) lar geç- sakson ananesine uygundur. Bir a-
ti. İpek dokunmuş duvar hatıla • Hava sır evvel, İngilterede ıslahat te _ 
rının yerlerine me~elıi bir (Mar- şebbüsünde bulunan liberaller, 
ta Egert) veya bir (Greta Garbo). Veka" letı·nden . Lordlar kamarasının muhalefeti 
(Şart Buaye) kaim oldu. ile karşılaıınca, a~·ni şekilde hare-

Yol keçeleri yerine (boya gar- B ki d"kf • • ket etmişlerdi. Lordlar kamuası-
nitüı ler) geçti. Halıların pabuç _ e e 1 erJmJZ nı ilga etmediler. Salfıhiyetlerine 
ları dama atıldı.~ı bu devirde yine ( 1 ııci sayfadan devam) dokunmadılar. Fakat kendi fikir -
bazı halıların ölçüsüz v~ damga • suliyetlerini tamamen ıizerine a!- !erini terviç eden yeni yeni Jord-
sız el kantarları gibi asırdide kıy- mamış olan bir idarenin güvenilir luklar ihdas ederek kamarada ek-
me.tini muhafaza ettiği görülür. bir hava ordusu yaptığına veya ya- seriyeti temin etmiyc calı•tılar. 

Ipek i§lem<li (Gördüs halısı) pacağına inanmak kabil degildir. İngiltereniıı Riyasi tckemmülündc 
sanki İstanbul sokakları gibidir. İşte bizim Ha\•a Vekaletinde~. en ehemmiyetli bir adam olan 1832 
Tarih kıymetini muhafaza eder \'e beklediklerimiz, böylece şamil bir ıslahat 13yihası bu sekilde kabul 
ezildikçe, çamurlandıkça, tozuduk- mekanizma ile çalışmıya koyul - \'e tatbik edilmişti. 
ca değeri artar. m1k ve güzel bir programla mem- O zaman Lordlar kamarası İn -

Böyle bir halı, (halis Halep yağı) lekeli kısa zamanda güvenilir b:r gilterede emlak, arazi sahiplerinin 
gibi ender, kazasız bir İstanbul havacılığa kavuşturmaktır. Bunu, ve eski Aristokrasinin kalesi idi. 
günu gih.i ele geçmez, temiz ''e güç birer mesele sayacakların i~· Şimdi de Amerikada yüksek mah-
korumsuz bir ocak gibi pek az gö- de'! anlamıyanlar olduğunu sör - keme burjuvazinin, bankacıların, 
rülür. Müteselsil kefilsiz mal ve - lemiye bilmem lüzum Yar mıdır?.. sermayenin kalesi olmuştur. 1932 
ren bir müessese veya para veren Amma benim bildiğim kısaca şu- senesinde Lordlann kalesi, için -
bir dost gibi emsali namesbuk bir dur ki, Atatürk çocukları, bu işi den fethedilmiştir. Roosevelt il!' 

şeydir. Bazan bedesten camekıi • ba~alarından ve başka memıeket- yaptı ne yapacak? Sağiam kaleye 
nında (300) lira kıymetinde bi - Jerôe görülen1erden daha iyi başa. karşı nasıl hareket edecek? derken 
çilmiş bir (Dahilek va Resulallah' rac&k bir kudretle emir br.kle o da kaleyi içinden fethediverdı. 
yazılı (seccade) gö;ünce aklıma' mektedirler. l\!eğer Kristof Kolomb'un yumur-
ilk gelen şu oluyor: ş. H. Ergökmen tası l.adar kolaymış. 
:armağa beş liralık yüzük, ku- ı _A_hmet ŞUkrU ESMER 

19 ga on liralık bir küpe, kravatı - Bir amele :=111111 •11mm111111ıı11ıııuıın11·uuu11111111111111111ut111HUN 

~:,
3

li~:~.ı~kb~:rd~;~e ~:~~7; ~!r Toprak altıııda lktısat Vekaletinin 
çaka yapılabılıyor da boyle kıy - ô 
metli şeylerin sahipleri niçin bun- Kaldı ve ldü Mühim bir tebligvi 
ları boyunlarına bir (boğa) gibi sa- ı _ . •• 
rılıp sarmalayıp g~rine gerine Dun, Taksımde leci bir kaıa 

.. .. ' olmuş, Panorama bah esi ·· ·· d 
ııuvene, guvene sokaklara uğra - 1 kazılmakta o"n kan ı~ onu~ e 
m l ? İ . - . . 1

" a.ızasyoo ıçe· 
.. ıyor ar.! şı çıkarına sokmak rı.sınde ça!ışan ameleden Kayseri· 
ıçı_? mukaddemeyi kesiyorum. nın De•·elı kazasından 35 yaşında 
(zut) denilen bir r.evi madde bu- Hasan o~lu Salih, çöken taşlar ve 
lunmuş. Bu iplik midir, kağıt mı- topra~ } ~ğı~ı altında kalarak ezil. 
dır pa k d · nm, olmuştur. 

~.. m~ ~u ur, pamuk ipliği Tabibi Adli Salih Haşim giderek 
mıctır, bılmıyon.m. Bildiğim bfr cesedi muayene etmiştir. 
şey \•arsa biraz su dökülse veni Be·ediye fen heyeti, kanalizasyo-
yapılan apartıman duvarları -gibi nıın \ ~koı esinden ki.msenin mes'ul 
şerha --erha p•tlıvor ·· .· d b. olup o nıadı~ını tahkık etmektedir ".,, ,uzeıın en ır M .. d' · .. . 1 . · süpür .. 1. u r.eıumumı muavın erınden 

. ge. geçırı ırse aceıni berber Ferhat da adi! cepheden tahkika· 
elınde bır surat ne hale gelirse he- ta qaşlımıştır. 

( 1 ııci sayfadan devaırı) 
2 - Alakadar/arın nihayet 

T 5 Mart tairhin• kadar lktııal 
V•kai•lin• müracaaila bıı kara· 
ra tevfikan gümri1kton çıkar• 

mak. İ•l•dik.leri mallarırı mık· 
dar ve kıymetlerini vı dahil ol• 
dukları poziıyonları bildirerek 
müıaade almaıı larımdır. 

3 - ldhaline mi1ıaaıle edile• 
cek olan pozlıgonlar bu prMsfp 
kararfle 6-raber Velci/etce ı.,. 
bil edilmiı bu/unmıık.iadır. 
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BABA 
-2- Yezon: Şerif HulGsl 

Babama da: cAllaha ısmarladık!• •ı 
dedim. 

cÇamurlu ve karanlık sokaklar-
1 

da yürüdükçe, gelini göremeyişin \ 
merakı beni sardı. Şimdiki devir ' 
ne iyi. İnsan istediği kızı, istediği 
saat görür, becerikli ise o saat te 
·konuşuverir. Hayret efendinin kı
zı hakkındaki babaca endişeleri, 
hiç tanımadığım halde beni geline 
bağlamıştı. 

cAradan günler ve aylar geçti. 
Bir akşam yemeğinde annem ba • 
bama: 

- !şittiıı mi ayol, dedi, Hayret 
efendinin kızı kocasından şikayet 

ediyormuş. 

cLakırdının gerisini dinlemedim. 
Derhal, gözümün önüne, düğün ge
cesindeki nurlu yüzüyle endişeli 

baba geldi, ve: cBenim kadar se • 
vemiyecek.. onun hislerini bilemi· 
yecek. Hangisine dokununca ağlı

yacağını, veya güleceğini anlıya • 
mıyacak.> Gülmelerini hatırladım. 
Evet, bir insanın, hele bir kadının 
hislerine dokunmasını bilmek pek 
azımıza nasip olan bir seziştir. Ben 
kendimi buna sahip olduğuma ik
na ettim. Sonra da anneme: 

-- Boşanıversin, ne olacak, de
dim. Bütün ömrünce bu azaba kat
lanmak daha mı iyi? 

-Otuz yaşında bir adamdan 
böyle çocukca bir fikir beklemez • 
dim. Bu, o kadar kolay bir iş mi? 

c Yine bir akşam yemeğinde an
nemin nğzından; cHayret efendi -
nin kızı boşanmış!• cümlesini işi

tince, duyduğum sevincimin bu • 
gün hatırasını bile anlatmak güç: 
Bu sevinç o kadar baş döndürücü 
idi. Sanki, bu işi halleden annem -
mi~ gibi, onu öpmemek için kendi
mi zor zaptettim. 

cArtık mahzur yoktu. Her gün, 
yazıhaneye giderken Hayret efen
dinin evi önünden gcçmeğe başla
dım. Güırlerce kafes arkasında ba
na bir çift gözün bakacağını um - · 
dum. Umduklarım boşa çıktı. 

cBirgün babam yazıhaneye gel
di. Meraklı bir hali vardı. Dereden 
tepeden konuştu. Ansızın: 

- Dün sabah yazıhaneye hangi 
yoldan geçerek geldin? diye sordu. 

- Her günkü yoldan, dedim. 
- Hayret efendilerin yolundan 

mı? 

-Evet, her gün geçtiğin Hayret 
efendilerin yolundan ... 

cBabam kızardı. Devam etmek 
istemedi. Nur yüzlü babanın bo -

• şanmış kızına aşık oluşumu asale-

tine yedirememiş olacaktı. 
- Pek mi tuhaf buldun diye sor

dum. 
- Bilmem.. Birşey düşünme • 

dim .. Yalnız, isterdik ki ... 
- Lüzum yok. Sarih olalım. Ben, 

bir defa bile yüzünü görmediğim 
bu kadına babasının gösterdiği bü
yük endişe neticesi alaka duydum. 
Bu alaka, düğün gecesinde başladı, 
beni müphem ve hatta ümitsiz bir 
sevgi ile doldurdu. O zaman sevgi
mi iddia edemezdim. Şimdi ise, bu 
kadınla evlenmek istiyorum. 

cAnnemin babamın muhalefet· 
!eri önünde hiç eğilmedim. Arzum
da şiddetli 1'.Tar gösterdim. Niha
yet, annem kızın annesile, babam 
Hayret efendi ile konuştular. Bir· 
kaç gün sonra nişan, güzel bir ba
har gününde düğünümüz oldu. 
Hayret efendinin kızı hakikaten 
güzeldi. Karım olan bu kadını çok 
seviyordum.Baba olmak istiyordum. 
Karım kadar güzel bir kızıın olsun, 
onu bir aşık gibi seveyim, bu güzel 
kızın -her kadın gibi- kendinde 
tanımadığı gizli hisleri ve arzuları 
keşfedeyim, ve bunların hayatını 

çok yakından takip edeyim. Sonra 
da, bu hislerin ve arzuların ince • 
liğini başkalarının anlamayışından 
haklı bir gurur duyayım. Bunların 
hiç birisi olmadı: Çünkü, karım 

erkek bir evıat doğurdu. Seneler
ce büyük bir inkisarın ıstırabile 
kıvrandım. Bu ıstırabı karıma olan 
sevgimle boğmak istedim. Her şe
ye rağmen bu ıstırap, oğlumun ba
bası tarafından sevilip sevilmediği· 
ni anhyacağı bir yaşa kadar de • 
vam etti. Bu yaştan itibaren oğlu
ma zoraki bir alaka göstermeğe 

haşladım: Fakat, bu sadece bir gös
terişti. Büyüdü: Bu alakanın bir 
gösteriş olduğunu anlıyacak yaşa 

geldi. Şahsiyeti teşekkül ettiği za • 
man, beni hiç affetmedi. Halbuki, 
oğlumun karıma sevgisi çok fazla 
ve samimi idi Bütün dertlerini, 
ıstıraplarını bilhassa benim evlat 
muhabbeti gösterişlerimden duy • 
duğu sıkıntıyı annesile paylaşıyor
du . Bana -hissedilecek kadar- bariz 
bir nefreti vardı. Bu nefreti sezdi
ğim gün, manasızlığımın, oğluma 

karşı lüzumsuzluğumun derecesi
ni anladım Bunu tamir edemez • 
dim. Bundan sonra onu sevmeme 
imkan yoktu. Ona, sevgimi zahiri 
bir şekilde -büyük bir gösteriş ya
parak- isbat edebilirdim: Büyk bir 
fedakiırlık yapmak. 

(Devamı var} 

Yazan , lskender Fahrettln 
- Hayır .. Somurtkan durmanı da 

istemiyorum? 
- Ya ne istiyorsun? 
- İstediğimi ben de bilmiyo -

rum, Zeynep! seni kıskanıyorum, 
anladın mı? Senin başkalarına 
karşı fazla mültefit davranmanı, 
fazla gülmeni istemiyorum.. İşte 

bu kadar. 
Zeynep önüne bakarak sordu: 

- Bu toplantılarınızda biribiri • 
nizle öpüşmek hiç te hoşuma git
miyor, Cevat bey! Bu öpüşmeleri 
kıskanmıyorsun da, benim gülü • 
şümden mi huylanıyorsun ? 

Cevat bu sözlerden birşey anla
mamış gibi, hayretle Zeynebin yü
züne baktı: 

- Hangi öpüşmelerden bahse • 
diyorsun? 

- Sızın öpüşmelerinizden a ca
nım! .. 

Cevat kurnaz, bir tilki dikkatile 
Zeynebi süzdü: 

- A-:ık söyle bakayım .• Hala bir 
şey anlamıyorum. 

- Çok şeytan bir erkeksiniz siz .. 
Saman altından -kimseye sezdir
meden- öyle sular yürütüyorsu • 
nuz ki.. İnsanın parmağı ağzında 
kalıyor. 

Cevat, Zeynebin ellerini sım sıkı 
tuttu: 

- Haydi yavrum, açık söyle ba
na. Ne demek istiyorsun? Görii -
yorsun ki seni çılgınca seviyo • 
rum! ... 

Zeynep gülümsedi: 
- Belli. Bir taraftan Fikret ha

nımı kucaklayıp öpersin! Bir ta-

-AÇIK SÖZ-
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nazif 

- Bir şeyin telefine sebep olan 
ol şeyi öder. 
- ... 
- Misal mi istersin. Faraza, bir 

kimse bir tulumu deler de içindeki 
yağ akıp tl'lef olursa o kimse bu 
yağı trseyyübünden itlaf etmiş o
lur. Yahut bir kimse asılı bir kan
dilin ipini keser de bu kandil dü
şüp kırılsa o kimse bu kandilin kı
Tılmasına sebep olmuş demektır. 

Her iki takdirde de zararı ödemeğe 
mecburdur. Binaenaleyh al şu pa
raları. 

Hocanın ağzı hayretten bir karış 
açılmıştı: 

- Tuhaf şey! tuhaf şey! -diye 
mırıldandı· ayol sen ne zaman öğ • 
rendin bunları? 

