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tur ve bundan dolayıdır ki, Propa
ganda - Matbuat, Münakalat, Ha-

va, Deniz Vekaletleri etrafında ga
zetelerimizde bir esbabı mucibe tu-
fanile karşılaşılmıştır. 

Halbuki bu vekaletler gibi me
sela münhasıran köy kalkınmasile 
ve.>:• Milli Müdafaa bakımından 

Komisyonun vazifesinin neka. 
dar süreceği şimdiden kestirileme• 
mektedir. Fakat bu işin bir ay 
kadar süreceği tahmin edilmektedir. 

lnıihabat, idari teşkilat, tedri· 
sat işleri komisyonun bilhassa tcs
bit edeceği mes'eleler olacaktır. 

Milletler cemıyet nin Mayısın yirmi 
dördünde yapacağı loplantıda 

anayasayı müzakere edece~i kuv· 
::~"it~ vctle sanılm• ktadır. ı 

Komİ•gonclaki Türk lıeg•li reisi 
Bag Numan Menemencioğlu 

) akından takip etmek üzere, Paris
ten Cenevreye gitmiştir. ı~· Suriye hey, tide müzakereleri 

~ --i:.~ı)ızı.'~·lf\'~~::iz:s~:~: .Başvekil lzmir seyaha-
.k sa1~iY. • lj makamlar ihda-

• 

W'ICll1~ .~0i:;~::- 1tinden Ank~ra ya döndü 
kilata \ı:çı~~ a~~1~uv~~~~ 1 

/ zmirde liman, ihracat ve Gediz-
' b~ı:.Jıt~il midır? Biz, 
. ~ebu nokta üzerınde deki zirai 

Çalışma sahası ne olursa olsun, 
her hangi bir teşkilatı ele alalım. 
Bu teşkilatta vazife alan, evvela 
dünün yani göreneğin tesıri, son- -
ra işiı.in kendi hC';abına kolay ve 
az mes'uliyetli olması isteği altın· 

dadır. Ve işin hızlı veya randıman
lı olarak çcvirilmcsi, iki önceki 
şarttan doğan arızi bir hadise ha
linde kendi kendine meydana gelir. 
Halbuki hızlı ve randımanlı olmak 
gayesini gözönünde tutarak, türlü 
vaziyetleri, türlü tatbik sahaları ve 

Şakir Hazım Ergökmen 
(Devamı 3 ncü sayfada) 

1 

kombinalar işleri tel kik edildi 
lzmir 25 (Hususi Muhlbirimizden) - l,m rJe lim1n ve ihracat işleri 

hakkında tetkikler yapan Başvekilimiz ismet lnönü ve refakatinde bulu. 
nan tkonomi bakanı Celal Bayar Ankaraya avdet eylemişlerdir. BJŞ• 
vekil bu seyahatlerinden son derece rremnun olduğunu söylemiştir. 

Baş,·ekilimiz, pazartesi günü, beraberinde lklısat vekili ve diğer ze
vat bulunduğu halde Çeşmeye gitmişlerdir. Başvekil yolda köylülerle 
görüşmüştür. O:ılardan, vergilerin ağır olup olmadığını sormuş ve şikA. 
yet edecek kadar ağır olmadığı cevabını almıştır. 

l•met lnönü Kızılçulluktaki köy muallim mektebi ittihaz edilen eski 
kolleji gezmiştir. 

ismet lnönü, Menemen ve Bergamayı da ziyaret etmişlerdir. Başvekil 
Gedız havalisinde kurulacak zirai kcmbinalar için yerinde tetkikat 
yapmış ve öğle yemeğini Bergama Halke.r.nde yedikten sonra Bergama 
harabelerini ziyaret etmiştir. Dönüşte havanın yağışlı olmasına rağme!I 
Alsancağa giderek liman işter;ni ve lzmirin yeni liman yerini gözden 
geçırmiştir. 

Başvekil Bahkesir ·Kütahya 
yoluyle dönüyör 

Balıkesir 25 (A.A.) - Başvekil ismet lnönü yanlarında lktisadvekili 
bulunduğu halde husus! trenle bugün ••at 10-30 da şehrimize gelmiş• 
ler Atatürk parkını gezdikten ve bir müddet istirahatten sonra halkın sa• 
mimi teşyileri arasında Kütahya yolu ile hareket etmişlerdir. 
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Yeni Japon 
Büyük Elçisi 
Bugün geliyor 
IH:ıl!k Elçi 1884 de Is· 
tan hu[ da doğmu,tur 

( Yazuı 6 ncı •alılfecle) 

,----------------·"' 
Bir 
Fazlanın 
Notları 

. . .. 

