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azılı düşmanı lngilterenin 
Almanya mı? 

.. 
lngiliz Başvekili vaziyeti anlattı 

························································ ··------
Atatürk 
Gençliği 

Ankara muh birleri, Maarif Ve· 
kaletine bağlı bir Spor mü;teşar· 
lığı kurulacağı haberini verdiler. 
Spor müsteşarlığı adı takılan yeni 
idare, sporun bin bir dedi kodusu 
ile bunalmış olanları, hiç şüphe 
yok, pek çok sevindirmiştir: Hü
kumet, ~pora muhtact olduğu di
siplini · erecek, başıbo~, gürültülü 
spor hlt eketlerinin yerinde sis -
tamli bir mesai, türlü iyi neticele
rile yükselecek! 
,,Bunla~. ilk hamlede he~kesin 

aklına ~Plen, ehemmiyetsiz de o.I· 
rmyett ·l"ncelerdir. Amma du

, şiilliilecekı v nların hepsi bu de~il. 
' dır. Mı;:~. ·zerinde uzun boylu 
• durmıya ve Jışmıya değecek ka-

dar ~ğetlt zengindir. B:ı iti • 
barla Spo~ , eşarlığı adı, p~:. 
acale olarak t ılnn yeni teşkiHt· 
tan beklencbil ek olanli:.rı müta· 
lea etmeyi {aydtlı .. yıyoruz. 

Herşeyden önct. bu müsteşarlı -
ğın iıdına ı~t ke m~ ile takılmak 
istetim. K'anaati e ymi idareye, 
spor mihte~n değıl, Ata~ürk 

Gc RGi Tc~ilatı> denmeli ve 
vl!'cc hır :,nıusteşarJık kurulma· 

lıdrP! .'ıı c.;ı böyle bir ad altında -
dır ki, !ıu idarenin cAlatürk devri
ne layık, Atatürkün emanetini vü· 
cudile koruyacak, kı>jlC Atatür • 
k<' layık olgun gençıe yetiştir -
mek• gayesi hakkile te'fıarüz etti
rilebilir. 

Bu mevzu etrafında düşündük -
]erimize gelince: 

Biz kaniiz ki, dünyanın tuttuğu 
yol, hiç bir suretle ebedi sulha va
ran yol değildir: 

Her millet üstünlük iddiasile Ö· 

tckilerini ve zayıfları yutmak için 
çalışıyo~. Silahlanma işleri bir ya· 
na, hangi memlekete bakılırsa ba· 
kılsın, bütün çocukların askerlik 
için yetiştirildikleri görülmüyor 
mu? 

Bal d vi n İngiliz ordu ve do-
nanmasının kime karşı veni 
çin arttırıldığını izah ediyor 

Mühim bir nutuk ıöglemııi hıkt .. 
nırı Bay Eden 

Londra, 19 (A. A.) - Avam 
kamarasının dün geceki celsesinde, 
işçi partisi lideri B. Atlless demi~· 
tir kı: 

Silahlanma hakkındaki beyaz 

lniili• Baıvık/11 Bag B•ld'flln 

kitabın her cümlesi, harbi uzak bir 
ihtimal olarak değil fakat yakın 
bir hakikat olarak göstermektedir. 
Buırün, harp esası üzerine bir teş• 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Halkevlerinin ylldönümü 

Yarın 136 Halkevindeı 
birden kutlulanacak 

Memleketin muhtelif köşelerinde yeni-
den 31 Halkevi açılacaktır 

Halkevlerlnln memleket kUltUrUne yap· 
tıAı muazzam hizmeti anlamak için a••· 
lıdakl rakamlara bir göz atmak klfldlr 

kalacaktır,, 

AtatUrk dUn Floryada bir teneızUh yaptılar. Yukardakl reslmler 
Ulu Önderi Floryada gezerlerken göstermektedir 

Hatayın anayasası 
Türk teşkilatı • • 

esasıyesının aynı 
• 

olacaktır, yalnız meclis 
teşkilatında küçük farklar vardır 
Altı Vekil dün Dolmabahçede 

toplandılar, lnönünün 
nezdinde uzun müddet kaldılar 
Dr. Aras bugün geliyor - Hatay, Heyeti de 

bugün şehrimizde bulunacak 
Başbakan general ismet lnö• 

nü, iktiaad vekili Bay Ce\Al 
Bayar, Dahiliye vekili Bay Şük· 
rü Kaya ve Milli Müdafu ve• 
kili general Kbım Ôzalptan son• 
ra dün Nafıa vekili Bay Ali 
Çetinkaya ve inhisarlar vekili 
Ali Rananın da gelmelerile altı 
vekil şehrimizde bulunmaktadır• 
lar. Bugün de Hariciye vekili 
Bay Tevfik Rüştü Arat Atina• 
dan dönecektir, 

Vekillerin bugiln Dolmabahçı 
sarayına giderek toplu bir halde 
Ulu ôoder Atatürk tarahndan 
kabul edilmeleri muhtemeldir. 

) 

Hatay meselesi için Cenevreye Dan ıehrlmite i•len Nafı• 
gidecek olan heyet de bugün Bakanı Ali Çelinkaya 
şehrimize gelecektir. Vekillerin yapmıılardır. Ulu ör.der saat 

1 
bu heyete verilecek direktifler beşe doğru Dolmabahçe sa • 
için bugün bir konuşma yapma• rayına dönmüşlerdir. Dolma• 
ları da ihtimal dahilindedir. bahçe sarayında bulunan Başba· 
Başbakan General ismet lnö- kan ve Vekiller Önderi sarayda 

nü dün ö"leden sonra Dolma• karşılamışlardır. Atatürk Başba-
• kan General ismet lnönü ve Ve· 

bahçe sarayına gelmiş vekilleri killerle görüşmüşlerdir. 
kabul etmiş ve kendilerile gö· Hatayın ana yasası 
rüşmüştür. Bu görüşmeler bir Ankara (Telefon) - Hatay 
kaç saat sürmüştür. ana yasasını tesbit etmek üzere 

Cumhur reisi Atatürk dün Fi· hariciye vekaleti umum! katibi 

nun başkanlıjiındaki heyet 
bugün Ankaradan lstanbula ha· 
reket etmiştir. Heyet azası ln
giltcre, ltalya, Fransa ve Balkan 
antantına dahil devletlerin se• 
faret erkinı ve kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından ujturlan· 
mıştır. 

Heyetimize dahil olan zevat 
şunlardır : 

Ethem Menemencio~lu, adli· 
yeden Şinasi, yarbay Şevki ha· 
riciye kal~mi mahsusunda Şakir, 
polis müdür muavini Behçet, ha. 
riciyeden kAtip Fatin, Tarık 

Emin, hukuk profesörü Ali Fuat, 
istasyonda Numan Rifat Mc. 

nemenciojtluna iyi seyahatler te· 
m~nni eder. Ve ihtisaslarını so· 
ran muharririmize mumaleyh 
demiştir ki 

- Hatay de,·Ietinin ana ya. 
sasında Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin teşkilatı esasiye kanu· 
nunda ne varsa ayni olacaktır. 

Çünkü Hatay Türktür. Türk 
kalacaktır, yalnız meclis teşki. 
!atında: ufak bazı değişiklikler 
vrclır. !oryaya kadar bir gezinti Numan Rifat Mencmencioğfa· 

........................ ıııim .............. ıııııiiııııı ................... .... 

Yeni yolcu salonu 
nasıl yapılacak? 

Yeni yolcu aalonu için yapılan maketler dUn GUzel 
Sanatlar Akademisinde toplanan JUrl heyeti tara

fından tetkik edilirken (Yazısı ıkirıctd•> 

cumhuriyeti arası:ıdaki iktısadl mü• 
naaebalın daha geniı sahalara ya· 

yılması için ve iki memlek~t ara· 
sında iktlsad işlerinin daha geniş

lenmesi için merı.unı Orjonekidze 

çok çalışıyordu. Türkiyede >•pı.
mış ve yapılmakta olan Kayseri 
ve Nazilli dokuma kombin,larının 

yapılmasında çok faali yet göster
misti. 
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FIKRA: -------
Yapılarımız ve 

eşyaları ... 
G e~enlerde devlet mahallesindeki dairelerimizden birinde gördüm : 

eski Babıali eşyası, yeni binanın güzel havasını tahrip etmiştir. 
Fakat bir yapının güzel olmasındaki faydalar ne ise, onun temiz 

ve güzel döşenmesindeki faydalar odur, belki claha esaslıdır. iyi döşe-
niş kötü bir yapıyı kurtarabilir; kötü eşyanın tahammül edebileceği hiç 
bir mimari e<eri gösterilemez. iyi döşeni~in faydaları, hesap edilecek 
kadar da maddidirl~r: sayi tanzim etmekte eşyanın kıymeti ne oldu· 
A'unu freoklere sorunuz. 

Bu daireden kendim gördüğüm iç:n bah eıtlm: Harbiye mektebinin 
dahi köhne eşya ile dolmuş olduğunu naklettiler. Diğer bazı yapılarımı· 
zın da mermer üstünde çiğ renkli balılar veya uydurma levhalarla tah
rip olunduğunu görmekteyiz. 

Garibtir ki biz deyapıyı mimar, döşemeyi ise levazım memurları yapar, 
Halbuki döşemenin oe ince bir sanat olduğunu, kendi evimizin odala
rında bir türlü işin içinden çıkamamış olmakla, hepimiz biliriz. 

Hayır, yapıyı da, eşyayı da, bahçeleri de sanatkAr yapmalıdır: başka 
türlü kültür kuramayız. 

Nihayet yapı yüz binlere, eşya binlere malolur: Tahsisatsızlık asla 
mazeret değ'ildir. Her yapı, eşyası ile birlikte hesap olunmak, ve devlet 
ena"' için, lngilter~dc olduğu gibi, bir mesul makam vücuda getirilmek 
14zımdır. Bu suretle daireler, elçilikler, muhtelif çalışma ve ikamet daire
leri için istandard eşya modellerine de vücut vermiş oluruz. 

Güzel eşya ile eski ve kötü binalarda oturunuz: Herşey kültür ve 
zevkinize hürmet eder. Fakat yeni ve güzel binalara eski eşya sokma• 
yınız. Binayı dört duvar telakkisinden kurtaran Cumhuriyet, eşyayı da 
dört ayak telakkisinden uzaklaştırmalıdır. Fatay 

Adliyede: 

Sigara ile bayıltılıp no
tere götürülen genç 

Mahkemede, noterlikçe tasdiki! ifade
sini lnklr etti. Sigara zehirli mi idi? 

Ağırcez~da bakılmakta olan es
ki bir emlak sahtekarlığı davası

na dün de devam edilmiştir. 
Sahtekarlığın şekli şudur: 

Herant Papazyan i'minde biri.;• 
epey zaman evvel evini, Puz1rt 
adında birisine ipotek etmiştir. Bir 
mıiddet sonra da, Cemil ve Kenan 
adlarında iki kişile bir olmuş, on
ların delfiletile, icrada sahte bir 
muamele yapıp Puzanta olan bor • 
cunu ödemiş gibi, haczi fekettir
mişlir. Bir müddet sonra sahte
k5rlık meydana çıkmış, iş adli • 
ye ve mahkemeye intikal etmişti•. 

mllddet sonra, zabıta kadını yaka
lamış, çaldığı manto, üzerinde bu
lunmuştur. 

Fatma, Melihadan on lira alacak
lı olduğunu, mantoyu onun içLı al
dığını söylemiştir. 

Dün adliyeye verilen Fatma, 
tevkif edilmiştir. 

Çocuk düşürme 
davası 

Hasköyde oturan Nefisenin ço
cuğunu düşürtmek ve bu yüzden 
ölümüne sebep olmaktan suçlu 
Fatma, Feride, ebe Yefsimani \"e 
Nefisenin kocası Kemalin muha • 

- AÇ 1 K 

Dört komiser 
Vekalet 
Emrine alındı 
Bunların Kadirga hAdi· 
sesinde idareslzllkleri 

görUlmUştUr 
Kadirgada oturan polis Has~n 

B1'riyi evine hırsızlık maksad!le 
girerek öldüren Nazım ve Salı.m 
hakkındaki tahkikata devam edıl. 
mektedir. 

D•ğer taraftan haber aldıA"tmıza 
göre, bu vakada aczleri görüle? 
Eminönü emniyet memuru Samı, 
Alemdar nahiyesi birinci komise!i 
lbrahim, Mahmutpaşa karakolu U· 

çüncü komiseri Hamdi ve Kara· 
gümrük nahiyesi birinci komiseri 
Kemal görülen lüzum üzerine ve
kile! emrine ahnmıştır. 

Bunlar hakkındaki tahkikat ev
rakı Emniyet Umum müdürlüğüne 
gönderilecektir. ------
İtalyan radyosu 

Hasan Ferldln iki eserini 
neşrediyor 

Bari radyosile (Roma 2 R. 0) 
lstaayonları önümüzdeki 25 şubat 
perşembe günü akşamı Hasan Fe
rit Almar'ın iki eserini çalacaklar. 
dır. 17 şubat akşamı aynı ist..,_ 
yonlar, Cemal R•şidin iki eserini 
muvaffakıyetle neşretmişlerdir. 

Bakırköyde 
Belediye kuyular açtır• 

maya batladı 
Belediye sular idaresi, Bakırkö

yüne su temini için Avrupadan 
getirltiği Aletlerle evvelce istimlak 
edilen arazide kuyular açmağa baş
lamıştır. ilkbahara kadar, Bakırkö· 
yüne su temin edilmiş olacaktır. 

Tramvay 
Servislerinde 
Değişiklik 

1 
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I SORUYORUZ: 
Yeni yolcu 

1 Salonu 

•Kaplan öldüren 
köylü 

İzmirde Ati isminde bir çoban 
Gödence köyü civarında koyun si.i· 
rüsünü otlatırken, sürüye iki kap
lan hücum etmiş, çok çetin ve he
yecanlı bir mücadeleden sonra iki 
kaplanı da öldürmüş. 

1 

Bu cadde 
Daha ne kadar 

Böyle kalacak 
Beyazıtta Askort Tıbbiye mek

tebinin yanından başlayıp Süley
maniyeye kadar uzanan Takvim· 
hane adlı bir cadde vardır. Bu 
cadde kanalizasyon, elektrik ve 
havagazı ş'rktlleri tarafından 
akla geldikçe eşilir, muhtelif yer
lerinde çukurlar açılır, fakat bu 
çukurlar doldurulduktan sonra 
kaldırım taşları gelişi güzel sı
ralanıp bırakılır. Üzerinden ara
ba ve otomobiller geçtikçe taşlar 
çöker ve çukurlar peyda olur. 

lstanbula gelen bütün yabancı 
ve seyyahların Süleymaniyeyi zi. 
yaret için üzerinden geçtikleri 
bu cadde son defa kanalizasyon 
şirketi tarafından boydan boya 
kazılmış ve bermutat baştan 

savma kapatıldığ'ı için iki gün 
geçmeden kazılan kısımların üze
rindeki kaldırımlar çökmüştür.Bu 
çöküntüler bazı yerlerde yarım 

metre derinliğ'i bulmaktadır. 
Süleymaniyenin bu belli başlı 

ve parke döşeli yolunu aylarca 
üzerinden geçen binlerce yabancı 
ve seyyaha bu halde gösterme· 
ğe nasıl razı oluyoruz.? 

ş·rketler, caddelerde açtıkları 
çukurları kapadıktan sonra eski 
haline getirmeğe mecburdurl~r. 

Fakttt hemen hep3inin, işlerini 
gördükten ıonra kapattıkları 

çukurlar, yirmi dört saat geç· 
meden çökmekte ve böylece 
caddelerimiz köstebek yuvasını 
andırmaktadır. 

Bunları esaslı suretle tetkik 
ve teftiş etmekle mükellef olan
ların vazifelerini layikile yap. 
madıklarına caddelerde görülen 
bu çöküntülerden daha açık 
delil bulunabilir mi? 

Nasıl olacak? 
JUri heyeti dün maket· 

leri tetkik etti 
Müstakbel Galata yolcu salonu 

maketlerini tetkik etmek üzere se
çilen jüri heyeti dün öıtleden son· 
ra saat 14 te Güzel San'atlar Aka
demisinde Vali ve belediye reisi 
Bay Muhiltin Üstündağın riyase· 
t nde toplanmıştır. 

Bu toplantıda maketler tetkik 
edilmiş ve müzakereler yapılmıştır. 
Heyet bir kaç toplantı daha ya• 
parak tetkikleri'le devam edecektir. 
Son toplantı 12 Martta yapılacak 

ve en güzel maket seçilecektir. 

Mektepler 
Bugün tatil 

Üniversite ve diğer yüksek okul
larla lise, orta ve ilk mektepler 
bugünden itibaren tatil edecekler 
ve bir Martta tekrar derslere baş
başlıyacaklardır. 

- -·-----
Poliste 

Bir kadın öldü, 4 
evinde kaldı! •• gun 

Karagümrükte Bekçi mahalle • 
sindeki evinde yalnız olarak oturan 
Hatice işminde bir kadın, bir kaç 
gün evvel, evin~ merdivendien 
düşmüş, başından yaralanmış, bi· 
raz sonra da ölmüştü. 

Mahalleli, kadının bir kaç gün 
evden çıkmaması üzerine polise 

Ne duruyorsunuz ey sporcular, 
spor hocaları, federasyoncular! 

İşte a~acağınız spo:· mektebinde 
futbol dersinin yerli antrenörü! 

Taç! 
İngiliz Kralının taç giymesine 

karşılık olmak üzere hükümet A· 
vam Kamarasından (231) bin İn
giliz lirası tahsisat istemiştir. Bir 
İngiliz lirası (7) lira olsa (231) bin 
Ingiliz (1,617,000) lira tutar. Yani 
bir buçuk milyon Türk lirası. 

Bu para biribiri :izerine konsa 
bir fani için bundan büyük ve ne
fis bir tac mı olur? 

Etekler iş yapmıycak 
Şehir Meclisinin ittihaz ettiği 

bir karara nazaran, İstanbulda eşek 
ı;akil vasıtası olarak kullanılmıya
cak ve yalnız Adada tenezzül:ler· 
de eşeğe binilmesine müsaade olu
nacaktır. 

Eşekl~r arasında bir referandom 
yapılsa, biçareler dile gelip derler· 
di ki: 

cZarar yok, su taşıyalım, anb _ı 

~ekelim, zerzevat götürelim. Fa • 
kat, bizi ellerindeki saygısız ve be· 
ceriksiz değneklerile - neft yağı 
sürülmü~ten ağır - işkencelerle a
da yollarında sürenlere eşeklik et
miyelim'• 

Haydi bundan da vazgeçelim. E
rer eşek nakil vasıtas;. olarak kul
lanılmazsa, şuraya yazınız, az ol· 
sunlar, çoğalsınlar, rnı.kadderatı • 
m1z değişemez. 
Eşek yiyeceğiz! 

Surdenqqr.tJ 

haber vermişler, evin kapısı açı- 1 KÜÇÜK HABERLER 1 
lıp da içeriye girildiği vakit ka • .__""!'---·----------
dını ölü olarak bulmuşlardır. * İstanbul Erkek Lisesinin Ye-

Hatice, dört gün, ölü olarak kal- şilaya üye olan talebeleri bayra • 
mıştır. mm üçüncü günü Eminönü Hal • 
D~n muayenesine giden tabibi 1d- k~vinde toplanacaklardır. 

li, cesedin defnine ruhsat vermiş· * Üçüncü Umumi Müfeltiş Tah-
şin Uzere evvelki sabah Cerrahpaşa tir. İspanya sefareti sabık muhabe

rat şefi Hasan Ferit de, evwlcc 
bu işde şahit olarak dinlenmie. 
mahkemede, suçlular aleyhinde 
şahadet etmiştir. 

kemelerine, Ağırcezada, gayrı Belediyenin gösterdiği lüzum Ü· 
mevkuf oldukları halde dün ba • zerine tramvay servislerinde de~i
kılmıştır. şiklik yapılmasına karar verilmiştir. 

Bulunamazsa vıııifelerini ih· 
mel eden bu ıevatın cezalandı
rıldıklarını senelerdenberi niçin 
işitmediğimizi alakadarlardan 

Kibrit fabrikasında 

hırsızlık 
Büyukdere kıbrit fabrikasında 

şef muavini polise müracaat ede
rek muhtelif tarihlerde fabrika

dan malzeme ve eşya çalındığını 

ve fabrikada çalışan marangoz 
Mustafa ile evvelce işinden çıka

rılmış olan Mehmetten şüphelen
diğini söylemi~tir. Maznunlar ya • 
kalanmıştır. 

Hastahanesinde Profesör Nissen 
tarafından ameliyat yapılmıştır. * Dün Edebiyat Fakültesi Pe
dagoji Enstitüsünün ~çılma dersi
ni Profesör Fon Aster vermiştir. 
Dersle Rektör Cemil, bütün Üni • 
versite Dekan ve profesörleri ha
zır bulunmuşlardır. 