- Derslere gelmiyoruz dedis~k 
derslere çalışmıyoruz demedik ya!. 
Haydi hocam! Haydi hocam çabuk 
ol. 

Muallim bu ikinci banknot des • 
· tesini de cebine indirmek için 
fazla nazlanmadı. İdare memuruna 
bir selam sallıyarak odadan çıktı. 

;'{azmi de onu takibetmişti -mer
diven başında hoca ile talebe bir 
an bakıştılar. 

Kırçıl sakallının gözlerinde 
memnuniyetle karışık harikulade 
bir takdir belirmişti. İdare kapısı
nı dikkatle kapad1ktan sonra: 

- Hayret! -dedi- kuzum nasıl 
sızdırabildin Tahsini? Herif bana 
on lira bile vermek istemiyordu. 
Sende yedi evliya kuvveti mi var? 

Ve sol gözünü kırparak ilave et
ti: 

- Aaah ... Darülmuallimatta bir 
talebem var ... Güzel mi güzel, a • 
teş mi ateş ... Senin gibi cerbezeli 
bir kocaya düşmesini ne kadar is
terdim. 

Nazmi hemen merdivenin ikinci 
kata çıkan kısmına fırladı. Süratle 
bir kaç basamak yükseldi. Sonra 
trabzonlardan sarkarak çıngırdaklı 
şeytan kahkahaları fırlatarak: 

- Hocam -dedi- Mecelle bili • 
yorum dediysem tecrübeme ham· 
!etme! Kitabünnikahtan imti • 

hana kalkışırsan apışır kalırım. 
Ve ..• Çekirge gibi zıplayarak 

gözden kayboldu. 
MuaUim, ağzı açık, arkasından 

baka kalmıştı: 
- Tuhaf çocuk ... Ne tuhaf ço • 

cuk1 ••• -diye mırıldandı· 
-2-

Bir kahveci çırağı bir şeker par
çasını nasıl ikiye ayırırsa, cebir ho
cası da kürsinin üstünden yeni al
dığı tebeşiri, tıpkı öyle alışkın bir 
el hareketile ortasından ikiye böl
dü sonra sol elile tepesinden kav
radığı kara tahtaya göğsü ile yas
landı. Abandı, halli epi uzun süren 
bir muadelenin üstünde bir kaç da
kika uğraştı. Nihayet rahat bir ne
fes aldı; ve muzaffer bir kumandan 
gururu ile üç noktayı kondurdu: 

- Ol sebepten! -diye bağırdı- ol 
sebepten bu ussucım zat dal 
üssükaf müsavi oluu .. Dal üssüsin 
nakıs aç kere yecim anlaşıldı mı? 

Harp bu hocanın sırtında da 
san'atini göstermişti. Havı dökül • 
müş redingotunun bütün düğmele
rini iliklemişti. Bu redingotun tam
bura teli gibi gerilmiş belinden ve 
epi geniş bir zaviye ile açılarak kı-
çı yamalı bir pantalonu göze vuran 

raftan da beni sevdiğini söylersin! 
Doğrusu ben bu İstenbulluların 
sevgisine bir türlü akıl erdireme
dim ... 

Cevat şaşaladı: 
- Şerefsizim eğer ben Fikreti 

öptümse ... Fakat, kim uydurdu bu 
yalanı? 

Zeynep soğuk kanlılığını muha
faza ediyordu: 

- Sami bey söyledi, dedi, hem 
de yeminle ... 

- Yalan .. Yalan ... 
- Yalan olur mu? Böyle toplan-

tılarda çiftlerin biribirini öpmesi 
adetmiş. 

- Ben böylebir ıldet bilın.i.yo

rum. Bunu da o mu söyledi sana? 
- Evet. Odanın kapısında du • 

ruyordum .. Birdenbire belime iki 
kuvvetli kol sartldı.. Beni içeriye 
çekti ve kerpeten gibi sert dudak
larını ağzıma yapıştırdı.. Beni öy
le delice ev öyle ateşli öptü ki ..• 

Cevat yerinden fırladı: 
- Ne diyorsun .. Sami seni öp • 

tü demek? 
- Neden şaşıyorsun bu işe .. Sen 

de ondan biraz önce Fikret hanımı 

yırtmacından ve sanki eksik bu • 
lunsalarınış kıyamet kopacakmış 
gibi bu yırtmacın üstünde duran 
ipek kaplı düğmenin tüylenişinden 
anlaşılıyordu ki, bu elbise bir tek 
idi ve her gün üst tarafından gi • 
yitmek şerefine nail oluyordu ve 
yapılırken giyecek adamın bir de 
göbeği olacağı hesaba katılmamış· 
tı . Hazretin epey heybetli ve kıllı 
bir ensesi vardı. Kolası terden eri· 
miş bir yakalığın üstünden taşan 
boynu hayli kirli idi. 
Tahtanın üst kısmına birşey yaz

mak icin kolunu kaldırdı mı, odada 
diş gı~ırdısını andıran bir ses du
yuluyor, bu müzelik elbisenin bü
tün dikiş yerlerinde bir isyandır 
başlıyordu. 

İste o zaman biraz daha fazla a
çıl;n yırtmaçtan, kirli bir gömleğin 
nasılsa pantalondan fırlamış bir ucu 
• c~ec' • diyen çapkın bir çocuk dili 
gibi çıkıyordu . 

Pencerenin dört camından dört 
ışık homurtusu ile odaya saldıran 
güneş, tebeşir tozlarile dolu hava
da, yan yana kurulmuş dört pro • 
jektörle taranan sisli bir Atlas de
nizi sabahını hatırlatıyordu. 

Küçük odanın dörtte üçüncü kap
!ıyan on iki sıranın on hir! 1· ostu. 

Dipte ... Nazmi, sol elinin ınce, 

uzun parmaklarını kaldırarak, al
nından sarkan, kulaklarının üs • 
tünden taşan dağınık telleri kah 
düzeltip kah büsbütün dağıtarak 
dolu dizgin kalem oynatıyor, bir 
şeyler karalıyordu. 

Her halde, bu tebeşir tozu ile 
dolu havayı yutarak ciğerlerini 

betonarmeleştiren, gerinerek, eği· 

lerek, uzanarak emektar redingo. 
tunun en son tahammüllerine çe
tin bir imtihan geçirten hocasının 
söylediği, gösterdiği ve yazdığı şey
lerle zerre kadar aliikadar değildi. 
Bazan gözlerini odanın bir köşe
sine daldırıyor, l:ıeynile göz bebek
leri arasına kat kat perde çeken 
hıilyalı ve bir şey göstermiyen ba
kışları ile tavanı, yeri ve dıvarla
rı süzüyor, kurşun kalemile. tepe
sini ve ensesini kaşıyor, kiıtı asabi 
bir saldırışla eline geçen bir saç 
tutcmırıı bukle yapar gibi şehadet 
parmağına asrıyor, sonra yine bir
den, elektriklenmiş gibi, aradığı 

yayı bulmuş ve üstüne basmış gi
bi canlanıyor, bir yıldırım sür'atile 
çizgılı hır defterin bır sahifesini 
dolduruyordu. 

Muallim, ilmine mağrur, eseri
ne hayrandı. Gözlerini bir türlü 
tahtadan ayıramıyordu. Neden 
sonra elindeki teb<ışir pargasmı 

kürsünün üstüne bıraktı. Kalın 

bir püskülün ağırlığı ile beli bü
külen hasırsız fesini arkadan avuç
lıyarak sol kaşının üstüne eğdi. Ga
liba, bu vaziyette duran bir fesin 
suratını talebesine göstereMlecek 
derecede kendisine yaraştığını zan 

(Devamı var) 

r 
Kurbanınızı veya tutannı Türk 

Hava Kurumuna veriniz. Biriken 
paralar ( KIZILAY VE ÇOCUK 
ESiRGEME ) Kurumları arasında 
paylaşılır. 

Türk Hafla Kurumu 

öpmüşsün! Sami bey bunu gör • 
müş .. O da beni öptü. Ödeşmiş ol
madınız mı? 

Cevat hiddetinden ne yapacağı
nı bilmiyordu. 

- Yalan ısöylemiyorsun değil 
mi Zeynep? dıye sordu. 

Zeynepten ayni cevabı alınca: 
- Vay alçak vay, dedi, genç ve 

güzel nişanlı s ı yetmiyormuş gibi, 
bir de benim sevgilime göz dik • 
miş. Tevekkeli değil.. Beni Melıl -
hatla Selmanın yanına bağlaması
nın sebebi bu imiş! Alacağı olsun 
onun ... 

Zeynep hayretini gizleyemedi: 
-Sizde öpüşmek ayıp değilmiş. 

Neden bu kadar kızdınız? 
- Kızdım.. Çünkü ben Fikret 

hanımı öpmemiştim. 

- O halde. Öde~mek için .. el -
bette bir başka fırsat daha geçer 
elinize! O zaman öpersiniz! Şimdi 
hiddetlenip küfretmekte ne mana 
var7 Beyhude sinirleniyorsunuz! 

Cevat biıden Zeynebin boynu
na sarıldı. .. Yr.naklarından öptü. 

- Bir daha hiç kimse ile öpüş
miyeceksin, Zeynep! İ•tanbulda 

- Hayır. 

- Gençsiniz, güzelsiniz, tahsili-
nizin var olduğu görünüyor. Başka 
yerlerde de yirmi otuz lira aylık 
bulabilirdiniz. 

- Para aklımdan geçen bir mev
zu olmamıştır . 

- Öyleyse neden bu kadar ağır 
bir yükün altına girdiniz ? 

Genç hastabakıcının alt dudağı 
titredi ve yanakları oynadı. Ağlı
yacaktı. Fakat ağlamadı. Başını ha
fifce eğerek selam verip çıktı. Ka
çar gibi, koşar gibi çıktı. 

Hasta yine mırıldanır gibi sesler 
çıkarmağa başladı. 

- Maviş! sesimi işitiyor musun? 
Ne yüzde teprenti, ne gözlerde ı· 

şık. Fakat mırıltı artıyor. 
- Demek işitiyorsun? 
Hasta sol elinin parmaklarını oy

nattı ve elini tutmak istediğini an· 
lattı. Demin bilmeden tuttuğu bu 
eli şimdi bilerek nasıl tutacaktı. 

Mırıltı ona yalvaran bir ses gibi 
geldi. Çökmüş bir insan, diri bir in
sanın şefkat elini tutmak istiyordu. 
En büyük tedaviyi, teselliyi bunda 
hissediyordu. Belki hayatta son is
tediği bir şey, en son bir dilek. Bu 
şefkati mi esirgemeli, yoksca teh
likeden mi esirgenmeli idi. Biran 
tereddüt. Genç muharrir birincisi
ni tercih etti. Gözlerini kapadı, eli· 
ni uzattı. 

Mırıltı o kadar hassaslaştı, tit • 
rekleşti ki dayanamadı, o kemik • 
ten eli sıcak avcunda sıktı, bıraktı 
ve kendini dışarıya attı. Loş kori
dorun havasından kurtulmak için 
adımını atarken bir başka hasta 
bakıcı kız karşısına dikildi, elin • 
deki antiseptik şişesini uzatarak: 

- Lütfen, dedi. Ellerinizi temiz
leyiniz. 

Bol solüsyonla ellerini, bilekle • 
rini, tırnaklarının arasını yıkayıp 

kuruladıktan sonra indi. Hastaha
nenin bahçesinden geçerken du • 
rup durup taze hava teneffüs etti. 
Yolda düşünüyordu. Bu işe başlar
ken neler tasavvur ediyordu, fakat 
başladıktan sonra nelerle karşılaş
tı. Parlak bir rcportajla gazetesini 
yükseltmek isterken kah karanlık, 
kalı yıldırımlı bir kasırganın ö -
nünde bir hayat ve cemiyet faci
asının ortasına yuvarlanmıştı. Bu, 
puslu cam arkasından yGrı görü -
len, yarı seçilen, yarı tahmin edi
len manzaraya benziyordu. Açıklı
ğının arkasında esrar, esrarlı görü
nürken vuzuh ... 

Bununla uğra.şmakta devam et
meli mi, yoksa olduğu yerde bı -
rakmalı mı? Bırakmasa ne olacak? 
Ölenler dirilemezler ki onu bu yol
da tenvir etsinler. Asıl düğüm nok-

değil, dünyanın- hiç bir köşesinde 
böyle adet yoktur ve olamaz. Bir 
daha seni öpmek istiyen birile kar
şılaşırsan, elinin tersile yüzüne to
kadı indirir ve haddini bildirirsin! 
Anladın mı yavrum! O pembe ya
nacıkların yalnız benimdir. Onları 
benden başka hiç kimse öpemez. 

- Ya sen? .. Sen öpmek ister -
sen?. 

- Dedim ya. Seni aldatmışlar. 
Böyle bir adet ve nizam yoktur ve 
olamaz. Ben de hiç kimseyi öpe
mem ... 

- Öptüğünü görürsem? .. 
- Bana da elinin tersile yapış • 

tırırsın tokadı. .. 
- Tokat vurmaktan ne çıkar? 

insan tokatla uslanır mı hiç? .. 
- Doğru. Uslanmaz amma. Ka

labalıkta bir erkeğin karısından 

yiyeceği tokat da kolay kolay haz
medilmez. Bak, sana müsaade edi
yorum: Böyle manasız ve çirkin 
bir suç işlersem, hemen etrafına 

bakmadan pataklarsın beni .. An
ladın mı? 

Zeynep bu sözlere inanıvermiş

ti. 
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sıııı teşkil eden katil bilinmiyor. 
Bütün mesele onun bilinmesinde. 
Fakat onun da imkanı kalmadı. Dü
ri bu akıbete uf:ramamı~ olsaydı 

belki. .. Kendi kendine: 
- Vazgeç yavrum! dedi. Hayat~ 

bırak dilediği yatakta dilediği gibi 
akıp ~itsin. Ne kadar uğraşırsam 

uğrapyım, bu, suyu kılıçla kl'sme: 
ğe bcnziyeeek. 

Köseyi dönerken (Cumhuriyet) 
gazet~sinin genç muhabb Mckki 
Saitle karşılaştı. Mekkinin kolun • 
da ince yapı, altın saçlı, sim siyah 
gözlü, pembe beyaz bir bay~n var
dı. İki genç yolcu durdular. Mecdi 
sordu: 

- Vay! böyle kolkola nereye gi
diyorsunuz? 

- Mühi'Il bir konfeı ans dinle • 
meğe. 

- Mühim bir konferans mı? 
Konferansın tmühinıi olur mu? 
Konferans; hiç mühim olmıyan 

şeylerin bir ağızdan bir çırpıda 
fışkırmasına derler Kim veriyor 
bu mühim konferansı? 

- Şair Bayan Pünhann Pervane. 
- Laflarının mevzuu ne? 
- Hayatta saadet yolları. 
- Kah, kah, kah! 
- Neye gülüyorsunuz? 
- Bayan Pünhan Pervaneyi 

görmek için gidilir amma, konfe
rens dinlemek için gidilmez; hem 
de ha (yatta saadet yolları konie• 
ransı ... 

- Biz hayatta saadet yollarının 
kaldırımsız olup olmadığını henüz 
bilmiyoruz. Bizim için hayat yol
ları Ankara asfaltları gibi düm • 
düzdür. 

- Vazgeçin bu yorgunluktan. 
Geliniz pastacıda size birer acı 

kahve içireyim. 
- Bugün pek melankolik, pelı 

bedbin görünüyorsunuz. 
Gülüşerek ayrıldılar. 

Mecdi pasta salonuna girmedi.BÜ 
yük meydana doğru yürüdü. Her
cailerin, güllerin yanındaki bir 
kanapede iki genç oturmuş tatlı 
tatlı ve gizli gizli konuşuyorlardı. 
Lepiska saçlı tombul genç kız, res
sam saçlı zayıf delikanlıya gayet 
mühim şeyler söylüyordu. ---- İşte, hayatın saadet yolları 
hakkında hususi bir konferans da· 
ha .. Diye gülümsedi. 

Yaşlıca bir erkekle biraz pay • 
takca bir kadın ağır ağır yüriiyor
lar ve yere bakarak yavaş yavaş 
konuşuyorlar. Yine gülümsedi: 

- Bir konferans daha. Fakat 
hafif surette bayatlamışa benzi • 
yor . 

(Devamı var 

Öyle ya. Kalabalıkta karısından 
dayak ye'Ileğe razı olan bir erke· 
ğin sözüne elbette inanılırdı. 

i"akat, zavallı Zeynep düşünmü
yordu ki, Cevat gibi kaşerlenmiş 
bir kurdun bu gibi suçlarını görüp 
yakalamak imkansızdı. Zeynebin 
zekası böyle ince meseleler üzerin
de işlemeğe müsait değildi. 

Zeynep: 
- O l:alde senin bu arkadaşın 

ço:< kötü ruhlu bir adam: dedi, o 
bir daha evimize gelirse, ve yahut 
onunla bir yerde buluşursak, sa • 
kın beni onunla yalnız bırakma! 

- Bırakmam yavrucuğum, bı • 
rakmam! Merak etme sen. O da 
artık öpemez seni! .. 

Çaylarını içtiler. 
Cevadın sinirleri çabuk yatış • 

mıştı. O zaten alışıktı böyle fır • 
tınalara ... Biraz sonra sordu: 

- Bugün dans hocan kaçta ge
lecek? 

- Saat on birde ... 
- Öyleyse çabuk giyin, yavrum! 

Saat on ui.ı·e yirmi var. 
(Deva.mı var) 



Sanatkarlar yetişti
ren bir hapishane . 

Karaman hapishanesinde mah· 
kumlar cemiyete faydah birer un· 
sur haline getiriliyorlar. 

Karaman (Husus! Muhabirimizden) - Şehrimizin hapishanesinde açı· 
lan imalathane ve atölyeler, senelerdenberi Atıl bir halde bulunan 
mahkumları boş oturmaktan kurtarmış, hapishane de bir fabrika 

ve ıslahhane halini almıştır. En ulak mahkumlara kadar herkes büyük 
bir gayretle çalışmaktadır. Atölyeler aynı zamanda iş ve meslek sahibi 
ol_mıyan mahkumlara da san'at öğretmekte ve iş sahibi olmalarım te· 
mın etmektedir. 

Bilhassa Karaman müddeiumumisi Fevzi Balkır mahkumlarla çok ya. 
~ından alııkadar olmaktadır. Mahkumlardan b'r kısmı hariçte yevmiye 
ıle çulıştırılmaktadırlar, 

Bngün Karaman hapishanesinde 8 i kadın olmak üzere 114 mahkum 
vardır. Bunlardan 20 si marangoz, sekizi tenekeci, altısı kunduracı, ikisi 
terzi ve biri de trikotaj.:ıdır. 

San'at sahibi olan bu mahkumlar, diğrr mahkumlara sanat öğret· 
mekte, bu şekilde hapishane sabahtan akşama kadar mütemadiye_n 
çalışan ve çalışmalarından bir çok istifadeler temin eden ağır başlı ve 
sak in mahkümlarla doludur. Bu çalışmalardan Karamanlılar bile istifade 
etmekte, şehrin marangozluğa, terziliğe ait bir çok işleri buradan temin 
olunmaktadır. 

Meşhut cürümler kanununun tatbikatından sonra şehrimizde vukuat 
göze çarpacak şekilde azalmıştır. Ağır ceza reisi Hayri Aksu ile arka· 
daşları davaları süratle neticelendirmekte, hiç bir şekilde hiç bir dava 
sürüncemede kalmamaktadır. 

Son üç ay içinde ağır cezaya 102 dava gelmiş. bunlardan 56 sı kat'! 
surette neticelendirilmiştir. 

• • • 
Konya elektrik şirketi-

nin feshi istenildi 
dağıt· 
tem et· 

Faiz ve hisse veı:miyen, 
mıyan bu şirketin ihtiyat 
tü akçası da yokmuş 

K 
onya, (Hususi Muhabirimizden) - Şehir Meclisinin son içtimaında 
şehrimiz elektrik şirketinin vaziyeti hakkında vilayetin bir tezkeresi 
okunmuştur. 

Bu tezkerede elektrik şirketinin şimdiye kadar ~ermeğe mecbur o_ı. 
duğu faizi vermediği gibi temettü de dağıtmadığı zıkredılmekte ve hıç 
ihti} at akçası ayırmadığı, herhangi. b!r. anza vu~~ bulduğu takdirde ~e~· 
rin pek fena vaziyette kalacağı bıldınlmekte ıd• VılAyet tezkeresının 
sonunda bu iş için vilAyet ve belediye meclisince b~r hal ç~resi bul';'n• 
masını istemekle, bu iş için en pratik yol olarak muessesenın beledıyo 
ve husust idarece yönetilmesini dilemektedir. 

Bu çok önemli teklifin Meclisçe bütçe ve Nafıa encümenlerine ha· 
valesi kararlaştırılmıştır. 

• • • 
"Trakyada, örnek 

olacak çalışmalar 
Köylülerin zirai bilgilerini arttıran ve 
çok işe yarayan bir mecmua çıkartıhyor 

Edirne (Hususi) - Trakya köylülerinin muhtelif z'raat usulleri arıcılık, 
hayvancılık gibi mevzular etrafında bilgilerini arttırmak içi~ Tral.ya 
umumi müfettişi general Kazım Diril!'h vük•ek yardımları ıle Edir. 

nede "Trakya Dergisi" adile aylık Lır mecmua çıkarılm~ktadır. 
Geı ek bu mecmuanın ve gerekse müfettişlik köy bürosunun çıkar. 

makta olduğu küçük kitapcıklardan köylülerimiz çok istıfade etmekle• 
dir. General Kazım Diriltin köylüleri çok ati.kadar eden bu neşriyatı, 
diğer bazı vilaı ellerimizde de örnek olarak alınmakta ve tatbik 
edilmektedir. 

Muhabir mektupları 

Şark sınırlarımızdan 
zaferimizin akisleri 
Bütün Bltlis halkının yureği, zaferi 
heyecanile1 bir tek kalp gibi çarptı 

Güzel ve tarihi Bltliıten 61r görünüı: Km/ Meıclt malıalleıl 

Bitlis (Hususi muhabirimizden) kıJap hatıralarını halkın heyecıı:nlı 
i;'" llatay erginliği Bitlistc bciyle ruhlarında -derin izler bırakacaıc 
Utlu!andı: şekilde· yeniden canlandırmak is· 
Sevinçli haberi bir gün evvel al- tiyen Ha!kevi başkanımız Hasan 

~ıştık. Sabah evden çıkarken ş.:h· Fehmi Cüredem kutlulamo. progra-
g~ donatılmış gördılm Halk milin· mını pek güzel tesbit ~tmişıi. Her 

1~n başlamasını bekliyordu; saat hareket bu programa göre yapılı • 
'Ya.;,. C.e lialkevi salonur>.a gittik; a· yordu. 
den ta bekliyenler o'.urı:bilenler • Halkevi temsil yerinin önünde 
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Pek çoktu. biri orta Asyayı, diğeri !skende • 

u heyecanlı toplantılarda in • run Antakyayı gösteren iki harita 

Aydın 
Temiz suy a 
Kavuşuyor 
Aydın, (Hususi) - Şehir Mec

lisinin Şubat devresi toplantıl•rı 
sürüyor. Bu toplanbda Şarkurulu, 
vilayetin geçen yıl eski borçla. 
rından ötürü 10,000 liraya haz. 

nece satınalınan kurağın on senede 
ödenmek üzere4 000 liraya tekrar 

urayca satınalınmasını kabul et. 
miştir. 
Aydın şehrinin i•tasyona ve

receği su karşılığı Nafia Veka. 
!elince satınalınan boruların iz. 
mire geldiği ve Aydın'a gönde
rilmek üzere \•agonlara yüklen
meğe başlandığı öğrenilmiştir. 
Bu havadis bütün Aydınlıları 

sevindirmiştir. Aydın'ın da temiz 
ve sıhhi suya kavuşacağı gün 
,yaklaşıyor demektir. 

Denizli Halkevi 
Çok faydalı 
işler başarıyor 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
...!!!& ne olduğunuzu 

söyliyelim 
r Bu •Ütunlırımıı:da okuyucuı .. 
rımıı:ın fotoiraflarını tahlile de• 
•am edi7oruz.] 

296 : Muğlada Salih 
e Zekidir. Fa

k at zekasından 

istifade edeme
miştir. Merha· 
metlidir. icabında 
düşmanlarına bi· 
le yardım etmek· 
ten hoşlanır. Ar. 
listlere benze· 
mekten hoşlan· 
maktadır. Biraz 
d h 

. . 1 
a a ınlızama 

dikkat eder ve 
kendisini saydırmasını öıırerıirse 

bugünkü mevkiinden daha iyi bir 
mevkie erişebilir. 

297 : Boluda M. Aksoy 
e Pek lazla ze· 

ki olmamakla be· 
raber çalışkan• 

dır. Ve bu saye• 
de muvaffak ol· 
maktadır. lntiza. 

ma pek dikkat et
mez. Arkadaşla· 
rile ve yardıma 

rnulıtaç olanlarla 
.ıakaöar olur. 

Fakirler parasız t edavi Biraz inatçıdır. 
ediliyor , Kin tutar. Ken· 

gençler hitabet öğren i yor \ disini gösternıeıt • sever. 
ı - Bu hafta halkevi namına - ----

halkevi salonu_nda çok güzel bir /Koçarhlar bir tayya• 
müsamere verılmıştır. Seyırciler d h 1 
salonu tamamile doldurmuşlardı. re a a a acaklar 

2 - 21 Şubat akşamı Halkevle _ Ayuın (Hususi) - Koçarlı na • 
rinin yıl dönümü münasebetile biyesi halkı Sonkiınun 937 ayında 

(Aşkın manası) isimli piyes tem- da bava kurumuna 91 lirası yar -
sil kolu tarafından oynanacaktır. 

3 - Halkevi ar şubesi tarafın _ 
dan resim ve güzel yazı ve levha 
yazma kursları açılmıştır. Resim 
kursuna 95, yazı ve levha kursuna 
75 talebe kaydedilmiştir. Bu kurs
lar emekli Şükrü Süer, lise resim 
öğretmeni Vasık ve evkaf işyarı 
Bekir Acar tarafından idare edıle-
cektir. 

4 - Sosyal yardım komitesi 
Denizlideki fakir Yurddaşların sıh· 
hi durumlarını düşünerek haftada 
iki gün olmak üzere bir poliklinik 
açmış belediye ve hükumet dok· 
tarları bu işi Üzerlerine almışlar

dır. Ayrıca Denizlideki üç dışçi

den haftanın muhtelif günlerinde 
fakirlere bedava diş muayene ve 
tedavisi için ricada bulunulmuş, 
onlar da memnuniyetle kabul et
tiklerinden bu faydalı işe baştan· 
mıştır. 

dımcı üyelerden 1007 lirası da yer 

ürünü satışından olmak üzere 1098 

lira vermişlerdir. Evvelce de yaz. 

dığını gibi Koçarlılar ikinci Ko • 

çarlı uçağını Tür~ göklerine ya-

kında kavuşturmak aznıile c~tışı-

yarlar. 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

BEYOGLU 
: Şahane melodi 
: Dördüncü aşk 
: Şanghay 
: Halk kahramanları 
: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot 
: Kızıl çayır ve HÜ· 

cum Taburu 
5 - Köycülük komitesi: Denizli- TAN 

ye bağlı 95 köy için merkezdeki 
işyar ve münevverlerden köycu· ŞIK 

: Ye,il domino ve 
BrÖdvay melodi 

: Korkusuz kaptan 

lük şubesine dahil olanlardan her ŞARK 
köy için birer kişi tyrılmıştır Her 

: Hindistan kahra. 
mantarı ve bir gün
lük kibar kadın 

arkadaş bir köy için meşgul ola • ASRI : Son uçuş ve Bo
zambo korsanları cak, o köyün merkezdeki işlerini 

takip edecek onları tenvir etmeğe 
uğraşacaktır. 

6 - Halkevi geniş salonlarından 
bırisinde meclisi umumi bu ayın 

ASTOl<Y A : Kedif,. maske ve 
Ölüm uçurumu 

CUMHURiYET: Kara kedi ve Bü. 
yük ihtillil 

8 inde toplantılara başlamıştır. FERAH 
7 - Bu hafta içinde lise genç1"ri 

lSTANBUL 
ı Yıkılan belde ve 
Ôliim ve Zafer 

ve öğretmenleri halkevi salonun· MiLLi : Çapkın genç ve 
Kızıl çayır da toplanarak büyi:k şair Abdili· 

hak Hamit için bir tören yapmış • 
!ardır. Yazdığı eşberin son perde
si gençler tarafından oynandı. 

9 - Halkevi salonunla lise genç· 
!eri ve öğretmenleri her hafta 

HiLAL 
AZAK 
ALEMDAR 
KEMALBEY 

: Hortlak 
: Halk opereti 
: Bay Tekin 
: Çöl savaşları ve 

Çin batakhanesi 
KADlKÔY 

: Yeşil domino 
Cuma günleri faydalı mevzular ü- HALE 
zerine konferanslar vererek ser· 

. ÜSKÜDAR 
best söz söylemeğe alıştırılıyor. 

Bazı haftalar muhtelif eğlenceli 
numaralarla müsamereler tertip 

etmektedirler. 