Bir müddet sonra, suçlular, mah
kemeye, Hasan Feride ait ve no
terden musaddak bir ifade ibraz 
etmişlerdir. Bu ifade, Hasan Fe -
ridin, eski ifadesinin yanlış ol -
duğunu anlatmaktadır. Halbuki, 
az zaman sonra, Hasan Ferit mah
kemeye müracaat ederek, suçlu
ların noterlikten musaddak olarak 
verdikleri ifadeden ma!Um.ıtı ol • 
madığını bildirmiştir. 

Dün, Hasan Ferit Ağırcez.:ı mah
kemesinde tekrar dinlenmiş ve 
demiştir ki: 

- Bir gün, Beyoğlunda, Merkez 
kıraath·ıı:esinde otur. yordum. i3ı.. 
Cemil geldi. Mahkemedeki ifade
mi değiştirmemi söyledi. Reddeı -
tim. Kor.uşarak beraberce sokağa 
çıktık ... Yürümiye başladık. 

İngiliz sefarethanesi önünde, Hı> 
rantla karşılaştık... Herant hize 
birer sigara verdi. Bu sigarayı iç
tikten sonra kendimi kaybettim. 
Adeta bir sairifilmenam haline 
geldim. Her halde o vakit notere 
götürmüş, bu ifadeyi tesblt elmiş 
olacaklar. Benim, bunların hiçbi
rinden haberim yoktur. O sigara, 
beni ha•;la etti. Doktorlarım ı 1 a, 

tesemmüm alfıimi görüyorlar ... Ha
la da hastayım . Noter ifad,•sinin 
:ıslı yoktur. Evvelce mahkemede 
verdiğim ifade doğrudur. Esasen. 
sonradan bu işin farkına varınca, 
hemen, bir istida ile mahkemeye 
müracaat ettim ve vaziyeti anlat
tım. 

Şahit Hasan Ferit dinlendikten 
sonra, suçluların müdafaalarını 

hazırlamaları için muhakeme baş
ka güne bırakılmıştır. 

• • 
Misafirin 
Mantosunu çaldı 
Fatma dUn tevkif edildi 

Hurşitle karışı Meliha, Beyazıt
tn oturan Abdullahın evine mi -
safir g~lmişlerdir. Onlar Abdul • 
!ahla oturup konuşurlarken, Ab -
dullahın karısı Fatma da, misafir. 
Melihanın aşağıda asılı duran 
mantosu ile ayakkaplarını aşırmış, 
savuşmuştur. 

Polise verilen haber üzerine, bir 

Kutsiye ve polis Emin, şahit o· ilk olarak ·Topkapı, Edirnekapı ve 
]arak dinlenmişlerdir. Şahitler, Ne- Yedikule hatlarına orada oturan. 
fisenin, kendilerine, çamaşır yı • · !arın müracaatları neticesinde bi
karken hastalandığını, bu yüzden rinci mevki tramvay da işletilecek
çocuğunu düşürdüğünü ve bahçe- tir. Bu hatlara yeni yapılan ve 
ye gömdüğünü söylediğini 'Jevltl 
etmişlerdir. 

Soruyoruz 1 

Çocuğunu 
Boğdu mu? 

Diğer şahitlerin de çağırılması 
için muhakeme başka güne bıra • 
kılmıştır. 

1 

Rüşvet mi almışlar? 
Çorlu birinci komiseri Muluır

rem ve polis memuru Sadık hakla· 
rında, rüşvet almak suçundan ta· 
kibata bsşlanmıştır. 

Suçlular, dün, adliyeye teslim e
dilmişlerdir. 
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Tiyatro 
Mektebine 
Artık yalnız kız talebe 
alınacak, fakat talip yok 

Bu ay tiyatro mektebine gir
mek için birçok müracaat!ar vaki 
olmuştur. Müracaat edenler imti
han edilmiş ve neticede Ankara• 
dan bir erkek bir kız, lstanbul• 
dan da 2 kız bir erkek muvaffak 
olarak mektebe kaydedilmiştir. Er
kek kadro<u dolmuştur. Bundan 
sonra yalnız kız talebe alınacakt:r. 
Bunun için müddet bir ay uzatıl
mıştır, fakat kız talip yoktur. Re
ji<Ör Eybert işini bitirerek Alman. 
yaya gidecektir. ----Göçmenler için 

araba 
ilkbaharda tekrar gelmeye baş

lıyacak olan göçmenlerin derhal 
yerleştirilip müstahsil bir hale gel
meleri için Sıhhat vekaleti tara
fından malzeme tedarikine başlan. 
mıştır. ilk parti olarak göçmenler 
için bin araba ısmarlanmıştır. Bu 
arabalar ve çift sürmek için iki 
bin be~ yüz öküz alınacaktır. 

Belediye Beyko:rda yeni 
bir pllj açacak 

Şırketi Hayriye, Altınkum plajı 
kapandığı için Beykozda yeni bir 
plaj açmağa karar vermiştir. Bu 
plaj, Beykoz çayırının deniz sahi
linde yapılacaktır. Plaj için hazır. 
lıklara başlanmıştır. Tesisat, p!Aj 
mevsimine kadar ikmal edilecektir. 

çpğaltılması kararlaşan büyük ara
balar tahsisi düşünülmektedir. 

TUrk lnkıllbı tarihi 
enstitU•U 

lzmirde ,ayanı dikkat 
bir muhakeme Kunduracı t•ka•ıl 

Türk inkılabı tarihi enstitüsü 
esaslı bir çalışma neticesi olarak 
büyük bir kütüpl:ane vücude ge• 
tirmiştir. Bu kütüphaneden dünya

nın bütün memleketlı.rinde inkılA

bımız ve Atatürk hakkında yazıl· 
mış yüzlerce est'T vardır. 

Yaban domuzu mUcedele· 
sinden alınan neticeler 

İz.mir (Hususi) - Doğurd•'ğ'J 
gayrımeşru çocuğunu öldürmekle 
maznun Kemalpaşanın Parsa kö • 
yünden İbrahim kızı Esmanın mu
hakemesine Ağırcezada başlan -
mıştır. Esma bugün Turgutludan 
köyüne gelirken yolda kendisini 
köpekler sardığını, o sırada bir 
çoban gelerek kendisini kurtardı
ğını, fakat tecavüze uğrıyarak ha
mile kaldığını ve çocuğunun ölü 
olarak doğduğunu söylemi§tir. 

Nuruosmaniyede oturan kundu -
racı Hasan Çarşıkapıda kundura • 
cı Dimitri ile alacak meselesinden 
dolayı kavga etmiş ve neticede Di

mitri kunduracı bıçağile Hasanı 

başından yaralamıştır. 

Tramvay çarptı 
Galatada Necati bey caddesinde 

vatman Ahmedin idaresindeki 
tramvay arabası Müjdat isminde 

bir çocuğa çarpmış, hafif surette 
yaralamıştır. 

Geçen kanunusani ayı içinde, 
yaban domuzlarına karşı vilayet 

Şahit karakol kumandanı Sefer 
onbaşı demiştir ki: 

tarahndan açılan mücadele çok iyi - Kemalpaşa karakolunda bu- şüphe ettim. Çoban vak'asını ba-

neticeler vermiştir. Bu münasebetle lunuyordum. Bir kör kuyuya /E'ni na anlattı, ve çocuğun ölü doğ -
doğmuş bir çocuğun atıldığını ha· duğunu onun için g3beğini kes • 

geçen ay içinde öldürülen domuz. ber verdiler. Derhal gidip tahkike- meye lüzum görmediğini söyledi, 
!ar mıntakalarına göre şu mıktar- ta başladım. Bu Esmanın evine diğer şahitler de kadının bu şekil-
dadır: Çatalcada 32, Silivride 74, gittim. Kadın yatakta yatıyordu. deki ifadesini teyit ettiler. 
Sarıyerde 3, Beykozda 15, Üskü- Ayağa kaldırıp baktığımda evvel - Gelmemiş olan bazı şahıtlerin 
darda 3, Kartalda 5, Şilede 7, ce gördüğüm karın şişkinliğinin in· dinlenmesi için muhakeme başka 
Yalovada 155 dir. miş olduğunu görünce daha çok bir güne bırakıldı. 

111111111111111111111111111ııuuııııı11ııı11111mııııııııuuııııı1111111ııııı11111111111ııtnıııımff1n1111111111111111u11111111ııu1111uııııııııııhuı111111111111111•11111•11111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111wıı111111u 

Küçük bir idare dikkat
sizliği büyük bir pren
sibin hedefini bozar 

K üitür bakanlığ'ı, memleketin kültür i9lerini bü· 
ti:n ıumulilc karşılayabilecek ıslahatına önemle 
devam etmekledir. Ehliyetname imtihanları, 

kurslar açılarak muallim yekQnları, mekteplerin ihti
yacı nisbetine yükseltilecektir. Müfredat programları 
üzerinde çalışmaldr d:kkate değ'er neticeler vermek
tedir. Görülüyor ki, Kültür idaresi, bu işlerde alın te
ri dökmü~lerin müşaveresinden istifade etmek suretile 
en kestirme ıslah yoluna girmiş bulunuyor. 

E•as prensipleri lesbit ederken, bunların tatbik 
kabili1et!erini evvelden hesap etmek sarahatini de 
ihmal etmediğini }13kinen bildiğ'imiz bakanlık bir ta
raftan da teferruat zannedilen iç işlerinin çalışma 
mekanizmasını da gözônünde bulundurmalıdır. 

Sazan bir küçük idare hatası,büyük ve başlıca bir 
prensibin hedefini kaybettirecek kadar ehemmiyet 
alabilir. Maksadımız, kültür işlerinde çok hassas ol
duQunu nıua.z.1f ~ulundu~unuz bakanlığa bu basit 
işlerde yol göstermek değildir; fakat, bir hAdise ola
rak elimizde mevcut bir işe istinat ederek iç işler-

deki teyakkuzun daha şiddetlendirilmesini hatırlat· 
maA't memleket l'&zifesi telAkki ederiz. 

Geçen yıl orta mektep muallim muavinliği imtiha
nına a-irenler arasında henüz tayin edilmemişler var
dır. Bunlar, imtihana kabul edilmiş oldukl~rına ve 
el'an bir mektebde muallimlik etmekte bulunduk. 
!arına Jl'Öte tayinlerinde mabzı.r bulunmıyanlar 
demektir. Bir taraftan muallim azlığından şika. 
yet ederken diğer taraftan mu\'affak ol
muşlann tayinlerinde ihmal veya imha! ancak bir 
iç iş meselesidir. Kaldı ki bu gibilerin hususi mek· 
teplerde çalışanları için imtihana müracaat ve mu· 
vaffakıyet kazanmak, fakat buna mukabil tayin edil
memek muallimlerin o mektepteki vaziyetlerini de 
sarsmaktadır. 

lşıe bu küçük örneğ'i gözönünde bulundurarak 
diyoruz ki, iç işlerdeki teyakkuz_da daha sistemli bir 
halde arttırılmak gerektir. Kararı tatbik eden icra 
vasıtası çok daha kıskanç ve hassaa olmak IAzım
dır. Buoun olacaıtına, biz kaniiı. 

Hatice Hatip 

* Yedek Subay Okulunun bü
yük kapısı önünde yapılmakta ola;ı, 
Atatürk heykelinin açılış töreni 
23 nisanda yapılacaktır. * Bükreşte, eylfil birde açılacak 
olan ve sekiz gün devam edecek 
Antropoloji ve kaRblettarih arkeo
ji on yedinci beynelmilel kongre
sine iştirakimize karar verilmiştir. * Ür:iversitede dün saat üçten 
beşe kadar süren bir toplantı ya
pılml}tır. Toplantıya Rektör Cemil 
riyaset ttmiş, hukuk Fakültesinin 
bütün profesörleri toplantıda ha-
1ır bulunmuşlardır. 

Patrikhane batkAtibi 
öldU 

Rum patrikhanesi baş katibi 70 
yaşında Hristo Papoyan odasında 
ölü olarak bulunmuştur. Belediye 
doktorunun yaptığı muayenesi ne
ticesinde nezfidimağ;den ·ild •'fi 
anlaşılmıştır. 

SUleymanlyede bir kaza 
Sülcymaniyede dökümcü Osman 

dün döküm yaparken dökümler 
patlamış ve kasığından yaralan • 
mıştır. Yaralı Cerrahpaşa hasta -
hanesine kaldırılmıştır. 

Ellnl testereye kaptırdı 
Bakırköy çimento fabrikasında 

çalışan amele Ali destere makine
sinde çalışırken sağ elini makine
ye kaptırmak suretile ağır •u -
rette yaralanmış ve yaralı Erme
ni hastahanesine kaldırılmıştır. 

Eldiven hırsızı 
Harbiyede oturan Medihln Köp

rü üstünde paltosu cebinden el • 
divenini çalan sabıkalı Ahmet ya
kalanmıştır. 

lık tedrisat mUdürU 
İlk tedrisat umum mürlürü Hak

kı şehrimize gelerek mektepleri 
gezmiş ve Arifiyede açılacak köy 
muallim kursunu tetkik etmi§ -
tir. 

BAYRAM NAMAZI 

Zevalf ıaat 

Ezant ıaat 

s. -
7. 
1. 

D. 
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}Şehirden röportajlar 
1 

Kurbanlık koyunlar, eti lngiltere - Almanya 

çok_ düşOrdO ! 
Gençlik teşkilatına bü- \'"Yardım gören"' Zabihler t~yyar;ye verilsin ~iye 

tün mektep \ Fakir çocuklar l kurbanların sakatat ve derı-

Hitler'i n 30 ikinci kanun günü 
söylediği nutukta Almanya namı
na ileri sürülen en müsbet talep 
sömurgelere taalluk etlığinden Ye 
İngiltere de hem dünyanın en bü
yük sömürge imparatorluğu, hen~ 
de e~ki Alman sömürkelcrinın bir 
kısmını tevarüs e lmiş bir devlet 
olduğundan Almanya ile temas et
meğe luzum görmüştür. Bir kaç 
gün ev\·el, Almanyarıın Londra 
sefiri ve J.'ührer'Jn siyasi müşavi
ı· i Yon Ribbenlrop İngiliz dıs ba
kanı Edcnı'n cenubi Fransa'da i"· 
tirahatte bulunduğundan vekili 
Lord Halifaks ile görüşmüştür. 

Ajans telgra(larının bildirdiğine 

göre, i.ıgiliz - Alman görüş_meleri, 
yalnız sömürgelere, hatta lngilte
re ile Almanya arasındaki müna

sebetleri alakadar eden meselele
re münhasrr kalmamış, Avrupa si
yasetinin her safhasına temas edil
miştir. Von Ribbentrop. görüş -
meleriıı glzli kalmasını istediğin -
den İngiliz gazeteleri, uzun mü -
talea yürütmekten çekiniyorlar. 
Hatta müzakereye mevzu teşkil e
den meselelerin mahiyeti ne oldu
~u bile iyice anlaşılamıyor. Maa

mafih Fransız • Sovyet paktının, 
orta Avrupada 'ki Alman akalli -
yeti, silah~ızlanma, dört senelik 
iktısadi plan gibi meselelerin bahis 
mevzuu teşkil ettiği tahmin edil
mektedir. Bununla beraber, Ha • 
lifaks • Ribbentrop müzakerele -

ta 1 ebesi girecektir 1 Es~;~:: ~:n~t~~~keıi t;,~~,~~ /erini Ücret olarak almayacaklar 

Spora çok ehemmiyet verilecek, 
• • 
ıyı not alamıyan talebe 

döndürülecektir 

A nkara (Telefonla) - Bu sene kurulması tasavvur 
teşkilatına bütün mektep talebesi girecektir. 
Mekteplerde spora azam! derecede ehemmiyet 

eden talebe ikn.ale kalacak veya sınıfta döneccktır. 
937 - 938 ders yılında boşlayacak tcşli!Ata yalnız 

hastalıklarla malül olanlar alınnıayacaktır. 

• • • 

edilen ııcnçlik 

verilecek, ihmal 

vücudu ve akli 

dan 1-2-1937 tarihinden 1~2-1937 
tarihine kadar 2812 çocuR-a yar
dım edilmiştir. 

Bunlardan 318 hasta 
ve anne genci !merkezin 
liniklerinde muayene ve 
edilmiştir. 

çocuk 
polık

tedavl 

Ayrıc~ diş bakım evinde de 
315 çocuğu~ dişleri muayene 
ve tedavi edilmişt;r, 

1600 çocuk ve anr.e genci 
merkezin banyolarından istifade 
etmiştir. 

Süt Damlasından her gün 96 . . h t s ıçın as ane çocuğa süt verilmiş ve 1 gün-
de yekun olarak 872 kilo beda-Cüzzamlılar 

Ankara 20 [Hususi Muhabirimızdcn] - ÔğrendiQ-imc göre sıhhiye va süt tevzi edilmittir. 
bakanlığı 937 yılı içcrsindc pek önemli olan bir teşebbüse girişmiştir. 

ilk okullardaki uyıf çocuklar 
Yurddaki cüzamlıların tedavi~i için geniş mikyasta bir hastane ye 

ikamctglih inşasına başlanacak ve bütün cüzzamlılar toplatılarak tedavi için açılan aşlıaneden her gün 
ve himaye edileceklerdir. Yapılan tetkikata göre inşaata en elverişli yüz çocuta sıcak ötle yemeği 
yer EIAziz olarak görülmüştür. verilmiştir. 

e e e Yardım için ırencl merkeze 

R d 
başvuran 8 yoksul yavruya para 

ibbentrop londrayı terke iyorı..:y;.;;..ar_d•m-ı -...yap._ıım_•ş-tır.----= 
Londra, 20 (Hususi) - Nüs Kronikl gazetesinin yazdığına göre, 

Alman hükümeti Londradaki Sefiri Fon Ribcntrobu geri çağıracaktır. in· 
lg liz gazetesinin Bcrlindeki husus! muhabirine göre, Alman siyasi me· 

halili, Fo'l Ribbentrobun lngi'tere ile Almanyayı yakınlaştırmağa ve Al
manyanın müstemlekeler hakkındaki isteklerini kabule lngiliz hükilme
tini iknaa muvaffak olamadığı kanaatindedir. 

• • • 
Bulgarların Slavya takımı 

geliyor 
Sofya 20 (Hususi Muhabirimizden) - Bulgarların meşhur (-Slavya) 

futbol şampiyon takımı lstanbula gelecektir. Slavya lstanbulda Galata· 
saray, Fcnerbahçc ve Beşiktaş takımlarile oynadıktan sonra lzmirc hare
ket edecektir. Bulgar futbol takımı lstanişcfin idaresi altında bulun• 
maktadır. 

ve Kilimli 
havzası 

Ereğli 
kömür 

I şlefme işleri için 
bir kanun hazırlandı 

Ankar~. 20 (Hususi Muhabiri -
Ilı.izden) - Ereğli Şirketinin satın 

alma kanun projesi hazırlandı. tk
tısat VekAleti Ereğli Şirketinden 

alınan liman ve demiryolu maden· 
!erinin Kozlu ve Kilimli demiryol
larının işletilmesi ve havzadaki de
mir işlerinin inhisar altına alın • 
ması hakkında bir kanun projl'si 
hazırlamıştır. Proje aynen şudur: 

1 - Hükumetle Ereğli şirketi a
rasında imzalanmış 28 ikincitesrin 
936 tarihli mukavele mucibin"c 
hükumett geçen madenlerle liman 
ve demiryollarına ait bütün hat . 
lar, mentaatlı mtilkler ve arazi te
lisi ve ~nevcutlar doğrudan do~ru
ya Eti Bank kanunu mucibince 
kurulacak müesseseye devredil -
iniştir. Bu devir muamelesi tapu 
harcı ve diğer vergi ve rüsumlar -
dan muaftır. 

Ereğli dahil Filyosa kadar ~avza
nın ağıl ve mevkilerinden bu hu· 
dutlar içinde kömtir nakli doldur
ma ve boşaltma işleri inhisar altı· 
na alınmıştır. 

4 - Bu in~isar 1 nci maddede 
bahsolunan müessese tarafınd1n 

işletilir. Yukarıdaki maddele~de 

yazılı olan işleri yapmak için Eti 
Bank sermayesine mahsuben te
diye edilmek üzere l\Ialiye Veka. 
letınin 1936 senesi bütçesine 1 mil
yon 500 bin lira tahsisat konul -
muştur, 

5 - Hükumetle Ereğli Şirketi a
rasında imzalanmış 28 teşrinisani 

936 tarihli mukavele mucibince "E· 
reğli Şirketine Hazinece öd~nerek 
satın alma bedeli taksitleri tediye 

yapıldıkça Eti Bank sermaye>;ne 
mahsup edilir. 