çizilmişti. Şarbay bu harıtalar ü -
zerinde kırk asır i>nce Orta Asya· 
dan gelen Türklerin Hataydaki 
yerlere ana yurttaki adlarla ad 
koyduklarını canlandırdı; Ası su
yu, Ala göl, Akgöl Hatay, Hetye ... 
Gibi adların münasebet ve benzer· 
liklerini halka anlat.,tı. 

Şarbaydan sonra sırasile Sor • 
gu hakimi, operatör, Orta mektep 
müdürü; bu ana yurt parçasının 19 
yıldanberi çektiği zorlukları an • 
!attılar, 14 yıl evvel Atatürk'ün 
Adanada bir kıza Halayın kurlu • 
lacağını müjdelediğini ve bu va • 
din tahakkuk ettiğini şarbay izah 
etti. 

Evimiz başkanı; bir dava ne ka· 
dar haklı olursa olsun bunun ka • 
zanılmasının ancak ve ancak kuv· 
vele, birliğe mütevakkıf olduğu • 
nu, kuvvetin ordumuzda, birliğin 
milletimizdıı tamamen tecelli et· 

HALE : Margarita 
BAKIRKÖY 

MlLTlY ADI : Siyah inci # josefin 
Baker,, 

tiğini söyledi. Kız, erkek çocukla; 
şiirler okudular. 

Büyük kurtarıcımız Atatürk'ün 
ve onun izinde yürüyen İsmet İ
nönü hükumetinin yüksek kudre
ti, dış bakanımızın parlak muvaf • 
fakıyetleri bir kere daha halka 
tekrar edildi. 
Davamızın müdafaasında de • 

ğerli yardımlarda bulunan dost 
Sovyet, İngiltere .;e Balkan müt
tefik devlet murahhaslarının, bil
hassa İsveçli Raportörün hak ve 
hakikate olan hizmetleri yadedi -
lirken minnet ve şükranla dakika· 
larca alkışlandılar. 

Mitingin sonunda büyüklerimi· 
ze tebrik ve taz;m telleri vazı! • 
ması kararlaştırıldı. İsli:d aİ mar
şıyle başlıyan miting, Cumhuriyet 
marşıyle bitirilmiş oldu. Bu geceyi 
her yurddaş sevinç, gurur ve neş· 
e içinde geçirmiştir. B. ö. 
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iç yüzü ne imiş ? .. 
iki devleti biribirine 
katan Alman casusu 

ispanyada nasll sansür reisi 
ve nasıl yakalanıp kurşuna 

olmuştu 
dizildi? 

İspanya i~leri hakkındaki ihti • 
sası bütün devletlerce malfırn o -
lan Holanda tebaasından doktor 
Bronner geçen kanunn sani ayı i· 
çinde. İspanya ihtilalcilerine ca • 
susluk suçile itham edi!erek Mad· 
rid hükumeti tarafından tevkif e· 
dilmi~ti. Gazeteler bu tevkif hadi· 
sesini bir ay evvel uzun uzadıya 
yazmış!ardı. Holanda kraliçesi 
Vilhelmina kendi tebaasından 

bir zatın ağır bir ittihamla tev
kif edilişini ll!adrid hükumeti nez· 
dinde protesto etmiş ve Largo Ka
balerodan izahat istemi~ti. Doktor 
Bronner'irı akıbeti hakkında Mad
rid hükiımeti vakti ve zama -
nile Lahey hükumetine cevap 
vermediği için, iki devlet münase· 
batı bir aralık çok gerginleşmişti. 

Vaziyet ancak şimdi tavazzuh 
etmektedir. Ve hakikaten, hadi -
senin çıkarılması da, iki devlet 
münasebatının gerginleşmesini te
min etmek için olduğu anlaşılmış· 
tır. Hadiseyi hazırlavanlar, Va • 
lllnsiya hükümetine siy:ı~i nıüşkü

liıt çıkarmak istiyenlerdir. Bir Al
man yüzbaşısı olan Hartng gö -
nüllü sı!atile İspanya Cumhuriyet
cilerinc iltihak etmiş ve bu hadi -
seyi hazırlanmıştır. Alman casusu, 
Madrid cumhuriyetcilerile birlik
te ihtilfılcilerc kar~ı çalışmağa baş
ladıktan az bir müdcct sonra, cum
huriyctcilerin itimadını kazanma
ğa muvaffak olmu1. Ve askeri san· 
sür müdürü olarak gayet mühim 
siyr.si bir vazifeye tayin nlunmuş

tur. Bu Aıman casusu H"ıbr1da le· 
baa~ından doktor Bronneri casus
lukla ittiham ettirerek iki devlet 
münasebatının bozulup gcrginleş· 

mesine sebep olmuşttır. Fakat, ha
kikat birkaç hafta sonra an~aşıl • 
mış ve Holandalı doktor serbest 
bırakılarak Laheye dönmüştür. 

Şimd i Holanda gazetelerinde bu 
meselenin iç yüzünü şöyle anlat -
maktadır. 

.Te,·kif imden altı gün sonra ilk 
sorguya cekildim. Hiç bir şeyden 

malumatım yoktu. Bunun için, 
protesto ediyor ve s~rbest bırakıl
maklığımı isti~·ordum. Birkaç ııün 
sonra sivil memurlar hiç izahat 
vermeğe lüzum görmı den beni al
dılar ve general Miakanın umumi 
karargahına göturdülcr. General, 
beni harbiye nezantıııin altındaki 

uçünci.ı katta kabul etti ve gd:ret 
nazikane olarak şu sözleri söyledi. 

- Bir kaç saat evvel, Hariciye 
nazırı Del Vayyo, sizin derhal bul
durularak tahliye edilmekliğiniz i
çin bana emretti. Sizi buldurabil • 
mek pek kolay olmadı. Hükume -
tim namına sizden af istiyor ve bu 
müessif hadiseden dulayı teessür
krimi bildiriyorum. Siz, ı·aranlık 
bir casusluğa kurban oldunuz. 
l\faksatları sizi öldürtmek ve llfad
rid ·hi.ıkumetini bu suretle arkadan 
vurmaktı. Eğer biı sizi kurşuna 

diz:niş olsaydık Madridi mes'ul 
mevkie koyarak beynelmilel bir 
skandal çıkaracaklardı. Bu skan
daldan düşmanlarımız tabiatile 
çok istifade edeceklerdi. Sizi ca • 
suslukla itham eden adam Al • 
manyalı Hartungdu. Halbuki. ca· 
susun en katmerlisi kendisi oldu· 
ğu anlaşıldı, siz onu tanıyorsunuz 
değil mi? .. 

- cAskeri sansür şefi yüzbaşı 

Hartung değil mi"?.. Evet.. Çok iyi 
tanımaktayım. Bir, iki ay evvel 
Valô.nsiyada kendisile görüştüm. 

Bana Holanda ile çok yakından 

münasebeti olduğunu söylemişti .. • 

- cBu adam, bir takını sahte ve• 
sikalarla bize iltihak etmiş, tahki· 
katımız bu neticeyi verdi. O bizi 
arkadan vurmak istedi. Muvaffak 

( Liılf•n ıagfagı çeoidnb) 
========,==========,======~ 

I 

Geveze arkadaşın zararı 
Veznecilerden S. Uras imzasile 

bir kariimiz soruyor: 

Ben berberim. Dükkanımın karşı· 
sında kızlar bulunan bir yer var. 
işte buradaki kızlardan birile 8-9 
aydanberi alakadarım. Fakat bu a
lakam konuşınıığa kadar ı•ıırma -
mış ancak bakışlar ve uzaktan te· 
bessüm saha<ı dahilinde kalmıştır. 
Bana karşı beslediği hisleri kendi 
lehime tefsir etmekle beraber 

bir gün mektupla kendisine müra· 
caat etmek cesaretini gösterdim. 
Y azdıgım. mektupta sevgimi elim
den geldiği kadar anlattım ve ba· 
1ıa karşı duygularım da her ne 
merkezde olursa olsun dört güne 

kadar bildirmesini rica ettim. Mek· 
tubuma gelecek cevabı sabırsızlık· 
la beklerken birgün dü1;1,anıma o 
kızla altikamı bilen geveze bir a•
kadaşım yeldi. Dereden !Ppeden 
konuşurken baktım diikkanın bu
lıınduğu kaldırım tarafından sev
diğim kız gelmektedir. Ben ala • 
cağ:m ceı•abın hayali ile heyecan
lanırken arkadaşım: 

- Dur dedi. Seni bir güze! zem 
edeyim dedi. Ben her ne kadar 
yapmamasını rica etti isem de o 
kız yanımıza yaklaştığı zaman 
hakkımda atıp tuttu. Olur olmaz 
şeyler söyledi. Ve arkadan da 
kuvvetli bir kahkaha koyverdi. 
Ben ne yapacağımı şaşırdım, kal

dım. Kızdan o günden sonra ne bir 
tebessüm, ne de bir bakış göreme· 
dim. Bana kızdığı belliydi. Şimdi 

arkadaşımın yalan söylediğini ona 
nasıl anlatayım? 

Beni tenvir etmenizi rica ede • 
rim. 
Çocuğum, 

Mektubunda bir eksiklik var. O 
da arkadaşının kızcağıza söyledi· 
ği sözlerin hü!asasını yazmaman• 
dır. Bu sözler senin başkasi!e ko

nuştuğun hakkında, hercailiğin 

hakkında ve nihayet parasızlığın 
hakkında olabilir. Eğer arkadaşın 
seni parasız olarak göstermiş ve 

o da bunun için senden yüzünü 
çevirmiş ise sana tavsiyem hiç ala· 
kadar olma yavrum. Paran için sa
na el uzatana eiini verme. Yok e
ğer seni başkasile konıı~uyor gibi 
göstermiş ve hakikat te böyle de
ğilse yapacağın iş şudur: Hemen 

bir mektup yazarsın. Fnkat yaz • 
dığın mektup sade ve samimi ol • 
malıdır. beylik cümleleri kat'iyyen 

ihtiva etmemelidir. Sen bu sami • 
mi mektupla hakikati olduğu gıbi 
yazar ve geveze bir arkadaşın bi· 
r>birini tutmıyan sözlerınden bu 
kaöar muğber olmamasını rica e
dersin. Mektubunu tertemiz sevgi· 
ne inanması ricası ve her halde 
bir cevap verilmesi temennisi ile 
bitirirsin. Tabii mektubu evvelce 
gönderdiğin vasıta ile yollarsın. 
Şayed yine cevap vermezse konuş· 
mak niyetinde olmadığını anlar \'e 
erkeğe yakışır bir vakarla yüzünü 
çevirirsin. 

DertortaQı 
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Sulh temeli : Balkanlar -
Konsey 

kralı 
dün de toplandı. Y nnan 
Dr. Arası kabul etti 

(Birinci .ayfaılan ıleı.ıam) 

Yunan B a tvekllln•n 
nutku 

Atina, 16 (A.A.) - Atina Ajan
sı bildiriyor: 

Dün akşam, Elen Başvekili B. 
Metaksas ve refikası Balkan Kon -
feransındaki murahhas heyetleri 
reisleri şerefine, Büyük Britanya 
Otelinde büyük bir ziyafet vermiş
lerdir. 

Ziyafet sonunda, Başvekil Me -
taksas, aşağıdaki nutku irat et".'iş
tir: 

:ı şubat 1934 te yine burada im
zalamış olduğumuz paktın en mü
kemmel tarifi, .sulh eseri idi. 
Şimdiye kadar başarılan eserin 

mes'ut neticelerle dolu olduğunu 
müşahede etmekle ~ftihar duyabi
liriz. Esasen çok büyük bir mem -
nuniyetle şurasını kaydedebiliriz 

ki, bidayette ileri sürülen bazı ih
tiraz kayıtlarına rağmen, Balkan 
Antantının emniyeti teşkilatına 
getirdiği çok kıymetli yardım bu
gün hiç kimse tarafından şüphe 
ile karşılanmamaktadır. 

Ehemmiyetini tebarüz ettirmek -
ten kendimi müstağni gördüğüm 
siy&sl bir hadise, Balkanlarda ta
kip edilmekte olan sulhperver 
gayretlerde, son kuvvetlerde ye -
ni bir merhale kaydeylemiştir. 

Vaktile Avrupanın en karışık 

bir mıntakası telakki edilen o Bal
kanlarda bugün orada yaşayan 
mılletlerin siyasi olgunluğu ve re
alist zihniyeti sayesinde esmekte 
olan hava, yalnız anlaşma ve istik
rar havasıdır. 

Şurasını tebarüz ettirmek iste -
rim ki, 24 kanunusanide Belgratta 
Yugoslavya ile Bulgaristan arasın
da imzalanan dostluk paktını, biz
le~, yalnız bu iki memleket için 
değil, fakat bütün Balkan memle
ketleri için daha iyi bir istikbal 
miıjdeliyen bir hadise gibi telfıkki 
eyledik. Bundan dolayı Yunanis
tan, Balkan Paktı ile ahenk birli
ği tesis eyliyeceğinden Balkan An
tarıtını zayıflatması ihtimali bu -
lunıruyan bu paktın akdine, büyük 
bir itimad hissiyle mütehassis o
larak müsaadesini vermiştir. 

Bizler, bütün Balkan memleket • 
leri arasında bu antantı, samiml 
surette arzu etmekteyiz. Bunun 
vücut bulması için hiç bir gayreti 
de ihmal l'ylemlyeceğiz. 

Yugoshıv Batveklllnhı 
nutku 

Reis B. Stoyadinoviç, bu nutka 
aŞ<ığıdaki nutukla cevap vermiş • 
tir: 

Balkan Antantı eseri, inkişaf 
ve terakki yolunda ilerlemekte 
beröevamdır. Verilen sizler, tam 
kıymetlerini mu~dfaZ'l etmekte, 
tam imanda, çalışmalarımızın sağ
la .n esasını teşkil eylemektedir. 
Balkan Antantı, durmak ve tered
dut etmek nedir, bilmez. Her adı
mıT.ız, ileriye dG~ru e.tılmış bir 
adımdır. Sulh eserinin hakikat ha
lin•! gelmesi emelini takiben sar
fe;mektc olduğumuz gayretler, 
mukafatlarını görmekte ve şimdi
den müsmir neticeler vermekte -
dir. 

Faaliyetimizin merhalelerinin ve 
safhalarının her birisine nasıl bir 
isim verileceği ve bunların hangi 
nevi siyasi hadiseler arasına ko
nulacağı ikinci derecededir. 

Bizler, müşterek mazimizin en 
asil an'anelerinin ruhundan mü! _ 
hem olarak çalışmakta olduğumu
zu ve bu çalışmalarımızın bugün
kü nesillerimizin ve bizlerden son
ra gelecek nesillerin saadetini is
tihdaf eylediğini müdrikiz. 