6 - 1 ne! maddede bahsolunan 
2 - Hükumet tarafından işle -

tılmekte olan kozlu ve Kilimli de- müessese kömür havzasındaki rlol-
ıniryolları bütün müştcmilltilc durma teşkilatında çalıştırılan ve 
beraber birinci madde mucibine~ iş birliğinde kaydi bulunan kayıt-
kurulan müesseseler Eti Bank ka- !ar ısatın alır. Bundan başka kayıt· 
llunu tarifeleri dairesinde devre • !arını satmak istiyenler bütün ka-
di!miştir. rara itiraz edenler ve kira ile ka-

3 - Zonguldak limanındaki bü- yıt kullanmak için fıkra mevcut -
tün doldurma ve boşaltma işleri!e J tur. 
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Bir Italyan 
Zırhlısı battı 

Atina, 19 (A.A.) - Erıdano adın

daki İtalyan muavin zırhlısı Anti -
Siter adası civarında batmıştır. Yu· 
nan hükumeti kaza mahalline tah

lisiye gemileri, doktor ve ilaç gön

dermiştir. Gemi mürettebatının bi· 
?i kaybolmuştur. 

Mıntaka san'at mektep. 
lerlnln sergisi 

Ankara, 20 (Hususi Muhabiri -
l?ıizden) - Kültür Bakanlığı her 
sene olduğu gibi bu sene de mm _ 

laka sanat mekteplerittin yıllık ça

~Şmaıarı eserlerini bir s'll'gi halin· 
e t.eşhir edecektir. 

Araplarla 
Yahudiler 
Aralarında mUsademe ve 
geçimsizlik eksik değil 

Kudüs 19 (A.A) - Buııün öğle

den sonra Araplarla müfrit yahu

dilerden müteşekkil olan Revizyo· 
niıtler araaında bir müsademe ol

muş, polis ve kıtaat ateş etme~e 

mecbur kalmışlardır. 

··-
Musollnl Trablusgarba 

gidiyor 
Roma, 19 (A.A.) - M. Mussolıni, 

martın I} unda Trablusa gidecektir. 

Duçe'nin Şimali Afrika seyahati, 
10 gün kadar devam edecektir. 

Philico radyosu 
İlanları ve bir 
Tekzib 

Ankara. 19 (A.A.) - C. H. Par -
tisi Genel Sekreterliğinden teb -
!iğ olunmuştur: 

Philco radyo müessesesinin C. 
H. Partisi tarafından yapılan mü
sabakada birinciliğı kazandığına 
dair gazetelerde ilanlar yaptığı gö
rülmektedir. Partice yapılan mü • 
nakasada firmalar arasında en çok 
azaltan firmaya ihale olunduğun • 
dan Philco'nun müsabakaya dair 
olan neşı ;yatı hakikate mugayir -
dir. 

Bulgarlstanda hUkOmet 
Aleyhine beyanname 

DaAıtanlar tevkif edlldller 
Sofya, {Hususi) - Eskı Başvekil 

Çankof taraftarları hükumet aley
hine altı numaralı bir beyanname 
dağıtmışlardır. Sofyada ve Filibe
de Çankof taraftarları tevkif edil
mişlerdir. Fi!ibede Avukat İliyefin 
yazıhanesinde bin dane beyanna· 
me ele geçirilmiştir Eski Çiftçi 
Partisi meb'us!arından Enu Ko -
lef'ln üzerinde de Çiftçi Partisinin 
Köse 1vanof aleyhine dağıttığı ay
rı bir beyanname daha bulunmuş
tur. Bulgaristanda belediye inti -
hapları yapılmaktadır. İntihap • 

lar mıntaka, mıntaka yapılacak iki 
ay zarfında bitirilecektir. Eakat eski 
zarfında bitirilecektri. Fakat, eski 
partiler bu intihaplara karşı boy
kot ilan ettikleri için kabine müş
kül bir me\•kie düşmüştür. Parti • 
zanlarla hükumet arasında gizli, 
aşikar müthiş bir mücadele dew•m 
etmektedir. 

- --·- ---
Anneler 
Birliği için 

• Anneler Birli~i • nin öniımüz· 
deki 3 Martta, saat 21 de, Saray 

sincmaıında vc
rcccti büyük 
dan~ resitali hiç 
şüphesiz mevsi· 
min en güzel bir 
san'at hadisesi 
olacaktır. Maruf 
dans profesörü 
Mariyan Kürer' 
in bu resitale iş
tiraki, geçirile
cek gecenin en 
büyük zevklerin• 

den birini teşkil edecektir. Mari· 
yan Kürer ili. önce tek başına sah· 
neye çıkacak, bundan sonra kendi 
talebesi ile birlikte en mutena ve 
modern ve plastik dans serilerini 
ıdare edecektir. 

Mariyan Kürcr'in yalnız ismini 
işidenler, bu büyük san'atkarın 

Parls, Bcrlin, Viyana sahnelerinde 
daima alkışlanmış oldu~unu hatır
larlar. 

Bu güzel resitale a-clecek olan· 
lar, yalnız bir san'at gecesi ıreçir
mekle kalmıyacaklar, aynı zaman
da bir hayır maksadınada yardım 
etmiı olacaklud r. 

Et yine ucuzladı. Hem adama
kıllı ucuzladı. Yarım ay evvel e
tin yükselrniye doğru yürümesi 
herkesi korkuttu. Hatta et yemez· 
leri bile! Çünkü sanki bütün za
ruri havayiç denilen nesnelerin li
deri etmiş gibi, o pahalılandı mı 
ötekiler de pahalılamyor. O düş • 
tü mü diğerleri de teker teker dü
şüyorlar. 15 gün için fasulya (18) 
den {12) ye. mercimek {26) dan 
{20) ye ancak etin bu derebeylik
len vazgeçmesile düştüler. 

Etin perakende fiatları kuzu {45) 
koyun ( 40) sığır {30-35) ve hele 
kemiksiz '!;ı ğ ır {35) dir. Kasaplara 
sormıya gelmez. Bugün böyle al
d ık böyle salıyoruz diyorlar. Sebe· 
bini sordunuz mu: 

- Biz siyasetten anlamayız. 
Derle:. Gariptir ki bunların a

rasında et siyasi bir hadise gibi 
telakki olunur. ihtimal ki siya -
setlerin, harplerin nihayet insan 
etine mal olmasından olacak ki a
ralarında bu söz alem olmuş. 

Maahaza bizim gözümüzden kaç
maz ve kulağımızdan kurtulamaz. 
Et düşüyor, çünkü birdenbire şe
hirlere et yağdı. 

Acayibinize gitmesin. Kurban 
bayramı gelirken daha aylarca ev· 
ve! yollar, geçitler koyun sürüle· 
rile dolar. Kar, kış. !ırtına, rüz
gar, yağmur dinlemiyen bu kafile
ler hazan aç. hazan susuz ve çok 
defa aralarında bir çok fire ver • 
dikten rnnra şehirlere gelirler ve 
meydanlara dağılırlar. 

Bir koyun kilo hesabile (40-50) 
kilo. (6-20) lira arasında !iat bu
lur. İlk günler biraz yüksek fiat
Ja satılmak istenir, Biraz nazlı 

satış olur. Fakat bir iki gün geçip 
de Kurban bayramı girdi mi elde 
kalmasın diye ucuz ucuz muşteri 
eline geçer. 

Bittabi evler ve zaten et müşte
rileri olan zengin evler kurban 
koyunları aldıkları için kasapla -
rın perakende salı~ı durur. 

Ne y:ıpsınlar? Etlerin fiatı alt
larından küpelerden biri çekilmiş 
bir küp istifi gibi adamakıllı gü -
rültü ile. yıkılır. 

J\Iczbahadan verilen malumata 
nazaran. 

cBu sene kış Anadoluda pek kuv· 
vetli olduğu halde gönderilen ko· 
yun sürüleri fazla telef vermemiş· 
lir. Bu itibarla tahminden çok 
kurbanlık koyun gelmiştir. Ayrıca 
yiyecekleri çok ola:ı hayvanlar 
semizdirler. Binaenaleyh H fiat
larında tenezzül olmuştur • . 

Dün perakende satışlar çok ha
raretsiz gitmiş, ancak sığır vesa· 
!re gibi kı~·malık et satışı olmuş
tur. Halbuki henüz muayyen kur
ban pazarları kurulmamıştır. 

Geceleri hala sokaklardan bü • 
yük sürülerin geçtiği görülüyor. 

Yani bu işden anlıyanların söyle
diğine nazaran: 

Et bLıgünlcrde daha fazla düşe
cektir. 

Ccleplerden biri ile görüştüm. 
Bu zat, mezbahaya da koyun ve -
renlerden biridir. Diyor ki: 

•Koyun ticareti yani celeplik pek 
kötü bir i şdir. Hayvanın nasıl gele
ceğı tesadüfe bağlıdır. Bazan na
mımıza geçen davarlardan bazıla
rının yollarda yüzlerce ölü vcrdıği 
gorüıür. Bunlar cepten çıkar ve 
ekseriya hayv;ınlar ousuz ve yiye
ceksiz kalırlar. Bu takdirde de 
hayvanları bir müddet dinlendir
mek !alım gelir. 

Şimdi kurban bayramıdır. Eli • 
mizde kurbanlık koyun çoktur. Bit
tabi biliyorsunuz ki kurbanlık ko
yunla kesim koyunları başka baş
ka şeylerdir. Kurbanlık kovunlar 
ekseriya bakımsızdır. 

Bu yıl kurbanlıkların fazla satı

lacağını zannediyoruz. Çünkü etin 
yükseldiği zamana tesadüf etti.> 

Filhakika çok satılacaktır. Çün
kü eline para geçiren hasretini 
çektiği kurbana verecektir. 

Bir kurban sürüsü başınday • 
dım. Sarı renkli yüzünde et kal
mıyan biri haykırıyordu : 

- Sana ben kurban olayım, a 
kurbanlık koyun 1 

Dikkat eltim de belki seyircile • 
rin yüzde sekseni değil, bütün 
bir koyuna. bir okka ele dahi fit
ken, üzerine hir kaç para daha ek
liyerek pek ala küçük bir kurban
lık ele geçirebilir. Zfıbihlere de iş 

çıktı. 
Kurban bayramında ev ev an

gaımanlar var. Bir çokları hayva
nın yalnız sakatatı mukabilinde 
kesim yapar. Halbuki hayvanın 

sakatatı epeyce para tutar. 
Zabihlerden biri ile de görüş • 

tüm. Bu ıia diyor ki: 
.şımdi sakatatı, deriyi almak 

işimize gelmez. Bunları biz alırsak, 
alıcı bulmuş olmak dolayısile belki 
tayyareye vermezler. Aramızda 
sözleştik, almıyacağız. Para verir
lerse ne ala, vermezlerse kesme -
yiz. 

Herkes kendi kesemez. Bize muh
taçtır. Nasıl bayım, bu kararımızı 
beğendiniz mi?• 

Aferin zabihlere! Ellerine sene
de bir milli vazife dersi vermPk 
için güzel bir fırsat geçiyor. Hoşu
ma gitti . Hakikaten bu kad~r ye
rinde ve bu kadar yurtseverlikle 
hareekt edip etmiyeceklerini öğ • 
renmek için bir kurban da ben al
mak isterdim, amma, çok şükür ki, 
doktorlar şeker buldular da eti 
menettiler. 

İSTANBUL MUHABİRİ 
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Atatürk 
Gençliği 

( l nci sayfadan devam) 
Bunun güç bir ülkü olduğunu 

söyliyccekler bulunabilir. Fakat 

bu gibllerine sayılarla cevap ver -
mek kolaydır. Böyle bir talim ve 

terbiye için 36 lise, 11 muallim 
mektebi, 109 orta mektep, bizden 
468 subay ve bir o kadar da küçük 
sübay ve 156 tane de havacılık mu· 

allimi isler. Ve binlerce ve binler
ce aktif ve yedek sübayı bulunan 

Türk ordusu bunları kolayca te
min edemez mi? ... Ve bu muallım
ler bacağı kuvvetli olanı piyadeye, 
kolu kuvvetli olanı topçuya, idea· 
ki müsait olanı havaya :ı.yıramaz 

mı? Yedi bine yakın vlan ilk mt•k
tcplerde yapılacnk olan basit iş ise, 

muntazam 1Jir programla çalışacak 

öğretmenleri tarafından pek güzel 
ba $arılabilir. 

Gönfüiyor ki, madde olarak me

~ıeı:te güçlük yoktur. Güç olan, 

belki bütün bu işin nizamlaşması, 
yani okunacak ve yapılacak olan -
!arın kağıt üzerine geçme:;idir. 

Bütün bunlarla, bizim •Atatürk 
Gençliği• müsteşarlığı adı ile an
-Oığımız teşkilattan spor ,.e memle
ket hizmeti olarak beklediklerimi
zı kısaca da olsa şekillendirmiş ol-

rinin mihveri, AJmarıyanın sö -
mürgc talebi ve İngilizlerin ona 
bağlı gördükleri iktısadi p!ıin me
selesidir. 
Dış Eiyasa işleıınde İngiltere na

mına söz söylemeğe en çok sala
hiyetli olan bakan, bu aralık Lon-

drada bulunmadığından Ribben -
trop - Halifaks görüşmeleri ancak 
bunları takip edecek olan müzake

reler için bir başlangıç sayılabilir. 

Almanyanın ne istediğini sarih 

surette bilmek bütün dünya için 
bir merak mevzuu olmuştur. Al

manya, geçen sene bu noktalar ü

zerinde sorulan sualleri cevapsı7. 

bırakmıştır. Binaenaleyh İngiliz -
A1man görüşmeleri, Alman dış si
yasasının istikamet ve hedefleri

ni sarih olarak tayine yardım e

derse, barış için faydalı olacaktır. 

Bug~n sarih olarak bilinen, At
manyanın sömürge hakkındaki is

teğidir. İngilterede bu mesele et • 

rafındaki fikirler şö •le hülasa ~ 

dilebilir: 
1 - Başta Die Hard denilen mu

hafazakarlar olmak üzere, Alman
yaya •Ömürge verilmesine kati su· 
rette aleyhdar olanlar \"ardır. 

2 - Almanyaya da sömürge \•e· 
rilmesini haklı gören kuvvetli bir 

zümre vardır. Fakat bunların bir 

kısmı, Almanyayı bu noktada baş

kaları hesabına tatmin etmeği i • 
leri sürüyorlar. 

3 - Liberaller ba~ta olmak ü -
zere eneınmiyetli bir zümre de sö-
murge sistemini büsbütün değiş -
tirip zamanın icaplarına göre uy

durarak Almanyaya da istismar 

hakkı vermeğe tarafdardır. 

Fakat bütün İngiliz efkarının 

müttefik olduğu bir nokta şudur 

ki sömürge meselesi, diğer mesele

lerden ayrı halledilemez. Hiç ol· 
mazsa, garp Lokarnosu, deniz si
lahları hakkındaki anlaşmaya ben· 
zer bir hava silahları anla~mast ve 

belki de Almanyanın mi!letler ce
miye1 ine geri dönm<'si, bütün bu 

mcsel~ler, İngilizlerin nazarında, 

tömü:·gc d~va:;ına bağlı bulunu • 

yor '3inaenaleyh Londrada başla

yan ~örüşmelerin arkasında garlıi 

Avrupa devletleri arasındaki mü

nasebQllere yeni bir düzen :ermek 

gibi çok ~hemmiyetli bir gaye '"ar
dır. Bu itibarla Londra müzakere· 

!erini ehemmiyetle takip etmrk 
yerinde olur. 

Ahmet $UkrU Esmer 
-- - -

duğumuzu sanıyoruz. Ve saminıi 

olarak kaniiz ki, yeni idare, ancak 

böyle bir çalışma yolile, Türkiyc

nin çok ciddi olan bu ihtiyacını 

karşılıyabilir. Bilhassa bu işde 

.Her şey milli müdafaa için. düs

turunu kuvvetle tatbik edemezsek , 
ne yazık! 

Şakir Hazım Ergökmen 
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Çeviren: EyUp Sabri AkyUrek 
Rusyadan buraya yollandığlm şar diyordu. İçimden: cDur hele• 

tik günlerde şeytan benimle de oy- dedim .• Bunlar senin burnundan 
namağa ve bana vatanımı, nasıl fitil fitil gelecek.> O zaman
hüriyetimi hatırlatmağa başladı. dan itibaren her hafta Gyrinuya, 
Fakat ben ona: (Bir şeye ihtiyacım Rusyadar para gelip gelmediğini 
yok, birşey istemiyorum!) diye öğrenmek için bir koşardı. Onunla 
dir~ndim. İşte sen de göz - her konuşmada bana karısının, o • 
lerinle görüyorsun. Ne kadar nun için hayatını nasıl feda ede • 

. mes'ut ve hiç bir şeyden şikl • rek Siberyalara, onun acı taliine 
yet etmeksizin yaşıyorum. Fakat; ortak olmak üzere, atıldığını söy
t>ğeı insan bir defacık olsun kendi· !emek isterdi. Ben de ona her de
ni şeytana bırakacak olursa ... O fasında karmnı mes'ut tutmasını 
zaman bir daha kendisini kurtara· nasihat ederdim. Artık karısı ken· 
maz, Bizim gibi kaba ahmak köy- dini yalnız hissederek sıkılmasın 
Iüler değil hatta tahsil görmüşler dıye bizimkı, memurlar ve aleHide 
bile... kımselerle münasebette bulunma· 

Bundan hemen on beş sene ka- ğa başladı. İşte bütün bu tanışma-
dar evvel Rusyadan buraya bir larda iyi yemek iyi içmek icap edi· 
bey yollanmıştı. Kardeşile bir me- yordu. Ayni zamanda bir de piya· 
seleyi hal ederken hata etmiş. Bu no, minder üzerinde çok tüylü be
prens veya bir baron olduğu söy - yaz bir köpek ... Bir kelime ile Jü. 
lt:-niyordu. Amma Allah bilir. Bel- ks ve fevkalade bir hayat. Fakat 
ki de alelade bir memurdu. Gelir muhterem hanım onunla sebat et
gelmez. ilk yaptığı iş, bir ev ile Mu- medi. Bu tabii idi. Yüz verilmiş, 

ketin arazisinden bir parça satın büyük şehirden gelme bir kadın 
almak oldu. O zamanlar o bana: böyle soğuk çamurlu sebsesiz, so-
<Alnımın terile çalı~acak, yüzü - basız, kötü bir yerde, tahsil terbi
rnün akile yaşayacağım, artık bir ye görmemiş insanlar içinde nasıl 
efendi dE:ğ'l ben de burada ot.: - yaşayabilirdi. Tabii kendini yalnız 
ranıardan biriyim.> Dedi. Berı de hisse tmeğe başladı. Kolcası ise ar-
ena: •Bu fıla birşey. Allah kolay- tık bir bey değil buranın adamları 
lık ver.;in> dedim. Daha genç - g.bi bir şeydi. 
ti , ateşli idi. Ekip biçer, ba- Hemen -üç sene kadar sonra, bir 
!ık tutar ve günde (60 Werst) at - gün karşı kıyıdan bağırmalar duy-
la dolaşırdı. Fakat daha ilk ı,ene- dum. O tarafa bakınca ne göreyim 
lercie betbahtlığı için Gyrino pos- beğenirsiniz. Muhterem hanım ta
tahanesine gidip gelmeğe ba1'adı. mamen gülünç bir kılığa girmiş. 
Bazan benimle birlikte s~l ün•in- Yanında genç bir bey ve bir de 
de otururken içini çeker ve· üç atlı kızak. Onlara doğru yü-

<Ah Simeon. derdi. Ç<lk'anbe- rüdüm. Kızağa atlayıp çektiler. 
ri evden neye para göııderrni ıo•- Onları ben, yalnız ben görmüştüm. 
lar?. Ertesi sabah Wasili Sergeyç i· 

Ben: ki atla bana: 
•Ah \"asıli Cergeyç> derdim. cSimeon, karım gözlüklü bir 

cPara size lazım değil ki ... On:ın
la ne yapacakösmız? Olanları u -
::ıutun da her şeye yeniden haşla -
yın. Şeytana filan kulak asmayın 
D sizi hiç bir vakit iyiye ııötürmez. 
Bilakis bir tuzağa sürükler. Şimdi 
6izi para ile kandırıyor. Biraz sonra 
da başka birşey ile kandıracak ve 
böyle sürüp gidecek. E_ğer mes'ut 
ulmak istiyorsanız hiç bir şey is -
tememek için nclsinizle mücadele 
edin. Evet, sizin de, benim de ta
hin gazabına uğradığımız mııhak
kak. Fakat ufak bir ltıtf için de o-

. na boyun eğmemiz doğru bir şey mi 
ya. Bizim yapacağımız şey onu 
tahkir etmek ve onunla olay et -
mek. Yaksa sonra o bizimle alay 
eder.> 

rakriben iki srne sonra onu bir 
· "daha nehire götürdüm. O zaman o 
:ıeş'e ile cllirini biribirine çarptı. 
Gülümsiyerek bana dedi ki: 

cKarımı almak için Gyrinoya 
gideceğim. Bana acıyarnk yan :ma 
gelmek istemiş. Ah, o bilsen ne ka
dar iyi ...• 

Ertesi günü genç güzel bit ka -
dınla göründü. Kadıııın bir elinde 
bir kızcağız. Öbür elinde d~ bir 
şapka vardı. Beraberlerinde bir 
çok eşya da getirdiler. Wasili Ser· 
geyç kadının etrafında bir per
vant gibi dönüyor ve onu medh 
ede ede bitiremiyor ve evet Sime
on dost, Siberyada da insanlar ya-

beyle buradan geçti mi?. c!i,ye sor· 
du. 