Bugün, biz Balkanlılar, yeni bir 
pakt yaptığımız veyahut mevcut 
paktları mükemmelkştirdiğimiı: 
ve takviye ettiğimiz zaman, herkes 
şurasını tam bir his ve derin bir 
şuurla bilmelidir ki, bu, bütün 
Balkanlar için olduğu kadar Av _ 
rupanın bütün bu kısmı için de 
faydalı bir sulh eseridir. 

Balkanlarda hatalar yapılması 
devresi artık nihayete ermiştir. 
Yalnız sözlerimizden değil, fakat 

olamadı. Kendisini kurşuna diz _ 
dik .... 

Ho?andalı doktor başından ıl?
çen korkulu vaziyetleri, tehlikeli 
.saatleri anlattıktan sonra, .'l.lman 
casusunu sür'atle meydana çıka • 
rarak, hayatının kurtarılmasına se
bep olan Madrid hükümetine 
minnettarlığını söylemUjtir. 

hareketlerimizde nde anlaşılmak -
tadır. Manasız rekabetlerin aka -
mete mahkum mücadelelerinde 
yıpranmış bir halde vaktile birbir
lerile çarpışma kuvvetleri, bugün, 
gayretlerimiz ve milletlerimizin 
samimi arzusu sayesinde, birbirle
ri!-~ ahenkleşmiş ve birleşmiş ola
rak görüyoruz ve bu kuvvetler, 
buı;ün çok daha asil yeni hedeflere 
doğru, sulha ve Balkan milletleri
ni'1 refahına doğru yürümektedir. 

Bu derin imanı, Yunanistanın 
m~ıkezinde, ebedi "kıl, zeka ve gü
zelliğin mehdi olan Atinada ifade 
etmek fırsatını bu!duğumdan do
layı çok bahtiyarım. 

Atink tenlik içinde 
Atina, 16 (A.A.) - Gece, bütün 

şehir ve Akropol Balkan Antantı 
tezahürleri şerefine, parlak bir 
surette donatılmıştır. 

Balkan matbuat kon
gresinin açılışı 

Atina, 16 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Balkan Antantı Matbuat Kon -
feransı, dün öğle üzeri, Atina Aka
demisinin büyük merasim salo -
nunda ilk toplantısını yapmıştır. 

Bu toplantıda B. Metaksas, Sto -
yadinoviç, Antonesco, Tevfik Rüş
tü Aras ve Badolesco da bulunmuş 
ve bu zevat, gerek geli,lerinde, 
gerek gidişlerinde, konferansın 

sürekli a!kllJlarile karşılanrruşlar

dır. 

Matbuat ve Turizm müsteşarı B. 
Nikolodis, konferansı büyük bir 
nutukla açmış ve ezcümle demiş
tir ki: 

Bu klasik topnklar üzerinde, 
Romen, Türk ve Yugoslav gazete -
ciliğinin muhterem mümessillerine 
hoş geldiniz demekle bah•iyarım. 
Balkan harici siyasetinint muhte
rem idarecileri, Antantımızın yük
sek menafii ve büyük hedefleri 
hakkında müzakerelerde bulunur -
!arken, matbuat delegeleri de dört 
memleket gazetecileri arasında sı

kı ve samimi bir teşriki mesai yo
lunda atılacak yeni adımları konu
şarak bu güzel esere kendi yardım
larını getireceklerdir. 

Balkan Antantı Matbuat birliği, 
9 sene süren ihzari gayretlerden 
sonra, 13 haziran 1936 da Bükrestc 
kurulmuştur. Bu uzun ihzarat, 
şimdiden şayanı memnuniyet ve 
ümit dolu bir neticeye varmıştır. 
Dostane fikir teatileri. karşılıklı 

fedakarlıklar ve dürüst anlaşma
lar ile, mcmlekellerimiz matbualı 
arasında, münasebetler, mazinin a
ğır yükünden kendilerini kurtar -
mışlar ve yeni ve geniş bir zih
niyetin can verici havasını hısset
miyç başlamışlardır 

Bundan böyle, arlık, gazeteleri
mizin sayfaları, dost ve müttefik 
memleketleri alakadar eden mese· 
lelere daha geniş bir surette açıl

malı ve halkımız, bu memleketler· 
de olan, bıtenc kendı olan bıtcni 

imiş gibi alışmalı ve alakadar ol
malıdır. İşte o zaMandır kı, mat
buat Antantının, Balkan Antantı

nın en esaslı ve en yüksek ideali 
olan dört mnıet kardeşliğine ne 
derece yardım ettiğı b~lli olacak -
tır. 

3 Nıkolıdısin bu nutku sürekli 
alkışlarla karşılanmıştır 

Bilahare söz alan Türk murah -
ha~ heyeti reisi, bütün Türk mat
buatına tercüman olarak, konfe -
ran> için har ve samimi temenni
lerde bulunmuş ve delegelerin Yu
nanlstanda gördükleri ananevi 
misafırpcrverlıkte ndotayı teşek -
kür ettikten sonra, Türk - Elen 
dostluğu hakkında ezcümle de -
miştir ki: 

Bugün, bu dostluğun samimiye -
tinden şüphe eden hiç kimse kal
mamıştır. En bedbinler bile, iki 
millet arasında artık hiç bir anlaş
mazlık ve lıoşnut.sıtzluk sebebi ol
madığını kabulde müttefiktirler. 
Türk - Elen dostluğu, yalnız bir 
siyasi kombinezon değildiir. Dev
let adamlarımız, iki milletin arzu
larını kaydetmekten başka bir şey 
yapmamışlardır. 

Şimdi Tiirk - Elen dostluğu hak
kında söylediklerimi, her hangi 
bir tekzibe uğramaktan korkmak
sızın, diğer Balkan dost ve mütte
fiklerimizle olan münasebetlerimiz 
hakkında tekrar edebilirim. Türk • 
Elen dostluğunu, haklı olarak, an
tantımızın sarsılmaz birliğinin ya
§ıyan bir sembolü gibi telakki edi
yoruz. Çünkü, bizi an!ıyamıyan • 

-ACIK aoz-

Sırt hamallığı bebeme·' 
hal kaldırılacaktır 

BiTlnc{ •ahi/•d•rı devam 
•lstanbulda aırt hamaUarından bir yurddaşm yükünün aıtırlııtı altında 

öldüğünü büyük teessürlerle haber aldım. lnsanlııtm ve insafın hayvan• 
lara bile reva görmediği böyle işkenceye insanların mahkum olması her 
diyar için ayıp teşkil eder. Sırt hamallığı meselesi aşağ'ıda sureti bajtlı 
4, 4. 936 tarihli 117 50 numaralı tamimle ne yapılmak IAzımı:cldiği bil-

i dirilmişti. Türkiyede birçok şehirler tedbirler bularak bu sefil manzaranın 

1 
ortadan kalktığını hazin facialara meydan verilmediğ'ini memn_uniyetle 
ııörmektedir. lstanbuldaki acı hAdise gösteriyor ki memleketın bazı 
yerlerinde halA bu kötü itiyat devam etmektedir, Tarihi numarası yw-
karıda yazılı emir dairesinde tedbir alarak sırt hanıallığının ortadan ' 
kaldırılmasını tekrar rica ederim. 

Bir de şehirlerde yojturtcu, sucu, sefertası ile yemek taşı)'an bazı kım
seler omuzlarında iki tarafa eşya asılı uzun sırıklarla geleni geçeni ra
hatsız ettikleri ve yollarda gelip gitmenin intizamını bozduklarınd~n şi
kayet olunuyor. Bir çok vatandaşlardan alınan bu şikiıret çok haklı ve 
yerindedir. Mevzuunun derhal kaidırılmasını ve icraatı havi cevabınızı 

rica ederim . ., 
mııum11u111ııruıuıımıı111111111111111•111uıııııınıuı11ııııııı111111uııı•ıııuııııııııııtıııımıuıııııııı111111ıı11uı111uıuıııı111111111ıııı1111111uı 

Gemilerimizi 
Kendimiz 
Yapacağız 

Denizyolları idaresi dün saat 
birde Ege vapurunda bir ıiyafet 
vermiştir. Başbakan General ismet 
lnönü do: Eıre vapuruna gelerek şc- 1 
rcf verdiği bu ziyarette lktısat ve
kili Celal Bayar, lktısat vekaleti 
deniz ve hava müste,arı Sadullah, 
Baş müşavir Fonc!er Porten, Li
man umum müdürü Rauli, Deniz 
ticareti ve tahlisiye müdürleri de 
buyurmuşlardır. 

Ziyafetten sonra General ismet 
lnönü refakatinde Celal Eayar, 
Müsteşar Sadullah, baş müşavir, 
Denizlo'ları ve liman um·um nıü
müdürltri oldu~u halde fabrika ve 
Havuz'ar müdürlüğüne giderek 
tetkikatta bulunmu~tur. 
Başbakan havuz ve fabrikalar. 

daki tesisatı bizzat gözder. geçir
miş, alfıkadarl"rdan mufassal ma• 
liımat almıştır. Bundan sonra ge· 
m:ıerimizin de kendi vcsaitimizle 
memleket dahi:inde inşa edilmesi 
hakkındaki tasavvur ve bu husus
ta hazırlan~n avan projeler Baş\'e• ı 
kilin havuzlardaki bu büyük alaka 
ve esaslı tetkikatile kesbi katiyet 
ctmekt~dir, 

Başvekıl ve iktı.at veki!i havuz 
ve fabrikalarda bir saat kadar meş· 
gul olduktan sonra beraberlerin
deki zevatla Yüksek Deniz Tica
ret mrkte.binc gitmişlerdir. ismet 
lnönü mektebin sınıflarını gezmiş, 

tedri! işleri etrafında direktörden 
izahat almıştır. Başbakanımızın bu 
tetkikatı akşam geç vakte kadar ı 

devam etmiştir. 

Atat ürkle Mısır 
Krah arasında 

Telgraflar 
Ankara 16 (A.A) - Mısır kra

lının doğumunıın yıldö.,ümü mü
nasebetile, reisicumhur Atatürk ile 
kral Faruk arasında aşağıd•ki tel
grollar teati olunmuştur : 

S. M. Birinci f'oruk 
Mısır Kralı 

Kahire 
M ıestenizin doj\um yıl dönümü mü-

nasebetile, samimi tebriklerimle bir
likte şah•! saıdetleri ve Mısır'ın 

refahı h•kkınd ·ı en hararetli temen
nilerimi arzcderim. 

Koma/ Atatürk 
Reiıicumhur 

lıtanbul 
Beni çok mütehassis eden lutuf

kar telgrafınızdan dolayı size ha
raretle teşekkür eder ve gerek 
şahsi saadetiniz, gerek Türkiyenin 
refahı için hara retli temennilerimi 
takdim ederim. 

la-;, daıma bu dostluk · hakkında 
§Uphe göstenni§lerdir. Düşmanla
rımız, demiyorum, yalnız bizi an
lıyamıyanlar diyorum. ira Atatiir
kün Türkiye ve Türkler hakkında 
söylediği bir vecizeyi, Balkaıı An
tantı hakkında da tekrar etmek 
mümkündür: cBalkan Antantının 
düşmanı yoktur, eğer ~·arsa, bun
lar bizim düşmanlarımız değil, fa
kat insaniyetin düşmanlandır.• 

Vaktile bir karışıklık ve nizamsız
lık mıntakasmın teknik ismi olan 
.Balkan kelimesinin bugün tarihe 
karşılıklı bir anlaşma misali ola
rak geçmesi, ne muazzam, ne lıe
lıeyecan verici bir hô.diseair. Bun
dan cidden iftilıar duyabiliriz.• 

Konferans delegeleri, öğle üzeri 
Elen murahhas heyeti tarafından 
verilen hususi öğle yemeğinde bu
lunmuşlardır. 

Konferans, saat 7 de açılış cel
sesilnden sonraki ilk toplantısını 
yapmıştır. 

Antakya ve 
Hataydaki tahri
katı azıtıyorlar 

( l nci sayfadan devam) 
bilecekleri bir kaç madde ile Ha
layın istiklıllini baltalamak ve Şa
ma bağlı bir devlet haline sokmak 
hedefini gütmektedir. Politikacılar 

Hatay içinde ise halkı birbirine 
düşürmek, unsur ve ırk zümreleri 
arasında ayrılık ve hususiyet yarat• 
mak sevdasile çalı~makta, tutul· 
muş adamlar vasıtasile geniş 

mikyasla propaganda yapılmakta
dır. Hatta gizliden gizliye yine bir 
kısım arapların siliilılandırıldıtı 
haber alınmaktadır. Mahaza, bü
tün bu tedbirlere ral!'men Suri; e 
politikacılarının havaya kuqun sık
tıkları görülmekte ve Hataylılar 
bu faaliyetler karşısında müstem
leke idarec:terine ve Suriye poli
tikacılarına karşı antipatilerini ço
A"altarak izhar ve ifade etmektedirler 

Bay ve bayan 
( 1 nci sayfadan de,•am) 

!eri yanında herhangi milletten 
olursa olsun Bay ve kadın isim
leri yanına Bayan konulması ka· 
bul edilınişli. 

Bazı ı:azeteler ve risalelerde bu
na riayet edilmediği, gelişi güzel 
kuHanıldııtı görülmektedir. Her ec
nebi lisanda ke ndi iehçelerile mut
tariden kullanılan bu unvanın Türk
çeye yerle,mesi dilimizin güzelliği 

ve zenginliği için lazımdır. Bina· 
enaleyh Türkçe yazılarda ve bası
larda her ne milletten olursa olsun 
ismi geçenlerin cinsiyetlerine göre 
bay ve bayan kelimesinin konul
ması ve Fransııca, Almanca, lngi
lizce ve sair muharrerata o dilin 
bay ve bayan makamına kaim olan 
unvanlarının kullanılması Türklerin 
medeniyet ailesi içerisinde her mil
letle beraber müsav! ve cihanşü
mul bir lakabla anılmasını temin 
eder. 

Zaten beyi k, paşalık, ağalık, ho
cal.k, hanımlık lakablarının kaldı· 
rılması bu ır.aksada müstenit idi. 
Bütün vatandaşların ve Türkiyede 
yabancı lisanlarla gazete ve risale 
neşreden yabancıların bu esasa ri
ayetkar olmasını rica ederim. 

İktısat Vekaleti-: 
nin mühim bir 

tedbiri 
Ankara, (Hususi) - İktısat Ve

kaleti tarafından hazırlanan ve İc
ra vekilleri Heyetince kabul edilen 
çimento normları imar, inşa ve sa· 
nayi siyasetimizin, memleketimiz
de istihsal edilen, veya hariçten 
getırilen malların fiyat ve evsafını 
tayin ve kontrol edebilmek ve bu 
suretle memleket pazarını fena, 
kıymetsiz ve buna mukabil ömrü 
az, muhafazası pahalı eşyadan kur
tarmak hedefimizin mühim bir e
ser~dir. 

Norm tcsbitile yalnız müstehli -
kin menfaati korunmuş değil, ayni 
ni zamanda sanayiin muvaffakiyeti 
ve inkişafı için J:izım olan şartlar 
da temin edilmiş olmaktadır. 

Bu geniş ve şümullü işe başlan 
gıç olmak üzere çime:ıto normları 
memleketimizde ilk defa olarak 
tatbik edilmek üzer~dır. 

Bu normlarl:ı bugiinün i~aat ih
tiyacının mühim bir 1"!addesi olan 
çimentoları yeni bir keşfe kadar 
rasyonel bir hale koyuyoruz. 

Bu tesbit edilen ıotmlar, bu sa
hada ilmin ve pratiğin göstereceği 
yeniliklere göre yeni ~ekiller ala
cr.klardır. 

----
- - -- ------
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Spor müsteşarlığı 
kuruluyor 

Bu müsteşarlık Kültür Bakan
lığına bağlı olacak 

Ankaradan bııdirıldiğine göre, 
Maarif vekaletinde iki siyasi müş
teşarlık ihdas cdileecktir. Mu müs
tc~arlardan birisi Türk spor kuru
muna bağlı tcışekkülleri de ida
rc;i altına alacak, ve Cumhuriyet 
lıuciutları dahilinde ccrr.iyctler ka
nununa göre teşekkül eden ve Dev
let teşkilatına bağlı bulunan Spor 
ve Beden terbi:- esi işleri bu müs
te~arlık vasıtasile idare edilecek
tir. 

Spor siyasi mlİsteşarlığına Ay
dın mcbuus Adnaııın seçilmesi ih
timali kuv\'etlidir. 

Sedat Rıza 
Futbol Federasyo nu 

reisi oldu 
Hamdi Eminin istifası üzerine 

bosalan futbol feoerasyonu reis • 
liğlne Sedat Rıza getirilmiştir ve 
yeni reise arkadaşlarının intihabı 
hususunda geniş saliıhiyet veril • 
miştir. 

Ankara futbol ajanı Danyal da 
G2nçler Birliği - Muhafız gücü mü
sabakasından çıkan ihtilaf yüzün
den istifa etmiştir. 

Baş antrenörün 
Kuntratı bozuldu 

'.Milli futbol takımımızı hazırla· 
mak üzere üç dört ay kadar 
evvel İngiltereden getirilmiş O·· 

lan bas antrenör Mister 
Booth, u~umi merkez tarafından 
Ankaraya çağırılmıştı. Antrenör, 

nıi beşe kadar yiıkselmi~tir. Dün
ya kupası maçları için angaje e -
dilmis olan milletler sunlardır: 

:;eko-~lovakya, Lül<seml)Ul'g, İs -
\•içre, Finl~iya, Norveç, Fransa, 
Portekiz, Yugoslavya, Belçika, A
merika, Lehi ·tan, Litvanya, İsveç, 
Romanya, İrlanda, Hindistan, Al
manya, Hollanda, Filistin, Eston
ya, Yunanistan, Mısır, Macaristan 
ve İtalya. 

Yağh güre,ıer 
Çeınberlitaşta yapılmakta olan 

yağlı güreş müsabakalarına geçen 
Pazar da devam edilmiş ve kü -
çük ortada: Arabacı Mehmet E -
min, Arap İsmaili, küçük ortada 
Sarıbekir, Manisalı İbrahimi ycn
mi~lerdir. 

Başa güreşenlerden İbrahim:le 
Taşköprülü Enver berabere kal -
mışlar. Yıldırım Bekir Pomak Sü
leymanı, Balık.esirli Mustafa da 
Ali Ahmedi mağlup etmişlerdir. 
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bazı sebepler göstererek bu davete 
iclbct etmemiş, bu meyanda milli ~ 
!takımın çalıştırılması hakkında -

umumi merkeze verdiği bir rapo-
ra iki aydanberi cevap alamadığı· 
nı söylemiş, ısrar vaki olursa isti-
fa bile edeceğini bildirmişti. 

Mi;ter Booth'un, umumi mer • 
kezin davetine icabet etmemesi 
!üzerine kuntratı Ieshedilmi.~lir. 

Keyfiyet dün kendisine tebliğ e
dilmiştir. 

Antrenörün eskiden çalıştırdığı 

'Mısır milli takımına dönet1eği 
söylenmektedir. 

Üçüncü futbol 
Antrenörü geldi 

İstanbul komutanlığ71 
Satınalma Komisyonu llanla:_I 

latan bul Komutanlığı birlilclcri 

için 7900 kilo zeytinyağı ka· 
palı zarf usulü ile ihalesi 1. 3. 
1937 Pazartea! ·günü sht 16 

dı yapılacaktır. Muhammen tu• 
tarı 5214 lir•dır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin 391 liralılc ilk te-o 

Futbol Federasyonu tarafından minat makbuz veya melctuplar 
ingiltereden angaje edilen üçün- ile 2490 sayılı kanunun 2,3 
cü futbol antrenörü Mister Jems, 
dün sabah sehrimize gelmiştir. An- maddelerinde yazılı vesaikle 

trenör, aı;Şamki trenle Ankaraya beraber !hale günü vakti ınu• 
har~ket etmiştir. ayyenlnde en az bir saat evveline 

Bayramda yapllacak kadar Fındıklı Koınutanlılc sa

Lik maçları tınaımn komisyonuna gelme-

T. S. K. İstanbul bölgesi futbol !eri. (815) 
ajanlığından: 

Fenerbahçe stadında yapılmak
ta olan dernaj ameliyesi dolayı -
sile bilmecburiye geri bırakılmış 
ola nikinci küme lik maçları aşa
ğıdaki yazılı olduğu şekilde bay -
ram günlerinde Şeref stadında ya
pılacaktır. 

Şeref stadı: 

Doğan-Ortaköy A. takımları saat 
12, Feneryılmaz - Galata Gençler 
A. takımları, saat 13,45, Anadolu 
hisarı - Beylerbeyi A. takımlar! 

saat 15,30. 

24/2/937 Çarşamba günü yapı
lacak lik maçları: 

Şeref stadı: 

Beylerbeyi - Ortaköy A. takımla
rı saat 12, Karagümrük - Galata 
GençJer A. takımları ı;aat 13,45, 
Anadoluhisarı - Davutpaşa A. ta
kımları saat 15,30. 

Voleybol maçları 
T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 

ajanlığından: 

20/2/1937 Cumartesi günü Ga
latasaray spor klübü lokalinde ya
pılacak voleybol maçları: 
Topkapı - Davutpaşa saat 14,30, 

Hakem Naim. Anadolu - İstanbul
sopr saat 15. Hakem Burhanettin. 
Galatasaray - Ortaköy saat 15.30, 
Hakem Burhanettin, Eyüp - Fe -
ncr;'ılmaz saat 16. Hııkem Naim. 

Dünya kupası 
Gelecek sene Pariste yapılacak 

olan dünya kupası futbol müsaba
kalarına girecek memleketler yir-

,,. 
İstanbul Komutanlığı birlik:-

!eri Hayvanatı için aşağıda 

cins ve miktarı hizalarında mu• 

hammen tutar!arile ilk teminat• 

ları gösterilmiş olan 6 kalem 

mutabiycnin kapalı zarf usulile 

ihalesi g.3. 937 pazartesi ıtünii 

saat 15 te yapılacaktır. 

lik teminab Tutarı Mıktan 
Lira Kr. Li. Kr, Adet 

37 so 500 00 500 Yem tor-
bası 

8 25 110 ()() 500 Zincir yu-
lar sapı 

93 75 1250 00 500 Sap Kös. 
Y u 1 ar 
başlığı 

75 00 1000 00 500 Keçe bel-
leme 

169 so 2260 00 500 Çul 
41 25 sso 00 2SOO Gebre 

425 25 5670 00 

İsteklilerin 425 lira 25 ku. 

ruşlulc ilk teminat ınakbuz ve 

ya mektupları ile 2490 sa~ılt 

kanun•ın 2 ve 3 üncü madde• 
!erinde yazılı vesaikle beraber 

ihaleden en az bir saat evveli

ne kadar teklif mektuplarını 

Fındıklıda Konmtanlık satına!. 

ma komisvonuna vermeleri. 
"917,. 



17 Şubat 
- AÇ 1 K SÖZ-

-YEZiDiN AŞKI 1 Zahire Borsası f 1 lstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

VE KERBELA FACiASI 
TerlhT roman : 97 Yezen : M. Rasim ÖZGEN 

Abdullah lbni Selim.. Hicazda günahla· 
rının mağfireti için ibadet ederken sar· 
sılan yaşayu;ını tanzim için de düşün· 
meye mühtaç olduğu vakti kazanacaktı 
Oraynet>ın karşısında iki 

talip var: Şehzade 
Yezit ve lm~m Hüseyin 

-27 -
Abdullah İbni Selam.. Şamdan 

Küfeye doğru yola çıktıktan .. bir 
günlük bir mesafe yürüyerek çölün 
engin sükunuyla karşı karşıya gel
dikten sonra kendine gelebildi. 
İlk konak yeri olan Bedevi oba· 

onun yüzüne tuhaf tuhaf baktığı 
halde, o, bundan şüphelenmedi; 
çünkü aylardanberi başından ge • 
çen hadiseler, onu o kadar bunalt· 
mıştı, ki.. gözlerinde, dikkat ede
cek.. içinde şüphelenecek kuvvet 
kalmamıştı. Zaten, hüsnünün, cazi· 
besınin sihriyle kamaşan gözle • 
rin her türlü mealdeki bakışlarına 
da alışıktı. 

sında .. geoeyi düşünmekle gl>çir- :------
(Devamı var) 

di. TARİHTEN 80 İNCİ NOT 
Kufeye gitmek.. onun ;cin çok 

elim bir hareketti: Karısını b _. • faları şöyle anlatmıştır: Ümeyye, 
şamış, hem de .talakı seHise• ile edildiğine göre Bilal, çektiği ce • 
boşarruştı; . hülle> ye baş vurmak.. faları şöyle anlatmıştı: Ümeyye, 
Oraynabın, başkasının nikahlısı o- beni bağlar, gece gündüz azap e· 
]arak o başka adamın koynunda derdi. Zeval vaktinde kızgın taş· 
bir gcoe geçirmesine tahammfö !arın üzerine yatırırdı. Bir gün 
etmeden nikah tazelemiye im - göğsümün üstüne büyük bir taş 
kan yoktu. Kendisi, buna muva· koydu. Bayılmışım. Sonra birisi 
fakat etse bile, Oraynab, bu şergi ta~ı kaldırmış kendime geldiğim 
hilenin, kadınlık gururunu ve in· vakit güneş de bulutların altına 
sanlık dugularını zedeliyecek o • girmişti. Allaha hamdettim: cYa· 
lan iycabatına katlanmıya rıza rabbim, BiHil sana feda olsun!• 
gösterecek miydi? dedim. O .zalim, bir gün de, büyük 

Abdullah İbni Seliım. yüksek bir deve ipini iki kat yaptı; o • 
izzeti nefis sahibi olan karısının.. 'llunla beni bağladı. Uçlarını da 
kendisi gibi nankör bir koca uğ • boynum.dan geçirdi. Sokak ço -
runda, böyle bir •«~dakiulığa ya • cuklarının eline verdi. Çocuklar, 
naşrruyacağmı bilivordu. Zaten, 0 beni Mekkenin bir tarafından Ö· 

da, ne yüzle, ondan böyle bir fe- tekı tarafına, sonra tekrar geriye 
dakarlık istiyebilirdi? o halde .. ne sürtikledi. Vücudum parçalandı. 
diye Ktıfeye gidiyordu? Ümeyye, başka bir gün, Bilali 

O, KU!eye gitmesini .. diğer bir yatırmış .. üstüne taşlar. yığmış. 
cihetten de göze alamıyordu. Onu, O sırada, Ebu Bekir geçiyormuş. 
büyük tezahurlarla teşyi(ğ eden •Ya Ümeyye! Allah tan kork! Bu 
halkın önünde böyle zelil, rezil köleye eza etmekten ne kazana • 
bir vaziyette rru çıkacaktı? On • caksın ?• Demiş. O da: ekendi kö-
lara, .halife beni aldatt1> demek- lem ne istersem yaparım. diye ce· 
ten baska bir mağzereti var mıy- vap verince Ebu Bekir: cbir köle 
dı? Bu mağzeretin, kendi saflığ:. Allahı ve peygamberini tasdik e· 
nı budalalığını iğtiraf etmekten derse ona eziyet etmek reva mı • 
ve böylece herkesi kendisine gül· dır?> demiş. Ümeyye: conun bu a-
diirmiye vesiyle vermekten ba~ka zaba uğramasına sen sebep oldun. 
ne manası olabilirdi. Onu puta tapınaktan sen caydır· 
Abdullah İbni Selüm .. Bedevi oba· dm, eğer acıyorsan, satın al!• diye 
sınôa sabaha kad!l.r uyuyamadı.Sa- cevap vermiş. Ebu Bekir fırsat-
bahleyin devesine bindiği zaman tan istifade etmiş; bir beyaz Hris-
hfila bir karar verememişti; fakat, tiyan köle ile on vakiye altın ve· 
ne yaptığını bilmeden, de' -ezinin rerek Biliıli satın almış. İş bittik· 
basını Kufe istikametinden ;.f erıi- ten sonra Ümeyyc gülmüş. Ebu 
neye döndürdü. Mei·,,,.. sonra Bekir niye güldüğünü sormuş. O 
Mekke.. bu mubı.rek, wuı.add~s da: cÇok aldandın; çünkü onu bir 
şehirler, onu, birer tes~llı diyarı dirhem altına verirdim> deyince 
gibi kendilerine çckiyor!arclı. Ebu Bekir de: cbilalı:is çok karlı· 

İbni Selam .. Hicazda, günahla • yım. Bütün malımı isteseydin bu 
rmın mağfireti için ibadet eder • köle için verecektim> arkasından 
ken, sarsılan yaşayışını tanzim i • çıkardığı örtüsü ile Bilali sardı. 
çin de diişünmiye muhtaç olduğu Yüzünü, yaşını sildi. Sonra elin· 
vakti kazanacaktı ve Oraynab ta den \tutarak orada toplananlara 
bu bir kaç ay zarfında, sükıln bul- hitaben: cey Kureyşiler! şahit olun! 
muş olacaktı. Bunu Allah rizası için azad ettim.• 

İ dedi. Muhamed te, Ebu Bekirı·n bu 
bni Seliim .. iltihak ettiği ker- hareketine karşı •Veli ey 1i iza 

van arasında, cAllah kerim!> di- yağşa• suresinin indiğini müjdele-
ye diye yürüdü ve Medineye girdi. 