Ben: 
dm cEvet amma ... Rüzglrı açık 
ovada tutmak kabil mi ya. 

O dinlemedi beş gün, beş gece 
arkalarından koştu. Onu sal üze -
rinden beriye geçerken tekrar 
gördüğüm zaman başını yerlere 
çarpık, yolunuyordu. 

.işte böyle .• Dedim. tSiberyada 
da insanlar yaşar .• 

Sonra hüriyetine kavuşmağı ak
lına koydu. Rusyaya dönen karı -
sını görmek ve aşıkının elinden al
mak için o da oraya gidecekti. Bu
nun için her gün bir postaya bir 
nezarete koşuyor., affını ve tekrar 
Rusyaya dönmesi için biribiri ar
dını dilekçeler veriyordu. Şayia -
]ara göre yalnız telgraf için iki yüz 
rub-:C verm>r,. Tarlas>m sattı. E
vini bir yahudiye rehinledi. Niha· 
yet kendi de sarardı, soldu, çöktü, 
ve bir hastalıklı adam oldu. Birisi
le konuşurken, Öhhö, öhhö, öhhö, 
diye gözlerinden yaş gelinceye ka
dar öksürürdü. İşte böylece sekiz 
sene, uğraştı, yandı. Hala da yan
makta. Fakat yine mes'ut, çünkü 
vakit geçirecek bir şey daha bul -
muştu. O zamanki küçük kızı artık 
yetişmişti. Wavili Sergeyç ona 
bakmıya doyamıyor. Kız kara göz· 
lü ve pek sevimli birşey. Babası 
her pazar onu Gyrinu kilisesine 
götürüyor, onu sal üzerinde otur -

Yazan : lskender Fahrettln 
Zeynep kaşlarını çatarak mırıl

~landı: 

- Eyvah .. bu işkenceyi ben haf
tada bir kere bile çekemez1<en 
şimdi haftada ikiye çıkarıyc•lar .. 

Dans muallimi bu karardan tok 
memnun olmuştu: 

- Size öyle bir dansöz yetişt're. 
ceğim ki.. Beyoğlundaki aile sos
yetelerinde eşi bulunmıyacak. 

Zeynep içinden gülüyordu. 
Derse nihayet vermişle.rdi 
Cevat, muallime: • 
- Bir likör almazmaz mısınız? 

:Yoruldunuz .. 
Dedi. Dans profesörü kanapeye 

oturdu: 
- Çok teşekkür ederim. Bizim 

işimiz yorgunluktan ibarettir. 
Hizmetci dans muallimine bir 

kadeh likör verdi.. Cevat, Zeynebe 
döndü: 

- Haydi birer kadeh de biz içe
lim ... 

Zeynep (yüzünü buruşturdu .. 
İçmek istemez gibi göründü. Ce • 
vat: 

- Marika doldur bizim kadeh • 
!erimizi de .. 

Diye seslendi. 

Cevat kendi kendine söylenir 
gibi önüne bakarak homurdandı: 

- Konyak olsaydı, yüzünü bu • 
ruşturmadan içecekti. Halbuki 
portakal likörü konyakla ölçülür 
mü hiç?.. Birisi barut gibi sert. 
Öteki tatlı bir şurup gibi nefis .. 
Hele kokusu. 

İçtiler. Dans muallimi ikisinin 

----------------- - - -------- - -
- ---- --
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• Pırrr... Pırrr • için .•• 

MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 
Caketıni acele acele giydi ve oda· 

sından çıktı -diye söylendi Nazmi
mutlaka müdüre gelecek. Yaaan· 
dık ... 

Lakin bu ümitsizlik ve tereddüt 
uzun sürmedi. Hatırına mükem • 
mel bir fikir gelmi~ gibi gözleri 
parladı. Bir yaramaz çocuk çevik
liğile odadan fırladı. 

- Hayır ola? .. Bu acele neden? 
Birisile göğüsleşmiş, bir el ya • 

kasından tutmuştu. 

Aksi şeydan! Olacak işte ... 
Bu adam mektebin ikinci mü • 
dürü. Hergün sabahtan gece yarı
sına kadar odasına kapanır, bir 
ermeni kitapcile formasını ılç li
raya pazarlık ettiği bir lügat ki -
tabını, Şemseddin Saminin luııa· 
tın; satır satır kopye etmek sure· 
tile hazırlar ve gfıya ilimle uğra
şırdı . 

Onun bu saatte sofada bulunma
sı deveye hendek atlatmak gibi; 
kıyamet alameti addedilecek gibi 
imkansız bir şeydi. Aksilik ola • 
caktı iştec .. Nazmi cevap verme • 
yince merakı büsbütün kabardı: 

- Eeeeh ... Süylesene! Böyle do
lu dizgin nereye gidiyorsun?_. 

Çünkü bu sırada biı' çan sesı ı

şitilmişti Üstün körü bir yalan 
söylemeğe de imkan bulamadı. 

Mektebin sokak kapısındaki zil çan 
gibi uğuldardı. Demek ki dişcı ka· 
pıya dayanmıştı. Tabii şimdi ka -
pıcı kapıyı açacak, on dakika son
ra da müdürün odasında azardan 
haşlanmış tavuğa dönecekti. 

İhtiyarsız bir silkinişle yakasını 
kurtardı; 

- Sonra anlatırım ... Öğrenirsi
niz ... -diye homurdandı-

Ve somurtgan bir suratla arka
sından bakan ikinci müdürü göğ
sünden iterek merdivenlere atıldı 
Koşarak ikinci kata indi. Konfe -
rans salonunun kapısı yanında, bir 
filitre ile bir otomatik yangın sön
dürme aletinin arasında bılek ka
lınlığında bir lastik boru uzanıyor
du. Ağzında bir tıpaç vardı. Bu tı
pacı çekmesile dudaklarını yapış -
tırması ve üflemesi bir oldu. Son
ra tekrar tıpacı yerine koydu; bır 
saniye geçti geçmedi; tıpaçtan ha
fif bir düdük sesi geldi. Bu, bir 
hava telefonuydu. O zaman tıpacı 
tekrar çekerek boruya seslendi: 

- Mustafa çavuş ... Şimdi gelen 
-
tuyor gözlerini ondan ayırmıyor. 
Bana: 

cYa Simeon, Siberyada da insan
lar yaşıyor, Siberyada da saadet 
var ... Bak kızımı görüyorsun. Böy
le bir tane daha daha nerede var. 
Deaiği z;,man ben de içimden elle· 
le dur, ondan da bakalım neler gö
receksin. O içi kaynaşan bir genç. 
Elbette yaşamak ister. Fakat bu
rada ne var ki: Dedim. Bir müddet 
sonra kız düşüne düşüne hastalan
dı ve o da babası gibi bir hastalık
lı oldu. İşte Siberyanın saadeti. 

Baba.;ı onu doktordan doktora 
taşıyor, hatta iki üç yüz Werst ö
tede bir doktorun bile bulunduğu-. 
nu haber alsa, oraya götürmeğe Ü· 

şenmiyor. Doktorlar ardına müt -
hiş para dökmüştü. Bana göre na
sılsa iyi olmıyacak, nasılsa ölecek 
bir adam için sarfedilen bu parala
rı içkiye vermek daha hayırlı. 

de ellerini sıkarak apartımanılav 
çıkıp gitti. 

* Zeynep evde yalnızdı. 
Cevat Tokatliyanda bir arkada

şını görmeğe, Selma hanım da bi
tişik apartımanda bir dostunu zi
yarete gitmişti. 

Marika odadan içeri girdi: 
- Bir kahve pişirsem içer misi· 

niz, küçük hanımcığım? 
- Hayır ... İstemem. 
- Yalnız kaldınız evde bugün. 

Sokaklar çok güneşli. Dışarıya çık
mıyacak mısınız? 

- Cevat bey yok. Erkeksiz bir 
kadın sokağa çıkabilir mi? 

- Aman küçük hanımcığım .. 
Burası İstanbul. Erkekler kadın -
lardan izin alıp da çıkmıyorlar ki.. 
Sokağa çıkıp hava alsanız kim ne 
diyebilir size? ' 

- Hele otur bakalım biraz. Ca
nım sıkılıyor amma. Ben yalnız 

sokağa çıkmağa alışık değilim. 
Burası köy değil. Köyde bile Pı -
narbaşına giderken, anneme ha -
ber verirdim. 

- Burada alışacaksınız.. Yarın 

adamı yukarı salma ... 
Öksürüklü, hırıltılı bir ses, hem 

borudan, hem merdivenlerden ~·ük • 
seldi: 

- Niçin? kim söyledi?. 
Nazmı tekrar dudaklarını boru· 

ya dayadı: 
- Müdür söyledi. .. Bu adam 

müdürün alacaklısı imiş ... 
Halden anlıyan bir adam ina • 

nışile kapıcı; 

- Hahhah... Pekeyyy... ·diye 
homurdandı-

Ve alaydan yetişrııe bir Abdül • 
hamil devri binbaşısı hiddetile o 
anda bir dil kavgaşına başladığı 

c!uyuldu. 
Nazmi trabzanlardan sarktı, gö

zetledi. Melon şapkalı, kısa boylu, 
tıknazca bir adam yukarı çıkmak 
istiyor, kapıcı, yakasına sarılmış 

aşağıya çekiyordu. Bir iki dakika 
sonra gürültü biraz büyür gibı ol
du; fakat, Mustafa çavuş, sabah sa
bah, müdürün keyfini kaçırtma • 
mağa tzmetmişti. İşi kökünden 
halletti. Herifi belinden kavradığı 
gibi ayaklarını yerden kesti. Kah 
sürüyerek, kah itıp kakarak, tek· 
me tokat sokağa attı. 

Bu sırada öğleden evvelki ikin· 
ci dersin bittiğini bıldiren zil çal· 
m ıştı. 

Talebeler arasında pek moda o
lan bir operet parçasını ıslıkla ça· 
!arak merdive1'1erı çıktı, ders oda
sına daldı. 

Rüzgar rahlesinin üstünde ne 
·varsa öteye beriye dağıtmıştı. Bun
ları acele acele top ladı. Bir kısmı· ı 

nı rahlenin içine, çantasına koy • 
du; bir kısmını da numaralarına 

bakarak tasnif etmelre başlamıştı 

kı burnu harikulade uzun ve pan
-talonu tığ ğılıi ütülü bir genç kun· 
duralarının iıkçelerınrlP ve par -
maklarında bir yay varmış gıbi 

hoplıyarak. zıplıyarak, garıp bir 
yürüyüşle çıka geldi. 

Bıyıklarını Almanvari maşalat

mış bir mahalle bekcisi iki yanağı· 
nı dürten kılların ütüsü bozulma
sın diye nasıl boynunu oynatmaz. 
sa bu da onun gibi büyük bu itına 
ile bağladığı ve ikide bir kontrol 
ettiği papiyonunu muhafaza için 
boynuna ve çenesine boyunduruğa 
sokulmuş bir öküz kafası hareket
sizliği vermişti. 

(Devamı var) 

Çünkü kız nasılsa ölecek ... Öle -
cek amma sonra o, o da kayıp ol -
muş bir adam olacak. Allah bilir. 
Ya kendini asacak veya Rusyaya 
kaçacak sonra ... Sonra tekrar tu -
tul&cak mahkeme huzuruna çıka
rılacak ve kamçı denilen şeyın ne 
olduğum.: öğrenecek.> 

Tatar: 
• Ata, iıltı. diye mırıldanıyor ve 

soğuktan titriyordu. 
Tolkonri: 
.Aıa olan nedir?. 

cKarı ve kızlar. O ıstırap çek
mek ve rahat yüzü görmek isti -
yormuş ta. Karı ve kızını onun için 
görmüş. Senin dediğin gibi de in
nm hiç bir şeye ihtiyacı yok mu? 
Az da değil. Karısı en az üç sene 
onun yanında kalmış. Bu da 
Allahın bir lfıufu. Hiç ise daha fe -
na ya. Üç sene. Bunu nasıl idrak 
edemiyorsun ?t (Devamı var) 

Siz de Selma hanım gibi istediğiniz 
yere yalnız gideceksiniz. Hem ben 
size bir şey söyliyeyim mi?Beyefen
diyi de Selma hanımı da şimdiden 
alıştırınız ... Sonra sıkıntı çeke: • 
siniz!. 

- Ayol, iyi amma benim gide -
cek bir yerim yok. Sokağa yapa
yalnız çıkıp ta ne yapayım .. Nere
ye gideyim? 

- Aman küçük hanımcığım.. 
Gidecek yer mi yok? Sinemaya 
gidersiniz! 

- Yalnız gidemem dedim ya .. 
- Beni de götürünüz .. Ne olur? 

ben de sizin sayenizde gezmiş o -
!urum .. 

- Cevat bey darılmaz mı? 
- Adam sen de. Erkeğin darıl -

masından ne çıkar? (canım sıkıl
dı, Marika ile birlikte sinemaya 
gittim) dersiniz... Daha olmazsa 
boynuna sarılıp yanağından öpü -
verirsiniz! Erkekleri avutmaktan 
daha kolay ne var?. 

Zeynep düşünmeğe bısladı. 
Marika, çamurun içine dü;en bir 

elmas parça•ını büsbütün lekele
mek ister gibi, şeytani zekasının 

Dün bizim mahallede büyük bir 
haJise oldu. Bir senedeııberi kom
şumuz olan bir prenses var. Padi
şah Vahidettinin bir kızı ona mi -
safir gelecekmiş. Beni de davet 
etti. Şimdiye kadar ne sarayı gör
düm, ne de prenseslerle ülfetim 
var. Enteresan birşey olacak. Gi • 
yin<lım kuşandım gittim. Prenses 
kırkını aşmış bir kadın. Gizli teş
kilat umumi müfettişi Sadri bey 
hükumeti düşmezden önce buraya 
sık gelirdi. Prensesin çok dostu i
miş. 

Şimdi de padişahın kızı geliyor. 
Şu dünya işleri ne tuhaf! 

Prenses ikidebir çenemi ok~uyor 
ve: 

- Neden şimdiye kadar ôikkat 
etmemişim, diyordu. Maviş, Maviş 
diy<c medhini çok dinledim, hir i· 
ki defa da şöyle konu§tU galiba .. 

- Evet efendim, Çardaş3 gitmiş· 
tık, Miloviç oynuyordu. Orada ilti
fat buyurmuştunuz. 

- Yoo .. Artık yakından bakaca· 
ğ;m. Artık sen benim kızım olacak· 
sın 

Bir gürültü oldu. Sui tan p,eli -
yormuş. Muhteşernden ziyade ha
yağı bir şatafat alayı ile geldi. 
Prenses taşlıkta karşıladı. Yer
den temennalar, geri çekilip iler -
lemeler, yine temennalar. Büyük 
misafiri büyük salona aldılar. Bu
rası kırma İngilizlerden birisinin 
konağı idi. Prenses kira hmıştı. 
Sultana dikkat ettim. Ben on~arı 

daha başka bir şey zannederdim. 
Ne ıannederdim, ne Lileyim işte. 
İp ince bir boyun, şakaklarından 
basık, ıki kafalı bir baş, oksijenli 
sadar. Gaga burun. Yüzü o kadar 
beyaz kı düzgünlü gibi. Fakat bir 
damla kan yok. Makyaj da yok 
Hotozu iri bir elmasla saçlarına iliş· 
tirılmiş. Omuzları çocuk !'muzu 
kadar dar. Göğsü içeriye çökük. 
İnce uzun kollar ve uçlarında siv
ri parmaklı büyük ve uzun eller .. 

Bunlar iyi. iyi amma, vücut me
me hizasından aşağıya değişiyor. 

oradan aşağısı kalın mı kalın, ina
nılmıyacak kadar kalın. Mi· 
de, karın, kasıklar, bacaklar hep 
bir boyda. Üstüvane gibi. Ayak bi
lekleri de öyle. Yalnız ayakları pek 
ufak JX~ güzel. Biraz peltek ko -
nuşuyor. Buna konuşuyor denmez. 
ses çıkarıyor denir. Çünkü ne söy
lediği ve ne demek istediği anla -
şılmıyor. Fakat biteviye söylüyor; 
aklına ne gelirse ... 

- Kımin nesiydi? 

Diye belki dört defa beni sordu. 
- Meşhur valilerden Naim pa-

şa bendenizin kızı. 
Beşincide beni bir daha ~-üzdü. 

Kıskançlığı her tarafından köpü
rüyordu. Hırçın hırçın. birşeyler 

söyledi Anlamadım. Prenses tek
rar etti: 

- Sultan hazretleri soruyorlar, 
lllfllllllllllUlllllllllllllllllllOllllllllllllllllllllllllllllltl!lllllllllllUll 

r ı 
Karnınızı doyurmak için har 

cadığınız parayı nasıl istekle 
veriyorsanız, havanızın korun

ması için de aynı arzuyu gös· 
termeli siniz. 

Yarın havadan yağacak ölü

me binlerce kurban vermemek 

için kurbanlarınızı Türk Hava 

Kurumuna vermelisiniz. 

Türk Hafla Kurumu 

paşa babanı~ da ittihatcılardan mı? 
Sultanın bu soruşunda öyle ma

nalı bir hareket, nefretli b!r jest 
vardı ki kızdım, söyler miyim söy
lerim dedim, yüksekce sesle: 

- Evet efendim, dedim. Babam 
eski ittihatcılardandır. Hürriyet ve 
itilfıfcılarla asla beraber olm~dı. 

- İtilafcıları beğenmiyor mu -
sunuz? 

Kızgınlığım delilik derecesine 
çıktj, cevap \'erdim: 

- Sultan hazretleri! dedim. 
Türk tarihinde öyle bir gün gele • 
eek ki bir vatandaş bir vatandaşa 
kalabalikta (itiliifcı) d~ree, mahke
me bu deyene alenen hakaret ce • 
zası verecek. · . 
Padişahın kızı dediğimi anlama-

dı, prenses yan gözle bana baka -
rak manalı manalı gülümsedi. 

Sultan hazretleri iki üç saat o
turdu. Leblebili boza ic:ti. Şam -
panya içti. Çikolata; badem şe

keri yedi. Benimle hiç konıışmadı. 
Siyasi hiddetinden değil, belliydi 
ki güzelliğimi kınskaııdığmdan. 

Güzellik. İyi, hoş amma kaç pa
ra eder. 31 martta yeni çı.rşafa gir
miştim. Umumi harbin başlangı • 
cına kadar istiycnler çok oldu, Ba· 
bam küçükt(ir diye vermedi. An • 
nem, paramıza mı göz diki)·orlar, 
hele bir inceden inceye soı uştura
lını diye uzattı. Harp patlanp ta 
böyle \•ıcık vıcık olmağa başlayın
ca bu ~efer de istemez oldular, 
çünkü servetimizi beğenmiyorlar. 
Azımsıyorlar. Çünkü hemen bir 
çokları yirmi dört saatte yüz bin
lerce lira kazanıyor. Benim gibi 
güzelin yüz binini satın almak alle
rinde. Nihayet Sadri bey gibileri 
istiyorlar. Onların da maksatları 
açık. 

Gitmeğe davrandım. Prenses: 
- Olmaz, dedi. Bu akşam benim 

misafirimsin. 

- Evde kimse yok. 

- Evin şuracıkta. Paşaya baka
cak hizmetciler var. Haber gönde
ririm, merak etmez. 

- Bir misafirim gelecek de. 
- Erkek mi? 
- Aman hanımefendi! Ne müna-

sebet? 
eden ne münasebet? Tahsil, 

terbiye görmüş bir hanım kız er • 
keklerle ahbap olamaz mı? 

- Bıraksa bile bizde imkanı 
yok. 

- Öyleyse kim bu misafirm? 
- Dam De Sionda sınıf arkada-

şımdı. Adına Çalıkuşu Feride der
ler. 

- Çalıkuşu Feride mi? 
- Evet efendim. 

- Tanıdım. Şu romancı Reşat 
Nuri beyin iki senedenberi .>evdi
ği tombul kız değil mi? 

- Tombuldur amma, böyle bir 
macerası olduğunu bilmiyorum . 