İbni Selam.. günlerce .Revzai di. Ebu Bekirin kurtarıp azad etti-
nEt i> de diz çöktü; peygamberin ği bu köle, peygamberin ölümüne 
şefaatini diledi. MedinedPn kalk· kadar müezzinliğini yapan, şim -
ti; yaya ve yalın ayak di bile camiğlerde ismi zikredilen 
Mekkeye gitti. Yüz defa koşarak sesiyle meşhur olan Bilfili' Habe-
Kağbey i tavaf etti. Sonra. bir kö· • şidir. 
şeyı• çekildi ve Allahın gufranını Ebu Bekir, İshlm olup ta eza ve 
kazanmak için kendini ibadete cefaya uğrıyan altı köle ve cari-
verdi. 

• Fena haberler çabuk yayılır. 
Oraynab.. kocasının halife da • 

madı olacağım işitmişti; fakat 
kendisini boşadığından.. sonra da 
İbni Selamın, Muaviyenin hilesine 
uğrıyarak rezil, rusvay olduğun • 
dan haberi yoktu. 

Genç, güzel kadın.. kocasının 
üstüne evlenmesini, dini bir te • 
Vekkülle karşıladı; bütün elemini, 
bedbahtlığını yüreğinde sakladı. 

Bir gün, bütün Kufe .. Abdullah 
İ~ni Selamın macerasını öğren • 
dı; fakat hiç kimse ağzını açıp da 
Oraynaba bir şey acamadı. Herkes, 

yeyi de satın alıp azad etti. Bun-
lardan biri Züneyre idi, ki yediği 
dayaklardan göz1"ri görmez ol • 
muştu. Azad edildikten sonra tek
rar görmiye başladı. 

Beni Mahzum kabilesinin ileri 
gelenleri.. Arnınar İbni Yasir ile 
babasına ve anası Semiyyeye çok 
işkence ederlerdi. Günün en sıcak 
vaktinde kum içine gömerler, üst
lerine taş yükletirler: cLat ve İzzi 
Muhammedin dinininden üstün • 
dür• deyiniz, diye sıkıştırırlardı. 

Bir gün, Muhammed yanların -
dan geçiyordu onlara: .ya Ali Ya
sir. Sabrediniz; cennetliksiniz!. 
Dedi. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

işletme U. idaresi ilanları 
llluhanımen bedeli (21447.40) lira olan canı malzemesi 1·3.J937 

Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idan: 
binaıı nda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1608.56) liralık muvakkat temi• 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5-1936 
&ün ve 3297 No- lu nüshasında intişar ctnıi~ olan talimatname 

dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 

ic•dar Komisyon Reisliğine vermrleri lazımdır. 
li Şartnameler parasız olaroi: Ankarada Malzeme dairesinden, 

8Ydaıpaşada Tesellüm ve Se•k Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(819) 

Yeni Nesrıyat: 

Amerikaya Kaçın· 
lan Türk kızı 
Yazan: İsl:•nd•r Fahrdlm 
N•ıred•n : lııkılôp Kitahtt•i 

Memleketimizde kitap okuma 
zevkini yaratmak ve halkımıza 
ucuz kitab sunmak maksadile in
kılap Kitabevinin neşrettiği bu 
güzel aşk ve macera romanı renk
li bir kapak içinde ve on ı edi for
ma ol.rak yalnız 25 kuruş fiatlı 
satılmaktadır. 

* Maça kızı 
M Aleksandr Puşkin ve klii'.)k 

Rus edebiyatı. müellifi Haıan Ali 
bu dda da Vasıf Onatla birlikte 
Puşkicin en değerli eserlerinden 
biri olan Map kızını Tür kçemize 
çe,irmiş bulunuyor. 

Muhtelif Avrupa dillerine birçok 
defalar tercüme edilen Maça kızı, 
Puşk inin neşir sahasında en mu vaf. 
fak bir eseridir. Güzel bir Türkçe 
ile aslından çevrilen Puşkinin bu 
kıy :netli romanını herkese tavsiye 
ederiz. Tevzi veri : Yeni kitapçı 
liatı 30 kuruşt~<r. 

1,ı,,ıuı Sıltdiııtı• 

$rhirTiyaf rosu 

111 ıı ı ıııı ııııı 

17. 2. 937 
Çarşamba 

günü akşomı 

saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 

Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına 598 lira kıymet 
takdir edilen Şeh:ı:ade Hoşkadem halen Oruçgazi mahallesi Atik 

İımail paşa Cedit 1ımail ağa sokağında eski 24 yeni 8 numaralı 
arsanın evsafı ış11ğıda yazılıdır. Arsanın içinde bir kuyu olup 

halen kapalıdır. Ve 114 ve çriyaldt:ı: nire bulunduğu. 
Hududu bAlen sal!;ında Leyla evi ve kısmen bahçesi ve solun. 

da Şirvani arsası arkası Tevfik ve önü çeşme halen viran çeşme 
ile mahduttur. Sahası 299 metre murabbaı. 

Yukarda evsafı ve hududu ve sahası gösterilen arsa •çık art• 
tırmaya vazedilmiş olduıtundan 22.3.937 tarihine müsadii pazar· 

tesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bul• 
duğu takdirde ruüşteri<İ üzerinde btrakılacaktır. Aksi 

takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak ü· 
zere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 6·4·937 
tarihine müsadif Salt günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairerui7.de yapılacak ikinci açtk arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti mııhammenenin % 75 ni bnJıııadığı takdirde satış 2280 
numaralı kanım ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin ' ir. 

Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammeııenin % 
75 nis~etinde pey akç ·si veya milli bir bankanın teminat mek• 
tubunu hamil bulunmaları lazımdır· Hakları tapu sicilli ile sabit 

olmayan ipotekli alac~klar da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve lııısusile faiz ve ma,arife dair olan id

diaların evrakı mi"ısbiteleri ile birlik'e ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfındı birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi,,takdirde hakhrı tapu sicilli ile sabit oluıayanlar aatış bede· 
linin p>ylaşnrnsınd•n hariç kalırlar. l\Iüterakinı vergi, tenviriye 

tanzifİ) eden mütevellit beledi ve rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. D•ha fızla mal~mat almak isteyenler 

17-2-937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 

açık bulun 'urulacak arttırma şartnamesi ile 935/1838 numaralı 
dosrnı·a müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecek· 
!eri ilan olunur. (935-1838) 

Gümrük 
İstanbul 

IV'uhafaza Genel Komutanhğı 
Satınalma komisyonundan : 

hlotör Sayıları 

11 
18 
20 
21 
22 
26 
31 
38 
43 
47 

• 

" 
" .. 
.. 
.. 
• .. 

Tasınlanaıı Tutarı 

Lira 

400 
275 
325 

35 
135 
50 

400 
225 
100 

15 

Knrnş 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1lk Teminatı 
Lira 

30 
21 
25 
3 

11 
4 

30 
17 
8 
2 

1- Yukarıda numaralan yazılı 10 tane 'T~ti\•iin 5-3.937 Cu• 
ına günü sut 10 a ayrı ayn arttırma suretile poz ır ık ' s~tılacaktır. 

2 - 1-teklilerin ilk Teminat makbuzlarile Go.latada Çinili 
ıht m h~n birinci kattaki komİ•yona gelmeleri. "925. 

lstanbul Defterdarhğından : 
Muhammen bedeli 

Lira 

Lalelide eski Mesıh paşa yeni Kemal paşa 

mahallesinin eski Yeşil tulumba yeni Genç Türi: 

caddesinde Belediyenin yeni yaptırııc•ğt bahçe 

yanında ve tramvay cacdesine on adım uzakhkta 

10,15 metre yfızü bulunan 20, 24, 21-1 No. lt 

ve 245,5 metre 
murabbaı): 

murabbaı arsa (Beher metre 

Cerralıpaş~da avrat pazarında eski Ahmet 

Kethüda yeni Kürkçüboşı mahallesinin eski 

Toprak yeni müezzin sokağında eski 12 yeni 

12 No. lı ahşap konağın yarı payı ile derununa 

cari ruba masura Kırlı: çeşme suyıı : 

Zindankaptda Zindankapısı caddesinde eski 

363 yeni 71 No. lı k!gir dükkanın Doksan 

altı hissede altmış a\tı taın ve yirmi çıplak 

mülkiyet ki ceman seksen altı hissesi : 

8 

" 2250 

1800 

1 l.J!I 
111111111 

komedi 3 perJe 
Yazan: F. Lons
dale • Türkçeye 
çevıren Avni Givda 

Ayni yerde eski 365 yeni 73 N , 1ı ahşap 

dlıkkanm 422, 686, 080 hissede (33866254, 5) 

tam ve 7, 154, 842, 5 tapu kaydi ıııucib'.nce 

çıplak ıııülk " yet ki c.,man 41, 0:-!1, 097 hissesi: 

Ayni yerde eski 387, 389 yeni 93 No. lı 

kagir dükkltnın doksan altıda altmış aıtı tam 

ve yirmi çıplak mülkiyet ki ceman seksen 
altı hi~ses; : 

106 

* 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı · 
17 • 2-937 Çarşamba gündüz 

saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOGANLA SELMA 

Yazao : Halit Fahri Ozansoy 

Müzik Fehmi Ege 

17 • 2 • 937 Çarşambea gunu 
akşamı saat 20,30 da 

AŞK MEKTEBİ 
Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen 

Muhlis Sabahattin 

HALK OPERETİ 
Beyoğlu SARAY sinemasında 

Bu akşam saat 21 de 

Zozo Dalmu ve meşhur tenor 
Tomakosla iştirakile 

LEBLEBiCi HORHOR 
Büyük operet 

Küçükp&zarda Rüstem paşa mahallesinde 

Burmalı hanın üst katında 10 No. lı odan n 

tamamı: 

Samatyada eski Çırağl Hasan yeni Hacı 

Hamza mahallesinin merdivenli çeşme soka· 

ğında eski 11 yeni 25 No- 1ı 89, 49 metre 

mnrabbaı arsa beher metre murabbaı) : 

Aksarayda eski Katip Kasım yeni Yalı 

mahallesinin eski Langaikebir bostant dernnu 

yeni Langa Bostanı sokağında eski 17 yeni 31 
kapı 993 Adil 74 parsel No.lı 14 metre mu· 
rabbaı arsa Toptıın : 

1100 

360 

0,40 

45 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki mııhanı. 
men hede! üzerinden açık arttırma usulile ayrı ant satı'acaktır. 

İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek isteyenlerın 4·3·937 
Perşembe günü saat on Dörtte yüzde 7,5 pey akç:ılarile Millt 
Eml!k müdürlüğünde Toıılanan komisyona gelmeleri (M.) (912) 

7 

rE ı)Yıl 
lstanbul radyosu. 17 şubat 9~ 

Çarşamba proi'l'amı 

ÔR'fe neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14,00 son. 

Akoam neşriyatı: 
Saat 17,00 Üniversiteden naklen 

inkıl.ip dersleri: Yusuf Kemal Ten
girşenk, 18,30 plakla dans musikis~ 
19,30 konferans: Doktor Salim Ah· 
met meysim hastalıklarından za• 
türree, 20,00 Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi •·e halk 
şarkıları, 20,30 Ômer Rıza tarafın· 
dım Arapça söylev, 20,45 Türk 
musiki hey'eti, 21,15 orkestra, 22, 10 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
güniin programı, 22,30 plakla •olo
lar, opera ve operet parçaları, 23,00 
son. 
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il ÇEKLER 

Londra 
Ne•yoTk 
Parlıı 

Mlllno 
Brlikael 
Atına 

Açılış 

617, -

Kapanış 

6'6 -
0, 79:16 

17, 035 
15, 0775 
4. 705 

88, 6~ 

Aç.!ıı 

it B&tlk-MG. 

• • N. 
" ., Ha. 

0.19•5 
17.0615 
ıs. ıo2s 
4.1125 1 

8,.7.~7 

'-487> 
~4,6ı 

ı,4550 

22,687\ 
4,25 

11,3880 ' 
ı,916~ 

4.1950 
4,3830 

108,0038 
34,6590 

2,7888 i 

24.90 ' 
3,1485 

~ 
t20. 
126. -
117. 
12~. 

84. 
22. 

S7S . 
2J. 
61\. 
7~. 

23. 
- . 
21. 
21. 
13. 
14. 
sı. 

-. 
1038. 

246. 

Anadol11 ım· 0/0 60 Peşin 
. • ., yilıdt 60 Vadeli 

-.- -.-
" • 100 de !00 
Aılaa çhnento 14,50 14,SS 

11.erkes Ban. "·- '9,-
1 S T l K R AZLAR 

1 

ı I Türk Borcu 1 

1 

• • l Vadeli 

• 
• 

n 

• 

2ı,to 

Il Petln 
il V•deU 

lı,30 

' 

f 
; 

. 

1 

' 

' 

20,SO 
• ili P•ıln 

20,325 '· 
' .. 

Era:•nl .-
1 bl"aa Er.surum 1 

il 
9S,7S 
nı 

,- ! 
,, 

1 

• • 

" . 
Şark ıim. 
YU:u!e S Hazine ! 2 .. 

" TAHViLAT ' 

Anac!olu Pe. J 

.. .. 
• 
• 

Va. ı 39,SS 
Pe. il 
Va. il l9,SS 
Pe. 111 
v •. uı • • MUmeaall Pe. 

41.IO 
4?,50 

K•panıf 

1 39,40 

! 

• 

' 

42,10 · 

42,1$-' 

Zilhicce Şubat 
1355 Hicri 1 1352 R~ılır 

1 5 4 ' 
--~~~~---,.,,.--
Yıl 1937, Ay 2, Gün 48,Kaıım 102 

17 Şubat 
i_ Çarşamba 

1 

Vakitler v .. atl Ezani 

... d. •a. d. : 
------ıı...;:;~;;:_ı -- 1 

Güoeş 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

Yauı 

imsak 

6 53 

12 28 
15 :ı4 

17 46 

19 16 

5 13 

1 07 

7 42 
9 38 1 

12 00 
1 32 : 

' 

11 Ti 



8 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akıbetten 
vikaye eder. 

Dişlerinizi gündüz iki defa 
Radyolin diş macunile fırça

lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade le• 
mizlemekle ve parlatmakla 
kalmaz, ağızdaki bütün 
mikrobları imha eder. 

. ... . . ·- ~ .. \ : . ~ . . . .. ~ . '..,. . . 
İstanbul Dördüncü İcra 

Memurluğundan : 
Yeminli üç ehlivukuf tarafınd~n tamamına 4036 lira kıymet 

takdir edilen Al•mdar mahallesinin Muhterem efendi soka~ında 
1U2 kütük 38 ada ve 37 pafta eski 11 yeni 13 numaralı arsanın 
evsafı aşağıda yazılıdır. İçinde 9 kemerli bir mahzen ve mahzen· 
den geçilir altı buçuk mermer direkli karanlık ıiiğer bir mahzen 
vardır· Üzerleri ars1dır. Arsada iki kuyu ve iki ağaç olup etra. 
fı duvar arsasında sed ve içinde çok miktarda taş yığınları vardır. 

Hudut: .Muhterem efendi türbesi ve Şefikbeyin _hanesi ve 
z1ptiye daire duvarı ve kapalı Tarık ve Muh~erem efendi sokağı 
ile ınalıdultnr. Sahası 1009 metre nıurabbaıdır. Yukarıda evsafı 
ve hu 'ud ve mesah~sı gösterilen gayrımenkul açık arttırmaya 

vnzed lm=ş olduğundan 22·3·937 tarihine müsndif pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kndar da:rede birinci arttırması icra edilecektir. 
Ar'tırrn'l bedeli kıymeti ınuhammcnenin % 75 ni bulduğu tak
dir 'e mü~terisi üzerinde bır:ıkıl11cakt1r. Aksi takdirde en son art• 
hranın trahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 

--AÇIK SÖZ 17 Şubat-----= 

İstanbul 4 üncü İcra 
Memurluğundan: 

,,~--------------·--, 

' · .. ·:y;.. ·E-' .. ~ " ;;· -· - · ı·,.··e·. ·' · . ... _._ -_ . ~-Yeminli iıç ehli vukuf tarafından tamamı na 417 lira 50 ku• 
ruş kıymet takdİı' edilen Davut p1şıda kasap İlyas mahallesinin 

Samatya caddesinde eski 60 yeni 54 numaralı arsanın evsafı aşa· 
ğıda yazılıdır: 

Sözü geçen arsa tramvay caddesinde olup önünde temel ve ar• 
kasında duvar ve içinde bir incir vMdır. 
Sahası: (8:J,50) seksen üç buçuk metre murabbaıdır. 
H11.dudu: Bir tarafı Has'ln hane ve bahçesi ve bir tarafı Hu• 

riye bostanı ve tarafı haşka ifraz olunan mahal ve tarafı rabii ta• 
rilıi aın ile mahduttur. Evsafı ve hudut ve mesahası yuk'lrıda 
yazılı gayri menkul açık arttırmaya -vazedilmiş olduğundan 

23-3-937 tarihine ınüsadif Pazartesi gıinü saat 14 den 16 ya ka· 
dar dairede birind ıırttırınası icra edilecektir. Arttırma bedeli 1 

kıymeti nıuhammeııenin % 75 ni bulduğıı takılirde müşterisi 
üzerinde bı,nkılacaktır. 

Aksi takdirde en son •rttıranın teahlıüdü baki kalmak ı1zere 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 6-4-937 tarihine müsa• 
dif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yap:lacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti ınuhammenenin 
% 75 ni bulmadığı talcdirdc satış 2280 numaralı kanun ahktl· 
mına tevfi;.:an geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et• 
mek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 75 nisbetinde pey · 

akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma• 
!arı lazımdır. Hakları tapıı sicilli ile sabit olmsyan ipotekli ala• 

cakl•r da diğer alıl.kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hale· 
!arını ve hususile faiz ve masarife dair olan iJdialarını evrakı 

müsbiteleri ile birlikte Uan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşma• 
sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvHyc, lanz'fiyeden 
mütevellit belediye rusıımu ve vakıf icaresi bedeli miizay~deden 

tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 17·2-937 ta• 

rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dJirede açık bulundu• 
rulacak arttırma şartnamesi ile 935/1447 nuınaraıi dosyaya mü· -
racaatla mezkfır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olnnur. (935·1447) 

:: · . .. ~ .. : ~ , 
. ' . . . . 

. . . 

. . . . 

Evvelce de '9in edildiği üzere Ye· 
nıce piyangosu 15 Şubat Pazartesi günü 
saat 15 de lstanbul inhisarlar Sirkeci 
satış deposu üstündeki binanın büyük 
salonunda lstanbul Matbuat mümes
silleri ve istanbul ikinci Noteri huzu
runda çekilnıiştir. 

Kazanan numaralar ve kaznndıkları hediyeler aşağıda yazılıdır. 

8 silindirli Fordor T ouring 936 model otomobil 

23319 
Radyo kazananlar 

29859-33018-15951-17384-28554 
Bol takımı 

65924 
Çatal, kaşık, bıçak takımı kazananlar 

54336 - 5465 - 38790 - 32230 - 3932 - 68354 - 4274 - 65835 - 39055 - 38682i 

Revü saatl kazananlar 
67928-41781·32498-32680-24260-23859-14966-11510-7048-55523-23485 

Şarap takımı kazananlar 
37905 • 19016 • 41005 - 59430 

Likör takımı kazananlar 
40929 - 18584. 62207 - 60577 - 39820 • 38154 - 30471. 1117. 4488· 11760 

iş Bankası kumbarası kazananlar 

ISTANBUL 

12738- 19693 - 34684 -14232· 2083 

$1.ştlet: 
1J.,r., .fLr. 

.f~ı:r, ~ 3,r, 

' 17351 - 24449 • 12836 • 32986· 24282 
23455. 25512· 5436 -13664-14209 
21666. 11738. 9036 -27885-31375 
13825 - 15977 - 17235- 7740· 6605 
ll285·17848'- 32960- 1947-23157 
34620. 29526- 4785 -33692°27v54 
22003. 11427 - 1583-35051-13791 
11589. 33364. 31462 -16986-11455 

181 il - 14482. 6206 -23926-23826 
29035. 15718 - 16367 - 5271- 7318 
17690- 10631 - 647 -33637.25241 

164- 14283. 5944 -17239· 1540 
7776- 12113. 21242-20022· 597 

24928 - 10265 - 21396 - 21078 
9423- 4568- 6166-19342.27705 

24171 • 35329. 22918 -34983-11351 

teu•dit edilerek 6-4-937 tarihine müsadif Sal, günü saat 14 den 16 Ya -~=======================:::!~ 
lcodnr keza dairem:zde yapılacak ikinci açık arttırmasınd:ı. arttırın• 

853. 31022. 20826 ·24076-16085 
21443- 15115 - 23920 ·34519-34811 
9043. 16293. 32993 -19408-26449 

33074 - 14138. 22705 -329'/8-21405 
24810. 34600. 31764 

8214. 1083 - 20029 ·32164- 5869 
27785. 14004- 24747 ·14890-22351 
18124. 32754. 12586. 7074-27766 
18118. 33486- 34930. 2571·18179 
34028. 8621 • 11680 30144- 7350 

bede,i kıymeti muh ımmenenin % 75 nt bulmadığı takdirde satış 
2280 nuru ıralı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe
şi P dir. Arttırmaya iştıril.k etmek isteyenlerin kıymeti muhamme
n~nin % 75 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te• 
minat mektubunu hamil bulunmaları lbımdır. 

H1kları t•pu sicilli ile sabit olmayan İp)tekli alacaklarda 
diğer alakad~nnın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddiaların evrakı müsbitelerile 
birlikte ildn ta ihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bild rmeleri 13.zımdır· Aksi takdirde bakl•rı tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Miıterakim vergi, tenvitiye, tanzifiyeden mıiıeve!lit belediYe rüsu• 
mu ve vakıf icaresi bedeli müuyededen tenzil olunur. Daha fazla 
nınllımat almak istiyenler 17·2-937 tarihinden itibaren berkesin 
ıtörel ilmrsi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi 
ile 935ı1S39 numaralı dosyaya müracaatla mezkO.r dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (935· 1839) 

Kuvvetli varhklar 

En büyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var• 
lığını iç cevherlerinden alan 

Krem Pertev 

Kendine bcnıemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
•ebebi, başkasını taklide 
özenmemcsinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme• 
sindedir. 
O,kkat ediniz ki: T AKLID 
di1ima (benzer) idir, hiçbir 
vakit asıl olamaz. 

Devredilecek ihtira ber•tı 

-· lstanbul Levazım Amirliği 1 
Satınalma Komİ•yonu İlinlar:.J 

Gümüşsuyu Hastahanesinin 

buhar kazanı tamirinin pazar• 

lığı 18·şubat-937 perşembe gü• 

nü saat 15,30 da Tophanede 

Sıtınalma Komisyonunda ya• 

pılacaktır. Ke.,if bedeli 895 li• 
radır. İlk teminatı 67 lira 13 

kuruştur. İsteklilerin belli sa• 

atte kanuni vesiblarile bera• 
her komisyona gelmeleri. 

•a46. ·s10. 

Sultanahmet 3 cü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

İstanbul belediyesi tarafından 
Beyoğlu belediye şubesi sabık 

İstanbul 4 Üncü İcra 
Memurluğundan; 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 924 lira kıymet 
takdir edilen Bostancı başı Abdullah nğa ın!ıhallesinde Tokmaklı 

dede sokağında eski 34 mükerrer ve yeni 34 mükerrer numaralı 
ev halen arsanın aşağıda evsafı yazılıdır: 

Belediye haritasındaki plıl.nına göre bu arsa 2109 ve 2119 
numaralı olup köşebaşıoa müsadiftir. lçinde bir kısım moloz 
vardır. 

Hududu: Sağ tarafı on beş metrelik tariki tam arkası ad· 
viye arsası solu tekke ve çeşme arsası ve Cafer efendi menzili 
cephesi tramvay caddesile mahduttur. 

Sahası: 132 metre murabbaıdır. Kö:ebaşı olması itibarile üç 
yuzu vardır (5,90, 6, 20 ve 9,90 metre murabbaı cepbele
rindedir. Yukarıda evsafı yazılı arsa açık arttırmaya vazedilmiş 
olduğun dan 22·3·937 tnrihine nıüsadif Pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairt-de birinci ar'tırınası icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti mulıamınenenirı % 75 ni bulduğu tak· 
dirde müşterisi üzerinde btrakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taalıhiıdü baki kalmalı:: üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 6·4.937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 
arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı tak• 
dirde satış 2280 NJ. 1'ı kanun •hkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satış veşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıynıeti mu• 
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hamil bulnnmalirı lazımdır. Hakları 'fap.ı 
sicilli ile sahit olınıyan ipotekli alacaklar da diğer alıl.kadaranın 

ve irtifak hakkı sRhiplerinin bn haklarını ve hususile faiz ve ma• 
sarife dair olan iddialarını evrakı ınüsbiteleri ile birlikte ilıl.n 

tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
o!mıyanlar sattş bedelinin pa_ytaşm•sından hariç kalırlar- Mütera• 
lıim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
Ye V•kıf icares{ bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha faz!• 
malü::ıat almak istevenler 17·2-937 tarihinden itibaren berkesin 

"Humbara lapasına mahsus em
niyet tertibatı. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan • ıs Şubat 1930 
tarih ve 1545 numaralı ihtira bera• \ 
bnın ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkü 
fiil.• konması için icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hu· 
ıusta fazla malumat edinmek iati• 
yenlerin Gaiatada Aslan Han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat edil· 
meıl illin olunur. 

memuru Refik aley - görebilmesi için dairede açık bulıındnrulacak arttırma şartname• 
hine adliye yangınından önce 923/ Bile 935/1234 Jlio. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 

tanzjfat 

1275 N. lu dosya ile ikame ve yan- vesaiki görebilecekleri . ilan olunur· (935 • 1234) 
gınd~n sonra yenilenen, iki yüz !======================="====== 

kametg5hının meçhul bulunduğu saat 14 de mahkemeye gelmeniz yirmi iki buçuk liranın faiz, avu· 
katlık ücreti ve muhakeme mas • anlaşılmakla 20 gün müddetle i- veya vekil göndermez iseniz ye • 

raflarile tutarının tahsiline müle· 15nen tebliğat icrasına karar ve- nileme muamelesine gıyabınızda 

dair olan davanın cereyan eden rilmiştir. Muhakeme gününün mu- bakılacağı tebliğ makamına kaim 

yenilemesinde müddeaaleyhin i- allak olduğu 8/3/937 Pazartesi olmak üzere ilan olunur. (30259) 

7376 - 4629. 31382·14226-21538 
580 

ANKARA 

38835 - 38504- 41000 .41719-42247 
44757. 45260. 44407 -40383-39728 
43726- 39068. 39901-39919-38173 
15178. 
Eskişehir - 55599 
Samsun - 62248 -61665-62111°62188 
lzmir 57104 
Adana - 36468 
Edirne - 52989 - 53015 
Gireson • 56529 

39186. 41593. 42923 -39745-4529 
41714. 41672- 39602 -44201-4354 
39108. 45197 - 39865 -42725·4100~ 
43746 - 44461. 
Trabzon• 63235 
Zonguldak - 64120 • 64087 
Bursa • 51237 • 50780 
Sıvas - 62628 
Balıkesir • 49541 
Kocaeli • 58315 1 

' Son numaralar (kumbara kazananlar)I 
67462 • 67857 - 66720 • 68000 - 65315 - 67977 - 65016 

66071 • 67791 • 68117 • 68013 1 
lstanbulda Heıtliyeler Galatada Ömer 

Abit Hanında inhisarlar Umum Müdür· 
lüğü Neşriyat şubesinde hüviyet cüz. 
anlarının ibrazı suretile bizzat kaza· 

nanlar tarafından ahnacaktır.Diğer şe
hirlerde inhisarlar idarelerine müra
aat edilecektir .. 

Beykoz sulh mahkemesinden: ı 
Beyl~yinde Burhaniye ma -

hallesinde kağıtcı başı sokağında 

10 sayılı evde ölü Hüseyin Hüsnü 
karısı Haliseye muhakemat müdür
lüğü tarafından aleyhinize açılmış 
olan alacak davasının 8-2-937 tari
hinde ve saat 14/30 da olan du -
ruşmasında ikametgahınızın belli 

ES 1 
rar verilmiştir. 
O günkü vakitte bizzat veya vekil 

vasıtasile muhakemeye gelmeniz 
lazımdır gelmediğiniz ve vekil dahi 
göndermediğiniz gibi mazeretin iz
den dahi mahkemeye haberdar et
mediğiniz takdirde davanın delil
leri toplanarak duruşmanın gıya
bınızda olarak neticelendirileceği 
teoliğ olunur (937-87) 

olmaması hasebile bir ay müddet- 1:-:-::-~----=~-~--~--Sahibi ve wnuml neşriyatı id•re eden 
le ilanen tebliğat yapılmasına ve Ba~muhan•r 
duruşmanın 22/3/937 pazartesi gü- ETEM İZZET r• !CE 

nü saat 14/30 da bırnkılmasına ka- Basıldıi"• yer: Ma!baai J<:biizziy• 