- Ben biliyorum. Reşat Nuri 
bey onu Dam De Sionun son mü
kafat tevzii merasiminde görmüş, 
fena halde ıişık olmuş. Tanışmış. 
Amma Çalıkuşu onu sevmiyor.Bu
nu da biliyorum. 

- Bunu bilmiyordum efendim. 

- Hem niçin sevmediğini de bi-
liyorum. Sen Feridenin şişkolu • 
ğuna fil5n bakma. Ona mektepte 
niçin Çalıkuşu ded'iğini hatırla
maz mısın. 

(Devamı var) ' 

olanca maharetile genç kızı kan -:- - Marika Zeynebi kandırdı .. 
dırmağa çalışıyordu. zırlandılar. 

Ha• 

- Haydi, dedi, Fazla düşünme- Apartımandan çıktılar. 
yin! Akşama bir yıl var. Selma ha-
nım da Cevat lcev de güneş batma-
dan gelmezler. v zamana kadar 
kaç kere sinemaya gider geliriz. 

- Sinema uzak mı buraya? 

- Hayır. Şuradan tramvaya bi-
nip Beyoğluna ineceğiz. Akşam 

üstü yine tramvayla döneriz .. On
lardan önce geliriz. 

- Fakat ben şimdiye kadar si -
nemaya gitmedim ... Nasıl insanlar 
gelir oraya? 

- Her çeşit insan gelir .. Sivil, 
zabit, hoca, papas .. Kadın .. çoluk 
çocuk. 

- Hoca da gelir demek? .. 
- Elbette. Niçin gelmesin. Mey-

hane değil ya orası. 

- Ben sinemaya gitmeyi günah 
sanıyordum da. 

Marika kahkahayla güldü: 
- Aman küçük hanımcığım, bu

na gelinceye kadar öyle günahlar 
işliyoruz ki.. sinemaya, tiyatroya, 
meyh~neye gitmek solda sıfır ka
lır onların yanında. 

-12-
- Bak, küçük hanım! şu perde

deki artisti gördün mü? İşte ona 
Greta Garbo derler ... 

- Gördüm .. Çok saygısız bir ka
dın. 

- Saygısız mı?! 

- Öyle ya .. Bu kadar kişinin i-
çinde utanmadan, kazık gibi adam
la öpüşüyor ... 

- Oyun bu, hanımcığım! Ne çı
kar öpüşürlerse? .. 

Markia gülmemek için kendini 
güç tutuyordu. Bereket versin ki 
elektrikler çabuk sönmüştü. Zey
nep, Marikanın yüzünde beliren 
çizgileri görmüyordu. 

Marib alaycı bir kadındı. 
Zeynep kendi kendine mırılda • 

nıynrdu. 

- İstanbulun oyunları bile ö • 
püşmekle başlıyor demek! 

Filim döndükçe Zeynebin başı 
da dönüyordu. 

(Devamı var) 
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Bir kızı 17 arkadaşı ile' Kahvelerde 
gezerken kaçırdılar 1 Kütüphane 

' Tetkll edilip edilmediği 
belll deöll 

Ankara, 19 (A.A.) - Yeni fut
bol federasyonu reisi Sedad Rı • 
za, İstanbul ve İzmir futbol a • 
janlarını Ankaraya davet etmiş -
tir. iki delikanlı kızı arabaya attılar 

ve arkadaşlarının çığlık
ları arasında · kaçırdılar... Fakat 

A
dapaıan, (Hususi) - Adapazarında, tıpkı sinemalarda olduğu gibi, 
heyecanlı bir kız kaçırma hAdise•i cereyan etmiştir. 
Adapazarının iki tanınmış Ailesine mensup olan vak'anın kahra. 

mınları bir &'enç kızla bir erkek ve bir de arkadaşıdır. 
Adapazannda Dikiş Yurduna devam eden 17 kadar &'enç kız, geçen 

pazar günü arkadaşlarının birisinin e•inde toplanmışlar, gülmüşler, oyna• 
mı,lardır. Fakat evlerine dönerken sokak başında rastladıkları iki gen• 
cin hücumuna uğramışlardır. Gençlerden biri onsızın bu kızlardan birini 
yakalamış ve diıteri de ajtzını mendil ile tıkayarak orada bekletmekte 
oldukları bir a rabaya atmışlar ve kızların çıtlıkları arasında sür'atle 
ırözden kaybolmuşlardır. 

Vaka hemen Adapazarında şayi olmuş ve yıldırım gibi yeti~en polis 
genç ve Mrln kızcağızı iki maceraperestin elinden kurtararak ailesi ne 
teslim etmiştir. 

Yakanın kahramanları mevkurtur. Hadise iki tarafın da tanınmış 
ailelere mensup olmaları itibarile derin bir teessür uyandırmıştır, 

• • • .. 
I zmite içme suyu getiriliyor 

lzmit (Hususf Muhabirimizden) - lımit belediye reisi Kemal, Anka· 
radan şehrimize dönmüştür. Haber aldığıma göre, lzmit belediyesi, be· 
lcdiyeler bankasından borç para alacak ve şehrin noksan bir çok işle• 
rini tamamlayacaktır. 

Bu arada 100 bin lira sarfedilerek şehre yeni bir içme suyu getirile · 
cektir. 

• • • 
İzmite fabı·ikadan elektrik alınacak 

lzmit (Hususi) - lzmit belediyesinin Sümer Bankta.ı şehir tenviratı 
için elektrik alması kararlaştınlmıştır. Belediye 3 ay sonra, kAıtıt fabri· 
kasından şehre elektrik almış ve bu suretle şehrin senelerdir karanlıktan 
çektiği sıkıntı sona ermiş olacaktır. 

Muhabir mektupları 

lzmlrde tatbikata 
batlandı 

Ankara ajanının da iştirakile ya
pılacak olan içtimada milli küme· 
nin t.eşkil edilip edilmiyeceği dü
şünülecek ve bir karara bağlanacak-
tır. 

Diğer taraftan federasyonların 

naklinden sonra İstanbulda hikme
ti vücudu kalmıyan hakem komi
tesinin de Ankaraya taşınacağı 

rivayet edilmektedir. 

Marsel Til 

lzmir ( Huıuıt ) - Dahiliye 
Veklletinin kahvehaneler hak· 
kında verdiği emrin tatbikına 
başlınmışlır. Şehirdeki bütün 
kahvehanelerde birer halk kü. 
tüphanesi kurulacaktır. Belediye 
bu emrin tatbikı için ıllkadar. 
!ara 11kı sıkıya tenbilıatta bu. 
lunmuştur. Kemeraltında bazı 
kahvehaneler kütüphane tesisine 
başlamışlardır. Bu kütüphaneler• 
de bulundurulacak kitapların lis
tesi de alakadarl~ra verilmiştir. 
Bütün kitapları bulundurmak 1 BokaörlUkten çeklldl son 
mecburi değildir. Ancak kahve- mUsabakada galipti 
hanelerin müşterisine ıı-öre ki· Paris 19 (A.A.) - Boks orta sik-
taplar artır ılacaktır. let dünya şampiyonu Marcel Tlıil, 

• , bokstan çekilmiştir. Diinya şam -
KUltUr DirektörlUAUnlln piyonluğu Unvanı münhaldir. 

balosu * 
İzmit kültür direktörlüğü ev • 

velkı akşam Necati bey mektebi 
salonlarında senelik balolarının bi 
rincisıni verdi. İstanbuldan sureti 
mahsusada getirilen bir cazın o
lanca neşesile sabahlanan baloda 
!zmitin bütün tanınmış aileleri 
vardı. 

Baloda, milli rakslar, ?eybekler 
oynanmış, bilhassa Çin danc;ı ala
ka uyandırmıştır. 

Orta mektep musiki muallimi 
Bayan Be 'dianın okuduğu bir kaç 
parça şarkı uzun ve ' ürekli alkış
larla karşılanmıştır. 

Dünya yarı orta boks şampiyo -
nu Marcel Thil en mühim mıisaba· 
ka!arından biri olan Lou Bronil -
lard maçını da kazanarak <0ski un
vanını muhafaza etmiştir. 

Bu galibiyet; müsabaka esnas!n· 
da L. Bronillardın M. Thil'in vü
cudunun alt tarafına vurduğu gay· 
rinizaml bir yumruk yüzünden 
diskalifye edilmesile olmuştur. 

Maçtan sonra gaı.etecilerle gö
rüş~n galip yumrukçu, maçın bu 
suretle bittiğinden çok mütees -
sir olduğunu, rakibi ni nakavtla 
yeneceğine emin bulunduğunu 

söylemiştir. Baloda Vali Hamit Oskay, Ge
neral Mürsel de bulunm~ş ve çok 
eğlenceli bir gece geçirilmiştir. 

Dokumacılık merkez-==_.,=== 
lerinden güzel Kadıköy~ 

Büyükadada spor 
müsabakaları 

Buyükada Halk spor klübünün 
tertip ettiği spor müsabakası 21 
Şubat Pazar günü Büyükadada 
yedi klübün iştırakile yapılacak -
tır. iplik buhranı burada da duyuldu, · BE y 0 c L u 

Belediye kasabayı imar ediyor SARAY 
TÜRK 

: Niçevo 

: Türk inkılabında 
terakki hamlele ri - . 

Dokuma merkezf.,im fz clen: Kadılcögaen bir ıörilnıiı 

kasabada her zaman ileri giden bir 
yenilik göze çarpıyor. Belediye 
her fırsattan istifade ederek ka -
sabayı imar ediyor. 
Kadıköyde yaz günleri halk yay· 

laya çekilir. Kasaba bir sathı ma· 

ildir. Yaylası ise daha üstteki bü

yük dağın eleğıne düşüyor. Kasa

ba bin beş yüz haneli olduğu gibi 
yayladaki evlerin adedi de bin beş 
yüzdür. Buna göre Kadıköyüne üç 
bin haneli bir kasaba demek la -
zım gelir. 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRl 

: Şanghay veMazurka 
: Halk kahramanları 

ve Zigfeld yıldızlar 
kralı 

: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot 
: Kızıl çayır ve Hü· 

cum Taburu 
: Yeşil domino ve 

Anna Karenin 
: Bay Tekin 
: Hindistan kahra. 
manları ve bi r gün· 
lük kibar kadın 

: Şarlo asri zamanlar 
ve Bir numaralı 

halk düşmanı 
ASTOl<YA : Kadife maske ve 

Ölüm uçurumu 
CUMHURiYET: Kara kedi ve Bü-

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

yük ihtilal 
ISTANBUL 

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

Kızıl çayır 
: Hortlak 

Kadıköy, (Hususi muhabirimiz
den) - Bu nahiyenin dokumacı 

bir kasaba olduğunu daha önce 
yazmıştım. O zaman iplik buhranı 
dolayısile şikayet vardı. Bu şika -
yet hala dinmemiştir. Buna bir 
çare gerek. Kadıköy iptidai tarz
da olmasına rağmen bin beş yüzü 
bulan tezgahlarında imal ettiği 

bezler ile ikinci bir cNazilli doku
ma kombinası• denebilecek mev
kide olduğuna göre bulunacak ça
renin, yani iplik buhranının gide
rilmesine matuf tedbirin tez elden 
temin edilmesi lazım gelmektedir. İyi suyu ve gayet temiz havasi- ALEMDAR 

: Balalayka ve herkes 
ondan bahsediyor 

: Korkusuz kaptan 
Dokumacılık buraya çok para 

getirmekte, halk iktisadi sıkıntı 

çekmemektedir. Bunun içindır ki 

İzmit için 
Bir imar planı 
Hazırlanıyor 
İzmit (Hususi Muhabirimiz-

den) - Vilayet umumi meclisi 
encümen seçimleri yapılmıştır. 

Bütçe encümeni reisliğine Rıfat 
Yüce, mazbata muharrirliğine Se· 
dat Pek, Maarif encümeni reisli -
ğine Lamia Gaffar, mazbata mu
harrirliğine Şefik Türel, Nafıa en
cümeni reisliğine Enver Balkan, 
mazbata muharrirliğine Kemal Ka
rasu, Dahiliye encümeni reisliği

ne Salih Yöntem, mazbata mu -
harriliği~e Süleyman Akyol, Sıh
hat, Ziraat ve baytar encümeni 
reisliğine Kemal, hesapat kat'ı en· 
cümeni reisliğine Salih Kalemli, 
ınazbata muharrirliğine Şevket 
Kökçü seçilmişlerdir. 

Vilayet umumi meclisi beş se • 
nelik bir imar crojesi hazırlamak-
tadır, ' 

le bu nahiye Denizli vilayetinin 
bır incisidir. Tebdilhava edecek -
lere burayı tavsiye ederim. 

/ İzmirde bir 
Sergi sarayı 
Yapılacak 
İzmir (Huousi) - İzmir enter

nasyonal fuarı komitesi toplan -
mış. Reisin fuar hakkında hazırla
dığı projeler ve muhtelif pliinlar 
komitece tetkik edilerek kabul e· 
dilmiştir Bunların derhal tatbiki 
için faaliyete geçilecektir. Öğren
diğime göre yurt dışından ve i -

çinde> fuara iştirak için birçok mü 
racaatl•r yapılmıştır. Muhtelif 
müesse>eler ve ticaret odaları bu 
yıl hususi pavyonlar inşa e~tire • 
ceklerdir. Ayrıca geçen sene in· 
şa edilen pavyonların iç ve dış 

tertibatları ve dekorasyon işlen 

baştan yapılacaktır. Dekorasyon iş
lerine hususi bir itina gösterile • 
cektir. Kü!türparkın ağaçlanma -
sı işine itina ile devam edilmekte
dir. İlkbaharda Kültürpark yeşil 
bir mesire yeri halini alacaktır. 

KEMALBEY : ~öl savaşları _ve 
in batakhanesı 

K A D KÖY 
HALE : Yeşil domino 

HALE 
ÜSKÜD AR 

: Çapkın genç 
BAKIRKÖY 

MiL TIY ADI : Mişel Strogof 

Reisin hazırlattığı tir plan mu
cibince fuarda kapalı bir sergi sa
rayı yapılacaktır. Sergi sarayı, 

memleketin tanınmış mimarlan 
ve dekoratörleri tarafından hazır
lanacak ve 937 fuarının, şimdiye 

kadar rastlanmadık )• ususiyetie • 
rinden birini teskil edecektir. Ser
gi sar~yında yalnız teşhir işleri 

,· apılacak ve reklamcılığın en son 
icatlarına burada rastlanacaktır. 

Berut, İskenderiye, Pire ve Hay· 
fa limanlarile Romanyadan İzmir 
fuarına iştirak edecek firmalar ve 
eşhas için, Romanya devlet va • 
purları tenziliit yapmağı kabul et
miş ve keyfiyeti fuar komitesine 
bildirmiştir. 

Fransadan bazı firmalar İzmir 
fuarının hariçte reklam işlerini ü
zerine almağı teklif etmiştir. Bu 
teklifler komite tarafından tet • 
kik edil mektedir. 

Musabakalara saat 14,30 da (A
dalılar arasında) yapılacak olan 
bisiklet yarışıle başlanacaktır. 

15.30 da (5000) metrelik yarış, 

saat 16,30 da da Pera-Büyükada 
maçı ve daha sonra Ving-Pung 
karşıla şmaları yapılacaktır. Mü -
sabakalardan sonra galiplere ma
dalyeler tevzi edilecektır. 

Galatasaray. Ko•ej 
atletleri 

Yarın saat iki buçukta Robert 
Koleı sahasında, Galatasaray lise· 

sı le Kolejden iştirak edecek onar 
atletle 3000 metrelik bır mukave
met koşusu yapılması kararlaştı -
rılmıştır. 

İzmir şampiyonu ya-
rın belli olacak 

İzmır şa 11 piyonuyla İzmir ikinci
sını meydana çıkaracak olan maç
lar Pazar günü Alsancak stadın

da yapılacaktır. Son vaziyete göre 
Altay 20 puvanla başta, Altınordu 
VP Gözte pe on dokuzar puvanla i
kınci geliyorlar. 

Buna mukabil Altayın Altın -
ordu ile Göztepenin de İzmirspor· 
la birer temasları vardır. Vaziyet, 
tıpkı 927 senesindeki İzmir şam· 
pıyonası puvantajını andırıyor. O 
yı 1 K. S. K. ve Altay arasında bü
yük bir rekabet vardı. Her ne ka
dar Altınordunun vaziyeti de bu 
iki takımın yakınında ve berabe • 
rinde ise de iki rakip arasında kuv
vet farkı hemen yok gibi idi. Bu i
tibarla Altınordunun şampiyon 
çıkmasına ihtimal verilemezdi. Al
tayın K. S. K. ile berabere kalması, 
K. S. K. takımının Altınorduya 

mağlubiyeti, nihayet Altay.Altı • 

nordu maçının berabere neticelen

mesi Altınorduyu şampyon çıkar
mıştı. 

Bu haftaki vaziyet şudur: 
Eğer İzmirspor takımı, Altınor

dunun karşısında tatbikine mu -
vaffak olduğu mükemmel oyunu 

oynıyabiiirse Göztepe için sürpriz· 
li bir netice hatıra gelebilir. Bu 
takdird~ Altınordu - Altay ma -

çının n.etiqesi meşkuk bir şekil 
alır. Göztepenin galibiyeti halin· 
de Altınordu ve Altay için müt
hiş bir şans denemesi mevzuuba
histir. Yani galip taraf şampiyon 
olacağı gibi, mağlı'.ıp taraf için maa
lesef İzmir üçüncülüğünü mukad
derdir. 
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Tetkikler: 

Ceb.elüttarık'ta hayat 
nasıl geçer? 

lngillz bahrlyelllerlnln canlandırd lğı 
bu kasaba halkı naaıl geçinirler? 

Taş yığınları üzerinde on beş 
bin nüfuslu bir kasaba olan Cebe· 
lüttarık, taştan yapılmış tabii ka
lelerle çevrilidir. Kasabanın bir 
tek caddesi vardır. Halk yaya kal
dırımlarda gezinir. İki asırdanberi 
buraya gelip yerle~cn Maltalı, İs
panyol ve yahudiler Cebelüttarık
ın belli başlı sakinleridir. Milliye
ti başka da olsa, burada doğanla
rın hepsi kendilerini mağrur birer 
İngiliz tebaası addederler. İngilizler 
ise, bunlara, Kaya kertenkelesi 
derler.. Büyük İngiliz donar.ması
nın Cebelüttarık moğazına gelip de
mirlemesi, kasabaya heyecan verir, 
dükkanlar, kahvehaneler, biraha
neler ve ahali hazır!anmağa baş -
!arlar. Hintli tüccarlar ipekli mal· 
lannı gümüşten ağızlıklarla , ço • 
cuk oyuncaklarını, zırhlılar -
dan karaya çıkan denizcilerin yol
ları üzerine sererler. Barlardaki 
orkestralar, şen havalar çalmak i
çin bütün ihtimamlarile paralı 

müşterileri beklerler .. Gece karan
lıkları Cebelüttarık limanı ustün
deki kayalıklar üzerinden kasaba
ya yayılınca, elektrikler parlar ve 
limandaki harp gemileri projek
törlerini havalarda kavisler yap
tırarak dolaı tırırlar. Denizin dal
gaları sessizlek içinde sahillere 
çarpa çarpa haşin gürltüler çıka

rırken, güvertelerden boru ve 
trampet sesleri balkanlar gibi taş 

yığınlarına yayılır, dağılır ... İnsa
nın içine yalnızlık h isleri doldu • 
rur. Fakat, saatler ilerledikçe ka
sabanın içine dağılmış olan deniz
cilerin şerefine çalan orkestralar, 
iÇi!en içkiler sokakta şen knhka • 
halarla doldurmuştur.Büyük donan
madan karaya çıkan binlerce de
nizci, altı günlük uzun deniz yol -
culuğu esnasında içine dolan içki 
ve kadın hasretini bir hamlede gi
dermeğe çalışmaktadırlar. Barlar, 
birahaneler İngiliz denizcileri ile 
dolmuştur. İspanyol, Macar, Fran
sız, Yahudi, İngiliz ve İtalyan kız
ları ellerindeki bira ve rakı bar -
daklarını, masalar arasında belle
rini kıvırarak dolaştırır ve göz, 
kaş, dudak işaretleri ile herkesi 
memnun etmeğe çalışırlar.. Ok -
yanuslar ortasında haftalarca has
ret çeken erkekler, bu güzel kız -
ların bellerine sarılıp birer öpü -
cük çalmağa uğraşırlar .. Kasaba -
nın içindeki bütün içkili yerlerde 
ne kadar boş kadeh ve bardak var
sa o saatlerde muhakkak içki ile 

do!mu;lardır. Kafaları iyice tüt 
süleyen denizcilerin güzel kızlar
la olan münasebeti ise, daha ileri
ye geçmez.. Çünkü, Ccbelüttarık 

valisi, denizcilerb, ge~e uykuları· 
nı top namluları dibinde geçirme- ' 
!erini emretmiştir. Genç denizci- 1 

!er içkili, danslı kadınlı bir kaç Ş<'n 
saatten sonra dönerler. Fakat on 
beş bin nüfuslu bir kasabanın ka
dınlı, erkekli hemen bütün sakin· 
leri donanmanın Cebelüttarıkta de· 
mirlediği haftalar zarfında deniz
cilere içki yetiştirmeğe çalışırlar. 

Umumi yerlerin kapıları açıldığı 

zaman buram, buram tütün du -
manları havalara yayılır (Ports • 
mut) y~hut (Şamat) torpidoları 

denizcileri, sokaklarda biribirinin 
kollarına girerek iki tarafa yalpa
layıp ilerlemeğe çalışırlarken, hep 
bir ağızdan . seni seviyorum; sev
gilim. Fakat, yalnızlıklar içinde ... 
Acılar içinde• şarkısını söylerler . 
Barlardaki kızların balon biçimin
deki fistanlarını dansederlerken, 
burunlarına kadar götürüp kok -
!uyan bu zavallı gençler, ne kadar 
mes'ut. Fakat, ne kadar biçaredir· 
!er .. Bütün bir memleketi sarhoş 
eden ve kendileri de günlerce sar • 
hoş gezen bu çocukların vatanları
na döndükleri vakit ilk yapacak -
!arı iş, muhakkak ki, evlenmek o
lacaktır. 

Gece gemilere dönmek dakikası 
yaklaştığı zaman sokaklarda sert 
adımlarla dolaşan nöbetçiler, b.ı

razanların sesleri üzerine, hiç bir 
gemicinin bir köşede sızıp kalma -
ması için her tarafı dolaşmağa baş
larlar. Masalara yumruklar vuru -

!ur. Şayanı hayret bir çabuklukla 
her yer boşalmış ve kayalıklardan 
aşağı doğru yıldırım gibi koşan 

denizciler limandan gemilere gir
meğe başlamışlardır. 

Ertesi sabah uykudan uyanan 
Cebelüttarıklılar, büyük donanma
nın yerinde yeller estiğini görür -
!er. İspanya hudutlarını bekliyen 
betbaht bir nöbetçi asker, azamet
li İngiliz donanması tam karşı sa
hillerden geçerken kendi vatanı

nın felaketini düşünür .. Çünkü. 
İngiliz donanması çok uzakla • 

ra değil, Ba!ear adalarına kadar 
çok yakınlarda gitmektedir. Baka
lım, bu adalar İspanya ihtilali yü
zünden yulerinde duruyorlar mı? 
Hi çalmazsa milliyetlerini ve san
caklarını değiştirmediler mi diye ... 
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evi$Neler 
EvrleTJMe· r 

50 y AŞINDA AŞIK 
Konyadan S. O. S. remzi ile ge - ı 

len mektupta bir kariimiz diyor kı: 
Kardeşim Dertortağı; 

Sana kardeşim diyorum. Çünkü 
gözlerimin önüne ben kıratta bir 
zat olarak geliyorsunuz. Yani aşa
ğı yukarı 50 yaşlarında .. Her ne i
se. Sadedden dışarı çıkmıyalım da 
derdimizi anlatalım: Azizim ben 
50 yaşında bir gencim!. Malım 

mülküm var. Aylık gelirim de 100 
lirayı buluyor. Şimdiye kadar beş 
defa evlendim. Karılarımın üçü 
öldü ikisini de boşadım. Şimdi dul 
vaziyetteyim. Fakat bir sene ka
dar evvel yanımızdaki eve bir ai

le taşındı. Bu ailenin 15 yaşlarında 
güzel bir kızlan da var. Ben bu aile 
ile konuşmakla beraber kızla da a
lakadar oluyorum. Yani kız bana 
bir ağabey veya babaya bakar bir 
gözle değil de ... SiziTl anlıyacağı -
nız bir dost göz;iyle bakıyor. Ve
ya ben öyle anlıyorum. Tabii ben 
yaşta bir adamın kendisinden 35 
yaş küçük bir kıza karşı olan aşkı 

kadar gülünç hiç bir şey olamaz. 
Günlerden bir gün kızcağız yanı -
ma geldi. Benimle dertleşmeğe 

başladı. Kaç defa evlendiğimi, ka
nlarımı sevip sevmediğimi, evlili
ğin iyi olup olmadığını sordu sor -
du da: 

- Sen ne kadar iyi bir adamsın. 
Sen hiç sevilmez misi1' demesin 
mi? 1 şte o günden sonra ben de a· 
rasıra kızın snçlarını ok§amıya, e-

!imden geldiği kadar aşk ninnileri 
mırıldanmağa başladım. Şimdi bu 
malumatı verdikten sonra soruyo 
rum: Kıza bütün dÜ§Üncelerimi 
(yani kendisini sevdiğimi, ve al • 
mak istediğimi) nasıl söyliyeyim? 
Bunlan doğrudan doğruya ken • 
disine mi yoksa ailesine mi söyle· 
mem doğrudur? 

Birader; 

Ne kendisine, ne ailesine ... Hç 
birine söyleme. Sen ununu ele • 
miş eleğini duvara asmış bir adam. 
sın. Şimdiye kadar l;teş defa evlım. 
mişsin. Biraz ela böyle bekar ya~a 
be yahu. Yok eğer ihtiyarlamağa 
yüz tuttuğunu söylemek istersen 
kendine uygun ve mesela 45.50 
y?şlarında birile evlen. Bu yaşta 
bır kızı almak bana öyle geliyor 

ki hem tehlikeli hem de hiç doğru 
değidir. Kızın sana karşı muhab • 
betinin aşıkane olduğunda şüphe 

ediyorum. Çocuk belki seni bir b.ı· 
ba yerine koyarak sevmiştir. Sc • 
nin bunu başka şekilde tefsirin 
doğrusu şayanı hayrettir. Şimdi • 
den :ıonra derhal hattı hareketini 
değildir. Kızın sana karşı muhab
melesi yap. Kendini düşünmiyor • 
san bari bu ana kuzusunu düşün. 

İşte sana nasihatim aziz birader. 
Sözlerime darılınadın \sanırım. 
Çünkü sen de bilirsin ki dost acı 
söyler. 

DertortaQı 
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İngilterenin 
Azılı düşmanı 

(1 inci S<l'.'}adan d<'mm) 
kilala malik bulunuroruz ve kati
yen hiçbir sulh siyasetimiz }Oktur. 

BALKA~_KONSE!'hi. ! t!::~~.~:::!:~~fl 
Yunan Başvekilinin pek mu ım ! . . -

Maltepe -askeri lısesı okurlan 

bir beyanatı için 3200 metre nevresimlik bez 
4 • Mart. 937 Perşembe günü saat 

BAŞVEKiLiN NUTKU ı B ık b . ı· v • b k f t h 14,30 da Tophanede Satınalma a an ır ıgı u on erans an er komisyonunda açık eksiltme ile 
Bundan aonra B. Bald ~·in söz 

alıtrak büyük bir siyasi nutuk söy
lemiş ve ezcüınle demiştir ki : 

lntihabattan evvel milletler ce· 
miyeti hakkında yapmış olduğum 

bcyanab hatırlatmak isterim. O 
zaman eğer zecrt tedbirler muvaf
fak olmazsa, milletler cemiyetini 
takviye etmek ve Milletler Cemi· 
yetini !erkeden bazı büyük devlet· 
!erin yeniden bu teşkilata iltihak 
etmelerini temin eylemek lallmgel. 
diğini tasrih eylemiştim. 

Bir kerre daha tekrarlarım ki. 
hiçbir tecavüz fikrimiz yoktur. ls· 
tediğimiz, yalnız bir tecavüze mani 
olacak bir hale gelmemiştir. Kuv• 
veUerimizi lhımgel~n seviyeye çı

karmauak,ne kendi emniyetimizi,ne 
imparatorluğun emniyetini muha
faza edebiliriz, ve ne de dünya 
ftulhunu temin yolundaki rolümüzü 
ifa edebiliriz. 

Müdafaa masraflarının bedeli 
budur ve bu, yegane hedcfdir. 

Ordumuz ve dananmamıı, bu· 
gün 1914 deki halinden daha az 
kuvvetlidir. 

Hükumet fedakarlık göze alma
dan, teklif edilen tedbirleri mal! 
bakımdan temin edemez. 

Diğer taraftan B. Edenin söy· 
!ediği sözler, hükümetin noklai na· 
zarının çok sarih ve doğru bir ifa· 
desini vermektedir. B. Eden şöyle 
demişti: 

lngiliz si!Ahlan, hiçbir zaman, 
bir tecavüz harbinde veyahut l\lil
letler Cemiyeti Paktı ve Paris 
paktı ile tezat halinde bulunan bir 
mahal uğrunda istimal cdilmiyc
cek tir. 

V&kitkinden daha kuvvetli çıkmıştır alınacaktır. Tahmin bedeli 2304 

Atina 19 ( A.A.) - Başvekil Melaksas müttefik devlet Hariciye liradır. ilk teminatı 172 lira 80 
Namlaıınııı harcketınden soora matbuat mümenillerini kabul kuruştur. Şartname ve nümunesi 

komisyonda görülebilir. lıtekliJe • • 
ederek demiştir ki : rin kanunt vesikalarile beraber 

" Yunanistan da tıp/et üç mülltjilci ııibl, Ballr.an Antantı lconf«· belli saatte komisyona ııelme
ransından lamamigl• memnun olo6ilir. Bal/can 6irlifimi% bu lconf•· 

leri. "348n •895n ranst<ın h«r z.arnandan ziyadt!. kavvtlli olarak ,ıkmııtzr. Yunan mille-
tine bu ttminalı vernıtk v• bir sulh ve nİ•an unsuru olan Balkon )(-. 
Antantının •btdig•n sar.ılmıgacatı kanaatini izhar etmekle bahtiyarım. Üçüncü Kor birlikleri için On 

bi~ liralık Yün elrliven 26-Şubat-937 
Cuma günü saat 15 de Tophanede 
Salınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah· 
min bedeli beher çifti 75 kuruştur. 
ilk teminatı 750 liradır. Şartname 
ve nümunesi Komisyonda görüle
bilir. isteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona gelmeleri. 

Yunan • • • 
gazetelerinin mütaleaları 

Atina 19 (A.A.) - flütün gaze
teler baş makalelerini Balkan An· 
tanlı l<onseyinin neşrettiği tebliğ-in 
tahliline lıa ı retmekledir. Gazeteler 
mezkür tel;ligin ihtiva etliği sara
kat ve katiycl ile Balkan birliıtine 
yeni bir kııvvel ve canlılık verdi
ğinde müttefiktirler. 

Proia diyor ki: 
Kuvvelli bir sulh aleti olan Bal· 

kan Antantı swlhıın muhafaıası yo
lunda sarfedilen ga1retleri ancak 
takviye edebilırdi, o sulh ki Bal
kanların inkişaf ve refahı için 
esaslı bir şarttır. 

lngiliz. İtalyan anlaşması tebliğ. 
de Akd~niz sulhu i•in ciddi bir 
garanti olarak zikrediliyor. Türki; e 
ve Yunknistanın ııcniş sahillere 
malik bulundukları ve Yugoslavya 
ile Romanyanın da birisi Adriya
tiklen, diğeri de Karadenizde bağlı 

bulundukları bu denizin vuiyeti 
bu auretle hiç değişmemiş oluyor. 
Fılhakika tebliğ Balkan Antantı 

devletleri ve diğer Akdeniz mem
leketleri icin mesut olan bu hadi· 
se; i meskut geçemezdi. 

Fakat tebliğin en mühim kısmı 
Bulgar. Yugoslav paktına ait ola
nıdır. Balkan antantı bu pakt hak-

' kında resmen vaziy~t almış oluyor. 
Balkan devlelleri bu paktı anlan· 
lın gayesine tamamile uygun ve 
binaenaleyh Balkanlarda sulhun İs· 

tikrarına hadim olarak telakki 
ediyorlar. 

Beynelmilel buhranlı vaziydlere 
karşı bütün siyasi teşekküllerin 
kat'i hattı hareket ittihaz ettikleri 
bir devirde Balkan Antantı Avru
panın cenubi şarkisinde kıymetli 
bir sulh amili olarak teıahür et• 
mektedir. 

Halkevlerinin Yıl dönümü 
( 1 nci .;adfadan cieı·am) 

lan Halke\"lerü1c lazım gelen mfı. 
nevi ve madd1 müzaheretlerin gös
terilm~si için Halke\'i olan her 

1 
mişlcr, tuldukları güzel ve ameli 
tedbirlerle muhitlerinin sevdiği 

ve ~ükranını kazanır olmuşlardır. 

( 331 ) ( 685} 
)(-. 

Askeri Tıbbiye okurları için 
3140 çift tire çorap 2-Mart-1937 
s~lı günü saat 14,30 da Top
hanede ıalınalma komisyonun
da açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 942 liradır. 
ilk teminatı 70 lira 65 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi. ~omis. 
yonda görülebilir. lsteklılerın ka
nuni veıikalarıyle beraber belli 
saatle komisyona ııelme'eri. 

(342) (772) 

* iki No: lu Dikimevi için 80 bin 
adet perçin çivisi ve 80 bin adet 
pulu 4 • Mart • 1937 pcrşe mbe 
günü saat 15 de Topiıanede sa· 
tınalma komisyonunda pazarlıkla 
alınac.-ıktır. Hepsinin tahmin be
deli 1520 liradır. ilk teminatı 114 
liradır. Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli sa•tte komisvona gelmeleri. 

• (357) 
lngiliz silahlarının istimal edile· ı 

bileceği ihtimaller sarihtir: 

ycrd~ lıer resmi ve her milli mües
sesenin nazarı dikkati celbedil • 
mektcdir Halke\'i ilk yıllardan be· 
ri halkı çatılan altına toplamak i· 
çin bütün vesilelerden faydalan • 
mışlac \ e mut itte yakın ve sıcak 
bir ilgi uyandırdıklarını fi'li delil
lerile gördükten sonra; Halkevi 
öğren~ğinin çizdiği maksatlarda 
hizm ; t ve ideal saflarını sıklaş • 
tırmıyıı \"C kuvwt!endirmiye ö -
nem vererek şuurlu ve maksatlı 
toplantılara daha çok yer ayırmış
lardır. En fazla muvaffak olan 
Halkevleri; muhitlerinde çalışma 
eleman ve imkanını daha ko • 
lay buiacakları \'e daha verimli 
yapabilecekleri şubelerde esaslı 

çalışmalara geçmiş ve programlar 
tesbit ederek takipten geri dur • 
mıyan Halkevleri olmuştur. Halk
.C\'lerinin yıl dönümü dolayısile 

neşredilen bir broşürün tetkiki bi
ze en çok Balıkesir, Bursa, Antep, 
Bartın, Diyarıbekir, Antalya, Mer
sin, ~nizli, Adana, Mardin, Sam· 
sun, Konya, Kars, Elaziz, Ankara, 
Afyon, Aydın, Çorum, Eskişehir, 

Mani;;a, Maraş, Zonguldak, Uşak, 
Eminönü, Edremit, Giresun, İne
göl Halkevlerinin muvaffak oldu
ğu kanaatini uyandırmıştır. Bina, 
bütçe ve elemanlar darlığı yüzün
den bu derece varlık gösteremi
yen diğer Halkevlerinin bir çok -
ları bir çok sahalarda bunları ge
çebile~ek hizmetlerde bulunabil -

Halkevl~rinin bulundukları mu • 
hitlerde dil ve tarih işleri düzenle 
yürümü · ve elliye yakın Halkevi 
şehirlerinin birer tarihini hazır • 
Jamıya ve yazmıya muvaffak ol
muşlardır. Çevrelerinin halk şair

leri ve genç kabiliyetleri için 
çok güzel tedbirler alan Halkevle
rinin sayısı da bundan aşağı de • 
ğildir. 

)(-. 

Asker! tıbbiye okulları için 
676 çift göderi eldiven 9 Mart 
937 Salı ırünü saat 14 de Topha
nede Satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1014 liradır. ilk Teminatı 
76 lira beş kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli sai\lte kanuni ve· 
sikalarile beraber Komisyona gel· 
meleri. "359. "1011,, 

lngıliz silahlan, ancak Büyük 
Britanyanır. ve imparatorluğun mü· 
dafaası için istimal olunacaktır. 
lnğili• silahları, halen mevcut ln
gilit taahhütleri mucibince sebep· 
sız bir tecavüze karşı Fransanın 

ve Belçikanın müdafaası için isti
mal olunabilir ve lüzumu takdirin
de istimal olunacaktır. · 

Eğer garbt A vrupada teca vüı.e 
karşı bir karşılıklı yardım paktı 
vücut bu.ursa, bu paktın, sulhu 
temin edebileceğini aıın!yorum. 

Fakat şayet bu pakt ihlaledilir 
ve biz de bu pakta dahil bulunur -
sak, karada ve havada birinci sınıf 
kuvvette bir Avrupa devleti ile 
derhal karşı karşıya gelmemiz 
mümkündür. 

Kollektif emniyet mucibince, 
bu çarpışmanın bir kısmını ve her 
halde deniz çarpışmasını üzerimize 
almamız lazım gelecektir. Hava 
bakımından C:a açık bulunuyoruz. 
Bütün bu sebeplerden dolayı, eğer 
Büyük Britanya tam rolünü ifa e· 
demiyecek ve kendisini lazım gel· 
diği gibi müdafaa eyleyemiyecek 
ise, böyle bir kollektif emniyet 
paktına girmemiz çok tehlikeli bir 
iş olacaktır. 

Bu müdafaa tekliflerinin arze • 
dilmesine sebep işte bunlardır. 
DÜŞMAN HANGİ YANDA 

Londra, 19 (A.A.) - Dün öğle
den sonra Amele Fırkasına men • 
sup ~bueslardan eski Bahriye 
nazırı M. Alexander, Avam Kama
rasında siLihlanma müzakerelerini 
tekrar canlandırmıştır. 

Mebus, hükumeti, bütün bir ne· 
sil için İngiliz milletinin hayat 
standardını azaltan bir kanun ka
bul etmiş olmakla itham etmiştir. 

Amele Fırkası ıru!nsuplarından 

Alb~y Wedgwood, ezcümle demiş· 
tir ki: 

•Bizim için tehlike, Japonya de
ğildir. Eğer günün birinde bir teh
likeye maruz kalacaksak, bu tehli· 
ke, Alman tehlikesi olacaktır. M. 
Hitlerden kurtulmamız için para
mızın mümkün oldugu kadar iyi 
bir şekilde sar!edilmesini istiyo • 
ruz. İngilteer ile Fransa'nın erka
nıharbiyeleri arasında görüşmeler 
yapılmalıdır. Alman tehlikesinden 
korkan diğer devletlerle de umu
mi bir istişare yapmak imkAnı 
mevcut olup olmadığı hakkında 

görüşülmek icabeder. Böyle bir is
tişare yapılmakta olduğu hakkın

da bize teminat verilebilir mi? 
Sosyalist birliğine mensup Sir 

Stafford Cripps, İngiltere ve Al • 
manya hükümetlerine karşı şiddet
li hücumlarda bulunmuş ve her iki 
hükumetin siyasi teminat vermek· 
te ve fakat emperyalist bir siyaset 
takip etmekte olduklarını söyle -
miştir. 

Başvekil M. Baldvin, İngiliz or
mizin sayısı 167 yi bulmaktadır. 
Partiain birer kültür merkezi o-

' dusunun, İngiltere hükumetinin 
girişmiş olduğu taahhütlere tev -
fikan, Fransa ve Belçikanın bir ta
arruza uğraması takdirinde, bu 
memleketleri müdafaa için kulla-

. nılacağını katırlatmıştır. 
Hatip, ilaveten demiştir ki: 
cHüktlmet, Lokarno misakının 

yerine bütün eski Lokamocu dev
. !etlerin iştirak edecekleri yeni bir 
itilaf ikame etmek ümidini kay • 
betmemiştir. • 

Londra, 19 (A.A.) - Hafta so • 
nunda İngiltereye dönecek olan 
M. Eden. harici civaset hakkında 
mühim bir nutuk sÖy!iyecektir. 

Vaşington, 19 (A.A.) - Deniz 
dairesi direktörü Amiral Willium 
Leahy, Deniz Bakanlığının B. Roo
sevelte bir teklif yaparak Amerika 
donanmasının İngiliz donanma • 
siyle mutlak surette müsavi olma
sını istiyeceğini bildirmiştir. Zira. 
İngiltere donanmasını takviye et
tiği takdirde, Amerika da takvh·e· 
ye mecbur olacaktır. Bununla be
raber Amerika, İngiliz yeni inşaatı 
hakkında resmi malüınat almadan 

hiç bir te nbbüste bulunmıyacak -
tır. 

HÜKÜ:\IETE İSTİKRAZ SALA
HİYETİ \"ERİLDİ 

Londra, 19 (A.A.) - Avam Ka
marası, hükumete dört yüz mil • 
yon İngiliz lirasına kadar isti!<raz 
aktedebilmesine salahiyet verilme
sini tasvibeden teklifi, 145 reye 
karşı 329 reyle kabul etmiştir. 

Dahiliye veklllnln nutku 
kaldı 

Ankara(telefonla)-Halkevlerinin 
açılışının 5 inci yıl dönümü müna. 
aebetile Ankarada mühim bir nu· 
tuk irat edecek olan C. H. P. ge
nel sekreteri ve dahiliye veklli 
Şükrü Kaya lıtanbuldan gelemiye· 
ceğinden açılış töreninde buluna. 
mtyacakhr. 

Törende a-çılış nutkunu Halkev
leri reisi Erzurum ıaylavı Nafi 
Atuf ıöyliyecektir. Bu nutuk radyo 
ile bütün halkevlerinde dinlenecek· 
tir. Bu mutlu ırünü kutlulamak için 
zengin bir proırrıım hazırlanmıştır. 
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Murahhas 
Heyetimiz 

.Ankaradan hareket 
etmı,tır 

Ankara, 19 (Hususi muhabiri· 
mizden telefonla) - Hatay dava· 
sının anayasasını h~zırlıyan ilk 
murahhas heyeti bu geceki eks· 
presle lstanbula hareket elmiştir. 

Ankarada Halayın anayasası 
kanunlarının ala cağı şekil üzerine 
son derece bir heyecan görülmek· 
tedir. 

Katibi umumt Bay Numan Me· 
nemenciojtlu hiç bir gazeteciyi ka. 
bul etmemiş ve yalnız Açık Söz 
muhabirini trenin hareketinden ev• 
ve! kabul eylemiştir, 

-·-----
Fransız - Türk 
Dostluğu 
Franaanın bu dostıuju 

Hataya feda edemlyeceOI 
blldirlllyor 

Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriı•or) - Salahiyettar 
membalardan ÖQ'rendiğime göre Ha. 
tay anayasasının projesini ııötüre
cck murahhas he;eti tam lalimaUa 
hareket etmiş bulunuyor. Hatay 
davası son alacağı şekil üzerine 
Türk - Fransız dostluğuna hale: ge
tirmiyecek ve Fransanın Türk dost· 
tuğunu Hataya feda edemiyece~i 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Mahkemesinden: 
Davacı Paskal Artin Uğurluyan 

vekili avukat Yusuf Nuri tarafın
dan müddeialeyh İstanbul defter· 
darlığı aleyhine firari eşhasdan 

olduğu mülahazasile vaz'ıyet edi
len Pendikte Bağdat caddesinde 
37 numaralı ma bahçe bir bab ha
nenin 88 sehim itillarile 30 seh • 
mine vaki müdahalenin men'ine 
dair açılıp dosyası yangında yan • 
mast üzerine yenileme bürosunca 
dosyası yeniden tesis edilen dava
dan dolayı davacı Paskal Artin 
Uğurluyanın ikametgahının meç
huliyeti hasebile daveti~nin i • 

'f 
Bir No. Ju Dikimevinde birikmiş 

olan 49-125 kilo karışık pamuk ve 
keten kırpıntı ile 2 No. lu dikim· 
evinde birikmiJ olan 2485 kilo 
beyaz pamuklu ve 14446 kilo ke· 
ten, pamuk kırpıntı 9 Mart 937 
Sah gann saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla satılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 6396 lira 38 kuruştur. 
ilk teminatı 480 liradır. Kırpıntılar 
dikimevlerinde ve şartnamesi ko
misyonda görülebilir. Her kalem 
için ayrı ayrı fiat verilecektir. is
teklilerin ihale saatinden bir saat 
evvel kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını Komisyona ver· 
meleri "358,, "1012. 

Suıtanahmct 3 üncü Sulh Hu • 
kuk Hakimliğinden: 
Davacı lstanbulda Unkapanınd3 

Ayazma kapısında 61 No. lu evde 
mukım Hüseyin oğlu Mustafa ve 
Mehmet taraflarından Unkapanın

da İbni Meddah mahallesinde Sa
lih paşa caddesinde eski 34 yeni 
52 No. lu hanede Ülviye aleyhine 
936/1509 No. lu dosya ile açılan i
zalei şuyu da\•asının cari duruş· 
masında Ülviyenin ikametgahının 
meçhul olmasına binaen ilanen da· 
vetiye ve muameleli gıyap kararı 
tebliğ edildiği haine son celsei 

muhakeme olan 3l.' 12/936 tarihin· 
de mahkemeye gelmemiş ve vekil 
dahi göndermemiş olduğundan hu
kuk usul muhakemeleri kanunu
nun 569 • 570 ve 571 • 572 inci mad
delerine tevfikan müddeabih me
şaın bilmüzayide satılarak esmanı 
hasılasının hissedarlar beyninde 
taksimi suretile şuyuun izalesine 
ve bilcümle masarifin tahsil!ne 
gıyaben karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren sekiz gün 
zarfında temyizi dava edilmediği 

takdirde hükmün kesbi kat'iyet 
edeceği ilanen tebliğ olunur. 

!~nen icra kılın~n tebliğata rağ -
men açık duruşma celsesi olan 
8/2/937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü gelmediğinden hakkında it· 
tihaz edilen adi gıyap kararının 
20 gün müddetle ilanen tebliğine 
ve duruşmanın 29/2/H37 Paıarte· 

si günü saat 13,5 a bırakılm~~ına 
mahkemece karar verilmiş \'e gı

yap kararının da bir nushası mah
keme divanhanesine ilsak edilmi' 
olduğundan yevmi mezkür ve sa
atte mahkemede hazır bulunma • 
dığı takıJirde hakkında gıyaben 

muhakemenin devam olunacağı 

tebliğ makamına kaim olmak ü -
zere keyfiyet gazete ile ilan olu • 
nur. (936/309) 

20 Şubat~ 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı lf lqf arı 

Edirne Garp Hudut kıtaatı ihtiyacL için 300 ton ekmeklik 
un kap:ılı zarf uıulile alınacaktır. Un taksitleri ve teslimat mahll• 
!eri husust şartlarda yazı!Idır. Şartutmesi İstanbul, Ankara, Le
vazım Amirlikleri Satınalma Komisyonlarında Edirne, Vize, Te· 
kirdağ, Bıırgaz, Kırklareli Satı nalına Komisyonlarında iki lira on 
kuruş mukabilinde satın alınabilir- . Beher kilo un için mu ham• 
men bedel 13 kuruş 50 aııntimdir, Ilk teminat 3037 lira 50 ktı· 
ruştıır. İhalesi 1·3-937 Pazartesi günü saat 16 dadır. lstelı:liler 
belli gün ve saatte 2490 yazılı kanunun 2. ci ve 3 üncü madde· 
lerindeki belgelerile birlikte Çorluda Kor Satınalma Komisyonu
na müaacaatları. • 597 • •775• 

• • * 
Beher metresine biçilen ederi 350 kuruş olan 246o0 wetre 

hlki elbiselik şayak kapall zarfla alın .. caktır. Şutnameai 4~1 ku· 
ruşa almak ve örneklerini görmek isteyenler hergün öJleden son• 
ra komisyoua gelmeleri İlk teminat . nı11ı:darı 5555 liradır. İhalesi 
5·Mart·937 Cuma gi:ınü saat 11 dedir. R:Csiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikast ve 
ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarınt ihale saatinden en azı 
bir saat evve 1 An karada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. • 604 • "896,, 

* • • 
Beher metresine biçilen ederi 410 kurı.:ş 01an elli beş biıı ill 

altmış bin metre kaput!ıık kumaş kapılı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. !balesi 4-Mart· 937 Perşembe günü saat 15 dedir. İlk te• 
minatı 10550 lira c ır· Şartnamesi 930 kuruşa M. M. Vekaleti Sa• 
tınalma Komisyonundan alınır . Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıll 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evYel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna ver• 
ıııeleri. •606• •897• .. . .. 

Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300 bin metre 
çamaşırlı le bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhı<lesl 
4.Mart·937 Perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 5150 lira. 
dır. Şartnamesi 390 kuruşa M. AI. Vekilleti Satınalma KomisyO" 
nundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıh 
kanunun 2 ve 3 iincü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tek· 
lif mektuplannı ihale saatinden en az bir saat evYel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalwa Kcmisyonuna vermeleri· •607• "898,, 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

Yeminli üç ehli vulcuf tarafından tamamına 455 lira kıymet 
takdir edilen Fatihte Terciıman . Yunus mahallesinin Dnğman 
caddrsinde eski bir yeni :l6 numaralı arsanın sahası 455 metre 
murabbaı l)lup hududu bir tarafı Ahmet Menzilbalıçesi ve bir 
tarafı Ahmet veresesi bahçesi ve bir tarafı Hacı Numan hanesi 
tarafı Rabii tariki am ile mahdut bulunan işbu arsa açık arttır· 
maya vazedilmiş olduğundan 22.3·937 tarihine müsadif Paz:ırte~i 
günll saa~ 14 ten 16 ya ka~ar dairede birinci arttırması icra 
t'di!ecektir 

Arttırma bedeli kıymeti inuhammeneııin % 75 ni bulduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır- Akıi takdirde en son 
arttıranın leahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 6-4·937 tarihine müsAdif salı günü saat 14 den 

16ya kaiar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttır• 
ma be:leli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulmadığı takdirde 
satış 2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir. Arttırmaya i~tiralc etmek isteyenlerin kıymeti muham
menenin % 75 niıbetinde pey akçesi veya milU bir bankanın 
teminat mektııbunu hamil bulunmaları llzımdır. 

Hakları tapıt sicilli ile ııabit olmayan ipotekli alacakl11rda 
diğer alakıdaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddiaların evrakı müsbiteleri 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün z~dında bir· 
ilkte dairemiııe bildirmeleri llzımdır. Akıl takdirde tapu ıicilli 
ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından h•riç kahrl11r. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye 
rüsumu ve vakıf icareci bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 19·2-937 tarihinden itibaren her. 
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artt1rma 
şartnamesi ile 935 .. 2141 numaralı dosyaya müracaatla mezkdr 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (935-2141) 

İstanbul Beşinci İcra Memur • 
luğundan: 

Tamamına yeminli üç ehli vu
kuf tarafından (1880) lira kıymet 
takdir edilmiş olup evsaf ve mcsa
hası aşağıda yazılı Davutpaşada 

Kasap İlyaz mahallesinde Şimen
difer caddesinde eski 15, 17, 19 
yeni 17, 19 sayılı ve içinde biri ha
rap iki göz ahır, dört kuyu ve iki 
si metruk bir havuz ve içinde incir 
ağaçlarile çimento taşlık, bir o

cak, bir helii, iki odadan ibaret bir 
bahçıva 'I binası bulur.an ve sene
de (120) lira kira getiren 3745 
m. bostan müzayedeye vazedil • 
miş olduğundan 22/3/937 tarihi

ne müsadif Pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttır

ma bedeli kıymeti muhammene
nin ~:, 75 ini bulduğu takdirde 
müşteri:;i üzerine bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranın 

taahüdü baki kalmak üzere art • 
tırma 15 gün müddetle temdit e
dilerek 7 /4/937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 den 16 ya 

kadar keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasıııda arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin ~ô 
75 şini bulmadığı takdirde safı~ 
2280 sayılı kanun ahkamına le\'fi
kan geri bırakılır. Satış pc"indir. 
Arttırmaya iştirak etmek isti • 

yenlerin kıymeti muhammenenin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazım
dır. Hakları tapu sicili ile sabit ol
mıyan ipotekU alacaklarcta diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sa· 
hiblerinin bu haklarının ve hu • 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin· 
den: 
Kocası İbrahimin aklen mağ • 

şuş ve mefluç olduğundan ve oğ
lundan bağlanan nafakayı alabil -
mek için kocasına vasi tayinini is· 
!iyen karısı Meleğin talebi üzeri· 
ne yapılan tetkikatta: Mumaileyh 

İbrahime bir vasi tayini icabetti
ğini ve karısı Meleğin vesayete 
ehil olduğunu dinlenen şahitle -
rin söyleme<si ve tıbbı adliden 
gelen raporla da İbrahimin dln
lenmesinde fayda olmadığı ve Me
leğin ibraz ettiği ilmühabecle de 
vesayete ehil olduğu sabit oldu • 
ğundan Meleğin kocası İbrahime 

vasi tayinine ve bir hafta müd • 
det!e ilıinatın icrasına kabili iti
zar ve itiraz olmak üzere 12/2/937 
tarihinde verilen karar i13.n olu • 
nur. 

---
susile faiz ve masarffe dair olan 
iddialarının evrakı müsbitelerile 
birlikte ilan tarihinde itibaren 
nihayet 20 gün zarfında dair;mize 

bildirilmeleri llizımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicili ile sabit 

olmayanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Mütera

kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit beledıye ve vakıf ica
resi be<leli müzayededen tenzil O· 

lunur. Daha fazla malilmat almak 
istiyenler 2/3/937 tarihinden iti -
haren herkesin görebilmesi içln 
dairede açık bulundurulacak art -

tırma <artnamesile 934/3046 sayı

lı dosyaya müracaatla mezkür dos

yada mevcut vesaikl görebilecek· 
leri ilan olunur. 
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1 VE KERBELA FACiASI 1 T~~~~~.~~l!~~'.!!:.~~.!~,~:Y!?,l!;'::, 
Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade -
TarihT roman : 100 Yezan: M. Rasim ÖZGEN 

Hizmetçiler, Muaviyenin gönderdiği he· 
diyeleri getirdiler; gümüşlü eğer takım· 

larını, Humus 
kumaşlarını, Acem hahlarını, ıtri yatı, altın 
ve gümüş bilezikleri ortaya serdiler 

İmam Hüseyn .. Basrada, akra -
balarının \'e taraftar !arının ika -
met ettikleri Kindah mahallesinde 
misafir bulunuyordu. O, sevimli 
yüzlü .. mükrim ve mültefit bir a
damdı. O, Iraklıların nazarında re
is mevkiinde bulunuyordu. Fakat 
bu nüfuz onun aciz mevcudıyetine 
büyük bir ağırlık verıyordu: çün -
kü o nii !uzdan ıstifade etmesine 
imkan bulamıyordu ve sırf din -
darane hareketine istinad ederek 
aleyhinde çevrilen dalaverelere 
karşı koyabiliyordu. 

Hü.;eyn .. uzun boylu, dik endam
lı, kara gözlü idi. Elli yaşında ol
duğu !lalde, esmer yüzünde buru
şuk ve çizgiden eser yoktu. 

Ebu Darda ile Ebu Hüreyre .. ya
nına girdikleri \'akit, onu ba~ında 
temiz Eın-ığı, iistı\ndc beyaz enta
risi ile çok sevimli buldular. 

Ilüscyn .. iki ihtiyarı da şahsen 

tanıyamadı; fakat şöhretleri oldu
ğu ıçin isimlerini biliyordu. Hal, 
hatır sorulduktan sonra söz Sur
yeye intikal etti. Halifezade; 

- Suryenin irsi saltanata taraf
dar olduğu .. hatta bu yüzden Mi -
lislerle (Muaviyenin ismini zik
retmemek için bu tağbiri kullan
dı) Yezide karşı teveccüh gösteril
diği doğru mu? 

Diye sordu. 
iki ihtiyar, bu süale derhal ce

vap veremiyerek başlarını önlerine 
iğdiler. Biraz sonra, ebu Hüreyre 
cevap Yermek istedi: 

- Ey Allahın incisi! Bilirsin, ki 
Muaviyuıin tasavvuratı, içinde ne 
olduğu anlaşılamıyan bir denize 
benzer. 

Dedi. 
Ebu Darda .. arkadaşının ceva -

hından memnun olmadı ve 
- İnsanların tasavvuratı .• Al!a

hın indinde ne para eder? 
Dedikten sonra, halifenin ken -

dilerim! verdiği vazikyi anlattı ve 
Oraynabı o kadar S<'naye girişti, 
ki.. bu hal karşısında, ebu Hürey
renin ağzı, hayretinden açık kaldı. 

Ebu Darda, Oraynabı övmekle 
bitiremiyordu: 

- Eminim .. diyordu, bu kadına 
koca ulacak adam dünyanın en 
bahtiyar bir adamıdır. Onun me -
ziyetlerini, güzelliğini bilmiyen 
kimse kalmamıştır. Şair Ömer, 
Yezid, onun hakkında emsalsiz şi
irler söylediler ve şiirlerinde onu 
cbah, •Çiçek., .pırlanta• diye tav
sif ettiler. 

İhtiyar zahid.. Oraynabı, böyle 
medh ettikten sonra, başına gelen 
boşanma felaketinden, ibni SeHi. -
mın gafletinden ve Yezide tevec -
cüh eden büyük taliğten bahs açtı. 

Ebu Hüreyre, arkadaşının iğti

yadı haricinde bu kadar söz söyle
yi~ine şaşarak dinliyordu. Hürey
re ise, Yezidin ismi geçtikçe titri
yordu. 

Bu sırada, hizmctciler, halifenin 
gönderdiği hediyelcrı getirdiler ve 
gümüşlü eğer takımlarını, :rumus 
kumaşlarını, Acem halı!arrnı, ıt
riyatı, altın ve gümüş bilezikleri 
ortaya yaydılar. 

Hüse) n .. Hediyelere bakmıyor, 

dualar okuyordu. Ebu darda, yine 
arkadaşını hayrettr bırakan hır 

söz k1pısı açtı: 
- Evet.. Allah büyük ve cömert

tir; fakat onun sevg:li kulları da 
onun cömertliğinden istıfade etme
sini bilmekle mükelleftirler; çün
kü Allah, ihsan hazinelerini, on -
!arın ününe scrmiştır. 

Deyince Hüseyn başını kaldırdı; 
fakat yine söylemek istediğini söy
lemeden, yanılarak, tekrar seya -
hatlerinin sebebini ve müddetini 
sordu. 

Ebu Darda, hayretle cevap ver
di: 

- Ya hazreti Mükerrem! \•azi -
fernizi anlattık. Yanınızda kalabi
leceğimiz müddete gelince: Bu hu
susta emrinize tabiğiz' Dedi. 

(Devamı var) 

TARİHTEN 83 ÜNCÜ NOT 
. Muhacirlerin Habeşistandan av
deti - Eshap, nübüvvetin beşinci 
6enesinin Recep ayında Habeşis -
tana hicret etmişlerdi. Şağban ve 

Ramazan aylarını orada geçirdi -
!er. Necasi Eshame ibni Bahr, İse
vi dininde olduğu için onlara iyi 
muamdc etti. 
Kurerşin islamlarla beraber 

secde etmeleri, Muhammedle ba -
rışmaları haberi her tarafa yavıl -
dığı gibi Ramazan niheyetlerinde 
de lfabeşistanda duyuldu. Muha
cirler: ,Kureyşin düşmanlığından 

korkarak evimizi barkımızı bırak
tık; buraya geldik. Madem, ki ara
mızda düşmanlık kalmadı; ne diye 
burada duralım?> Dediler ve Ha -
beşistandan hareket f!rlerek Şevval 
ayında Mekkeye vasıl oldular. 

Muhacirler, Mekkeye yaklaştık
ları zaman, tesadüf ettikleri yol -
culardan arada vukua gelen barı
şıklığa dair havadis sordular. On
lar da: •Evet, evvelce böyle bir 
yanlışlık oldu. Muhamrr.ed, putla
rımızı meılh etti idi. Sonra, bu fik
tinden caydı. Kureyş de eski düş
manlıxlarına döndüler.> Dediler. 

l\'luhacırlcr bu haber ka.öısında 
şaşırdıla~ ve geldiklerine pişman 

oldular; fakat yapabilecekleri bir 
şey olmadığı için her biri Kureyş 

ileri gelenlerinden birine dehfilet 
ederek hayatlarını kurtarmaya ça
lıştılar. 

Bir rivayette ibni Mes'ud da avdet 
edenler arasında olduğu halde 
kimsey<? dehalet etmemiş, dönüp 
tekrar Habnşistana gitmiştir. 

Osman ibni Afanı, Saad ibni As 
himayesine almıştı. Osman ibni 
Mazğun da, birader zadesi Velid 
ibni Mugayrenin himayesinde idi. 
Osman ibni Mazğun kendisinin ra
hat ett:ğini; fakat kimsesiz müs -
Iümankrın işkenceye uğradıkla -
rını görerek müteessir oldu; o da 
biraderzadesinin himayesini rcd 
etti. Velid, bu hali görünce: .ey bi
raderzadem! Sen neye gücendin, 
ki benım himayemden çıkıyor -
sun?• Deyince Osman: cBir şeye 
gücenmedim. Fakat Allahın hima
yesinde olmayı tercih ediyorum.• 
diye cevap verdi. Velid, bu cevabı 
alınca biraderzadesini elinden tut
tu ve Ki'ığbeye götürdü ve orada
kilere hitaben: .Ey Kureyş halkı! 
Osman, şimdiye kadar benim hi -
mayemde idi. Benim himayemden 
usanmış, Allahının himayesine gir
mek istiyor. Onu, tehlikeye atıyo
rum. İstediği zaman tekrar hima
yeme kabul ederim.> Dedikten 
sonra kolunu kaldırdı ve bütün 
kuvveti ile Osmanın suratına bir 
tokat indirdi. Osmanın gözlerin -
den ateşler saçıldı. Velid, birader -
zadesini orada bırakırken: •Hıma
yemdm çıkmakla başına neler ge
çeceğini anladın mı?. dedi. O da· 
.Bu hJkaretlere dayanacağım; çün
kü benim ahiret zahiremdir.> diye 
cevap verdi. 

Muhammed .. bu haller arasında. 
nasıl hüreket edeceğini bilmıyor

du. Müslümanlar, her biri birer 
Kureyş!nin himayesinde idi. Bu 
vaziyette tütün nüfuzu sönüyor -
du; yeniden müslüman bulmıya 

imkan bulamadığı gibi eski müs -
liimanl<.rın da emri altından ve 
telkinlerinden çıkması tehlikesi de 
bes göstermisti. 
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İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Taksimde Kazancı Sormagir so
kagında 12 No. da mukim Ay~e ta
rafından kocası Feriköyünde İkin
ci Baruthane sokağında 96 No. lu 
evde oturan Ahmet Cavit aleyhine 
mahkememizin 936/890 No.Iu dos -
yası ile ikame olunan boşanma 

davasının tahkikatı sırasında: Müd
deialeyh Ahmet Cavidin ika -
metgi'ıhının meçhuliyeti ha -
sebile eazete ile ilan suretile da
vetiye tebliğ edildiği hal -
de mahkemeye gelmemesi dolayısı 
ile hakkında gıyap kararının ila
nen tebliğine karar verilmiş ve 
tahkikat 2/3/937 Salı saat 10 a ta
lik edilmiş olduğundan yevmi mez
kürde müddeialeyhin mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gönder -
mediği surette gıyabında tahkika
ta devam olunacağının ve bir da
ha mahkemeye alınmıyacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere i
lan olunur. (30358) 

kadar taksitli gayrimenkul satışına karar vermiştir. Küçük bir 
tasarrufla 1stanbulun her semtinde her çeşit mülk edinmek fır• 
satını verecek olan satış ilanlarımızı behemehal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes için ı 
faideli lir. (1001) 

;·--. . ~;·";· ~ ,-· - r ;, • • . • '. •• ·. 

--• Han Tel: 22740 ••• 
Trabzon pos-

taları 

i~tanbul ı:, Beİe.diyEisi,.- :ilanlarr •. 
• . .. • ·. • ·._. • ·: ;, •• . • . • - !-'~ . ·.-.. , . • • . • .• ·.\""-. -· .' • - • . :~ :.,; • . 

Pazartesi, Salı 12 de· 
Perşembe 16 da 

"Bu hafta Pazar postası 
yapıl ını yacaktır." 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cnmartesi 15 de 

> . • .,. •. ~ • ··'\" •• -· · .•. : 
.• . . . . ... -·· .. 

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Anadoluhisarında 

Göksu deresi sokağındaki baraka 937 veya 938 ve 939 seneleri 

:Mayıs sonuna kBdar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko

nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
t~kli olanlar 2 lira 25 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak

buzu ile 26-2-937 Cuma günü saat 14 de Ddimt Encümende 

bulunmalıdırlar. (800) 

• •• 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

·Cumartesi, Çar
şamba 18 de. 

Senelik muhammen ilk teminatı ı 

•Pazar, Salı, 

Perşembe 
9.30 da 

Karaağaç mezbahasında 115 

No. it bnğırsak fabrikası 
Karaağaç mezbahasında 60 

No. Jı bağırsakhane 

kirosı 

3000 lira 

2050 
" 

450 lira 

307,50 

Mudanya 

Bandırma 

•Pazar , Salı, 

Perşembe, Cu
ma 8,30 dıı 

Yukarda semti senelik kiraları yazılı olan mahaller ikişer 

sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 

konulmuş isede belli ihale gününde giren buhınmadı!;ından ar- jl 
tırma 26-2·937 Cuma gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım 

Müdürlüğünde görlüebiiir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 

-Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şem be, Cumartesi 

20 de 
Karabiga •Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık -Salı, Cuma 19 da 
1mroz - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin 
Postalarına kalkış günle-

teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1028) 

* • • 

günde 

Otobüs sahiplerinin belediyeye vermeği kabul ettikleri lıisse 

yolculardan alınmakta olan ücret tarifelerine zam yaı•ılmamak 

şartile ödeneceğinden tarifede Te biletin üzerinde yazılı olan 

mıktardan fazla ücret istenildiği takdirde verilmemekle beraber 

en yakın polis merkezinede haber verilmesi halkın menfaatı na
mına ildn olunur. (B) (1024) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğünden : 

15-3-937 tarihinden itibaren D. D./9 No. tarifede yazılı sahil 

İstasyonları na nakledilecek soya, as pir ve burçak maddelerine bu 

tarifenin arpa, yulaf ve çavdara mahsus olan tenzilatlı ücretleri 

tatbik edilecektir. 

melirlir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara 

(398) (1007) 

müracaat edil• 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban bayramına müsadif 22, 23, 24, 25-Şubat.937 pazar

tesi, salı, çorşamba, perşembe günleri Akay hatlarında pızar ta• 

rifesi tatbik olunacaktır. "996• 

Istanbul 3 cü İcra Memurluğundan: 
Fatma, Münevver ve Mehmet Nurinin tasarruflarında olup 

Emniyet Sandığına birinci derecede İpotekli bnlunan ve tamamını 
yeminli üç ~hlivukuf tarafından (1200) lira kıymet takdir edilen 
Gedikpaş:ıda Divanali mahallesinde "tapu kaydında Mimar Hay
rettin mahallesinde. Gedikpaşa hamamı sokağında eski 17 yeni 
57 No. lu bir tarafı tarikihas bir tarafı Akif menzili arsası elyevm 
Boyahane ve bir tarafı Emine Sadiye ile Süleyman Reşat arsası 
ve tarafı rabii yol ile mahdut kağir hanenin evsafı aşağıda yazı
lıdır. 

Kof>ıdın içeri girildikte bir antre, · iki oda, bodrum huap bir 
mutfak bir kömürlük, birinci kat: Bir sofa üzerinde bir o'la, 
bir he!a bir kiler !kinci kat : Bir oda, bir dolap, bir çinko ze

minli taras vardır. Umum mesahası 34,5 m2 dir. BinR kağirdir 
evsafı yukarda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu 
gibi açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 12·4·937 
tarihine müsadif pızartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması İcra edilecektir. Arttır• 
ma bed~Ji kıymeti mulıatnmenenin %75 ini bul luğu taktirde 
mi:ışterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde en sıın arlhranln 
taahhiidü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
ed·lerek 27-4-937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin %75 ini bulmadığı taktirde satış 
2280 No. in kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham
menenin Y.7,5 nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın 
teminat mektubun~ hamil bulunmaları lazımdir. 

Hakları t>pu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda di· 
ğer alfıkadarantn Te irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını Ve hu• 
ııusile faiz ve masarife dair olan iddiıılarını evrakı müsbitcleri ile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sidlli 
ile sıtbit olmıyan'ar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Mıiterakim vergi, tenviriye, tanzifi,·eden mütevellit Belediye rıı
sumu ile dclliliye resmi ve vakıf icaresi b"deli müzayededen ten• 
zil olunur. 20 'enelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak iste;-enler 1-3-937 tarihinden İtibaren .. 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma 
şartnamesi ile 934/102 No. lu dosyaya ::ı..üracaatla mezkur dosya• 
da mevcut vesaiki görebilecekleri illln olunur. (1022) 

ri yük alınmaz. "1000., 
........................ 
Milli Bira ve Meşrubat 

TUrk Anonim tlrketlnden: 
Şirketimizin Hissedaran heyeti 

umumiyesi sureti adiyede 27 Mart 
93'/ tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 10 da lstanbulda Birinci 
Vakıf hanında 32-33 numaralı da

irede akdi içtima eyliyeceği hisse
darların nazarı ittilAına arzolunur. 
işbu heyeti umumiyeye iştirak ede
cek hissedarlurın malik oldukları 

hisse •enetlarini niıamnamei csa• 
aimiz ahkamına tevfikan tarihi iç
timadan on ıün evvel lstanbulda 

Birinci Vakıf hanında 32-33 numa
ralı daireye tevdi ederek mukabi
linde bir makbuz almaları mukte
zidir. 

Ruznamel MUzakerat: 
1 - Meclisi idare ve murakıp 

raporlarının okunması. 

2 - 936 senesine ait Bi!Anço ve 
kllr ve zarar besabatının okunması 
ve taadikı. 

3 - Meclisi idare ve Murakıbin 
ibrası. 

4 - 937 senesi için Murakıp ta

yini ve tahsisalının tesbiti. 

'··~·&urfılıdiııtıi 
$ehirTiyatrıısu 

ııı ıı ııııııı ııı 

1 1..1! 

20-2-937 
Cumartesi 

ıünü akşamı 
saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 perde 
Ya•an : F. Lons
dale - Türkçeye 

çeviren:Avoi Givda 

* 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı 

2() - 2 - 937 Cumartesi gündüz 

saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOGANLA SELMA 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
Müzik Fehmi Ege 

20 - 2 - 937 Cumartesi 2ünü 

akşamı saat 20,30 da 

AŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen 

Muhlis Sabahattin 
,,,. 

HALK OPERETİ 
Şehzadebaşı TURAN'DA 

Cumartesi gündüz 14,30 da talebeye 

akşam 20,30 da umuma 

RAHMET EFENDi 

PAZAR matine 14,30 da 

KIRK YILDA BiR 

PAZARTESi Süreyya'da 

San'atkar NAŞIT T0'\1AKOS'LA 

beraber 

LEBLEBiCi 

7 

lstanbul radyosu, 20 şubat 917 
Cumartesi proa-ramı 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif pl!k 
neşriyatı, 14,00 son. 

Ak§am neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Şehir tiyatrosu komedi kıs
mı tarafından Yanar Dağ, 20,00 
Türk musiki heyeti, 20,30 Ômer 
Rıza tarafındM Arapça söylev, 
20,45 Münir Nurettin ve arkadaşlerı 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 21, 15 orkestra, 22,10 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30 plakla so
lolar, opera ve operet p.rçaları, 

' 23,00 son. 

BORSA .. PIY ASA' 
19· 2· 937 
ÇEKLER 
Açılı, 

londra 617,-
Novyork O, 79l2S 
Parı. 17, Ol7S 
Millno 15, 0775 
Brükıel 4, 705 
Atlııa 88, S75 

, Cene:.-re 3, 4775 
1 s~fya u. 3450 
Amılerdam 1, 4S 
Prag 22, 74 
Viyana 4, 2431 
Madrlt 11. l7S 
Berlln 11 9716 
Var'°va 4, 187S 
Budapett• 4, 3760 
Bükref 108, 4275 
Bclgrat 34, sııs 
Yokohıma 2, 78S 
Mo•kova 24, 94 
Sıokhol,. 5, 1435 

PARALAR 

Kapanıt 

617. -
o.7937S 
17.035 
ıs.ons 

4.70S 
8S.57S 
3.4770 

64,345~ 

1.4S 
22,74 
4,7431 
11,31 
1,9716 

4, t87S 
4,3760 

ıo8,4l75 
34,S22S 

2,7U 
24.94 
3, 143S 

Al> t 
1 51erltn 
1 Dol•r 

20 Frank 
20 Liret 
20 Belçika 
20 Drahmi 

615. 
123. 
lı4. 

ı:ıo. 

Franrı 80. 
l il. 

570. 
20. 

. 20 lavlçre Franrı 
20 Leva 

1 Florin 63. 
20 Kron Çek 70. 

1

1

1 

Şllln A~uıturyo20. SO 
Peteta -. 
Mark 25. 

1 Zloti ıo. 
t Peal'o 

20 Ley 
20 Dinar 

2L 
iL 
~2. 

Yen -. 
J Kron ineç 30. 
1 Altın I03S. 
1 Banknot 246. 

ESHAM 

126. 
117, 
12~. 

84. 
21. 

570. 
21. 

611. 
75. 
22. 50 
-. 
28. 
22. 
23. 
tt. 
s:ı. 

-. 
32. 

1036. 
247. 

AçLlıf 

h BankU& Mll. 
~apaıu1 

• • N. 
• ,, Ha. 
Anadol• ,..,. 60 010 Petln 
• • yüzd• 60 0/0 V adell 
,. ,, 100 de 103 
Aalao çimento 14ı6S 14,75 
Merkez Ban. -,- -,-

1 S T l K R AZLAR 
Açılış: Kapanıt 

T6rk Borc• 1 Petift11,ıs 2ı,ıs 

• 

• 
• 

• 1 Vadeli 

" 

21,20 
n Pefl• 
il VadeU 

21, 175 

20, 17S 20,270 

• .. • m Pefln 20,20 20,20 
., ili Vadeli 

ErfHI 
Sl-wae Ersuru.m 1 

• • .. .. 
il 95. 2, ,5,2S 
lll 

Şark tim. 
Yür.de S Hazine 

" ı • 
TAHViLAT 

Açılı, 

Ane~ol~ Pe. 1 

.. 
" .. 
• 

Va. 1 39,3D 
Pe. il 
Ve. 11 39,lO 
Pe. 111 

• v •. ııı 

Kapanıı 

~9,20 

~9,20 

• MOmet•ll Pe. 
: i -.- -,-

f...._:._·_· __ v_._~---42_,3_0 ___ 4~2~,2-S~-.J·ı 
~~~~-~~~~~~ 

1355 Hicri 
Zilhicce 

8 

1352Rumr
Şubat 

7 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 51, Kaaım 105 

20 Şubat 
Cumartesi 

Vakitler Vıaatl Ezanf 

~~~~~~11-·~·~·_.;;.;d•;_ılL~d_,_: 
Güneş 

ÔA-le 
ikindi 

1 
Akşam 
Yatsı 

1 _imsak 

6 50 
12 28 
15 ~6 
17 48 
19 18 

5 11 

1 02 
7 40 
9 38 

12 00 
1 31 

11 23 
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8 AÇIK SÖZ 
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AKŞAM GAZETESİ 

Günün Bütün Haberlerini Vererek 

ay 1 

Bayram gUnlerlmizde seyrisefer tarifemiz aynen tatbik edilecektir. 
Araba vapuru seferleri Pazar tertibi Uzerlne icra edllece§lnden batka 
olarak saat 8 de ve 20 de OakUd•rdan Kabata,a ve 8.30 da va 20.30 da 
Kaba ta tdan OskUdara lkiter sefer daha ilAveten yapılacaktır. 1 

1 

Bilumum "Esnaf,, , "Küçük tacir,, ve 
"Küçük San'atkarların,, nazarı dikkatine. 

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi odasından: 

1 - 1561 numara ve 29- Şubat •932 tarihli sicilli Ticaret 

gazetesile ilan edilen Oda Umumi kararına uyularak lstanbııl 

Ticaret ve Sanayi odası mıotakasıoda bulunan biltlmum esnaf 

diikkanı bulunan küçük San'at ve Küçıilı: tacirlerin odaya kayıt 

ve tescilleri yapılacaktır. 

2 - Bilumum esnaf, küçük s•n'atkir 'fe küçük t•drlerden, 

odalar kanununun onuncıı ve odalar nizamnamesinin 135 inci 

maddeleri mucibince tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri tali• 

matnamesi veçhile cemiyeti teşekkül etmiş ol•nlar, mensup olduk

lar: cemiyet vasııaıile ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş 

olanlar doğrudan doğruya tic•ret ve sanayi odaeı esnaf şubesine 

müracaat ederek kayıt Ye tescil ve yoklama işini usulü daireıinde 
ifa e:tircceklerdir. 

3 - Tescil ve yolı:lamanın oda Umumi kararına göre 1937 
yılının ilk üç ayı içinde ikmali 13.zımdır. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettirmeyen 

ve nıu:ınıelcsini ikmal etmiyenler hakkında odalar kanununun 

beşinci maddesi veçhilc İstanbul Ticaret ve san•yi od•sı tarafın• 

d•n hiıküm olunacak cezayı nakdi doğrudan doğruya icra d•ireıi 
mariletile ve tescil ücrctile beraber tahsil olunur. (3720) 

~ 
Maılalı: Kasrında açılan pre• 

vantoryum için b•ğlı keşif cet• 
veli mucibince elektrik tesisatı 
ihalesi 10-3-937 çarşamba gÜ• 
nü saat 15,30 da yapılac•ktır. 
Muhammen keşif bedeli 1544 
lira 18 kuruştur# Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Komis· 
yonda görülebilir.İsteklilerin 116 
liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile. ihale günü vakti 
muayyeninde Fındflı:lıda Komu· 
tanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. "979• 

KULAKLAR 
Güzel sesleri işittiği ii· 

bi, bazan parazitleri de 

alır. Her ses ıizi oya. 

lamasın. 

KREM 
PERTEV 

Hakkında dinlediğiniz 

ve duyduklarınızın en 

bıiyük teminatı, onun 

kararmayan parlaklığı 

ve hiidıseler karşısında 

unutulmayan adıdır. 

Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
Borçtan dolayı tahtı hacze alı -

nıp paraya çevrilmesine karar ve
rilen dükkiın vitrin ve camları Be
şiktaşta Hasfırın caddesinde 19 nu
maralı irnnduracı dükkanında 6/3/ 
937 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 12 den 14 e kadar açık 
arttırm:ı suretile satılacaktır. Rü
sumu delliıliye ve ihale pulları 
müşterisine ait olmak üzere ma • 
hallinde hazır bulunacak memu • 
runa müracaatları iliın olunur. 

(30360) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günlerı sabah c9.5 - 12. saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- ı 
hane ve ev te!~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Çıkacaktır. 

• il 

ile koruyunuz. 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmek· 

ten mütevellit bütün ıztırapları dur• 
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıkhra karşı bilhas511 müessir· 
dlr. icabında iÜpde 3 kaş~ alınabilir. 

l 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf t•rafıodan tamamına 295 lira kıymet 

takdir edilen Çarşambada Cebeci başı mahallesinin İsmail ağa 

sokağ-ında eski 13 yeni 33 numar•lı hane halen arsanın evsafı 
aşağıda yazılıdır: 

Arsanın sokak cephesi 2,60 metre arzında olup methal bir 
koridor halindedir. İçinde bir kuyu bir dut ve bir nar ağacı ve 
bir kat ahşap kulube ve etrafında h•rçsız duvar ve arkası sed 
duvarı variır. 

Hududu: Sağ tarafı Nazif efendi sol tarafı Mustafa H:ıyri 
arkası Murad monla derkahi önü İsmail ağa sokağı ile mahduttur. 

Sahası: Üç yüz doksan dört metre murabbııdır. İşbu arsa 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 22·3·937 tarihine müsadif 
Pazaıtesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhawmenenin % 75 ini 
bulduğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde 
en son arttıranın tealıhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek G·4·937 tarihine ınüsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır

masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bal· 
madığı taktirde satış 2280 nıımaralı kanunun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir, Arttırmaya iştirak etmek ıstı· 

yenlerin kıymeti muhammenenin %75 nisbetinrle pey akçesi veya 
milli bir b•n kanın teminat ınekt ubıı n u lıaıui l bul un mal arı 
lizımdır. · 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli ı1lac•klarda di· 
ğer al•kadaranıo ve irtifak: h•kkı sahiplerinin bu haklarını ve 
husus:Ie faiz ve m•ıırile dair olan iddiaların evrakı müsbiteleri 
ile b:rlikte ilan tarihinden -itibaren nihayet 20 gün zarfında bir· , 
likte d•iremize bildirmeleri laz,mdır, Aksi t•kdirJe hıkları tapu 
sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin p1yfaşın•sından hariç 
kalırlar. Müterakim nrgi, tenviriye, tanzifıyeden mütevellit bele
diye rusıı:nıı ve vakıf icaresi bedeli ınüzeycdeden tenzil olunur. 
D"ha fazla malamat almak isteyenler 19·2·937 ıarihinden itibaren 
herkesin görebilnıesi için dairede açıit buluııdurulac:ık arttırma 

şırtnamcsi ile 935·3170 numaralı dosyaya ıui'ıracaatl:ı nıczktlr 
dosyada mevcut ves•ikı görehilecekleri ilan olunur. (935.3170) 

!labibi ve Umumi neşriyatı ıdare eden Baş ;nulıarrır 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer: Matbaai Ebütıiya 