G. Saray - Fener maçı 
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Alman ve Çek h11clutlarını gösterir 
harita 

nasebctile, Sovyet Rusyanın garp 
hududunun Ladoga gölünden Ka
radenize kadar imtidat eden yer 
altı istihkamlarile himay-e edil • 
mekte olduğunu yazmaktadırlar. 

Ukranya hududu, bilhassa bir 
çok müthiş tahkimat ile teçhiz o
lunacaktır. 

Bu yeni cMaginot. hattı, Sovyet 
gazetelerine göre, teshiri gayri ka
bil olacaktır. Çünkü b uhat, hatta 
tayyareler tarafından bile görüle • 
miyecck surette pek mahirane ve 
gizli olarak vücude getirilmiştir. 

Sunday Referee gazetesi şunları 

(Devamı 6 ncı sal/fada) 
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Kabiliyet ve zekhıı ıayeıınde 
murluğu n dan •alllii• kadar ynkıelen 
ve mem leketo bUyük hizmetlerde bulu .. 

nan Trabzon Yallıl merhum 
Rifat Daniımen 
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Noyrat'ın 
Viyana ve 
Roma seyahati 
Hababurgların geri dö· 
nu,u ehemmiyetli bir 

meaele halini aldı 
Roma,25 (A.A.)· 

l Resmi _ ltalyan • 
1 mahfellerı, B. 1 
Noyrat'ın Roma ı 
ziyaretini mem• 
nuniyetle kaydet
mekte, yapılan 

görüşmelerin Ro
ma protokolları• 
na ve Berlin-Ro
ma mihverine 
uygun olduğunu 
ve bir yatışma 

ımsuru teşkil et• 
Alman lıariciy• tiğini bildir-
rıazırl Von Nograt mektedirler. 
~~~{D~ev:ia~mı 6 ncı sayfada) 

Gazetecilerin balosu 

Bagramın llcfncl llı7nıl ak,amı Tolcatlıgo:o aalonlarınclt1 gaultcllerln 
6aloırı oırilmlllir. Baıın 6aloıu çok neıeli ll•çmiıtir. Yukarıclakl 
reılmltr ıanatkar Naıicll balocla ognarken "" balocla bulunanlarclan 

' bir grapu göılermtkltclir 
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FIKRA: 
TEZADLAR 

Sırt ve sırık hamallığının kaldırılması hakkındaki emir üzerine lstanbul 
gazetelerinin biri sırık ve !iri hamallarının fikrini sormuştur. Bun· 

lar hiç şüphesiz, lstanbulda her türlü şartların sırt ve sırık hamallığını 
zarurf kılmakta olduğunu söylemişlerdir, Ankara'da ise muharrirler, 
sırt ve sırık hamallarının fikrini soracakları yerde, vali sırt ve sırık 
hamallığını kaldırıvermiştir. 

Aynı arkadaşımızda bu havadisin yanında belediyenin lstanbutda 
eşekle nakliyatı menedeceği havadisi vardır. Acaba niçin? Eşeğe daha 
fazla mı acıyoruz? Yoksa eşekler, yoldan gelip geçenleri sırıklardan 
daha fazla mı rahatsız ediyorlar? Veya yüklü bir eşeğin manzarası, 
sırtında kulübe büyüklüğü eşya taşıyan insan manzarasından daha mı 
çirkindir? 

Aynı sayfada üçüncü bir haber bize bildiriyor ki bundan sonra 
lstanbul mezbahasındıı kesilen hayvanlar elektrikle şişirilecekmiş 1 

Bir tarafta kesilip elektrikle şişirilen, diğer tarafta insana yükleli• 
lip kurban edilmek üıere evlere taşınan koyun 1 intikal zamanlarının 
tabii tezadları 1 Fa tay 
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Adliyede: 

Polisin göğsüne bir 
yumruk savurdu amma 

35 gün hapse ve 35 lira da 
para cezasına mahkum oldu 

Edirnekapıda Kaledibi sokağın- ı 
da oturan Gafurla arkadaşı Ahmet 
Sa bat Jttın, dün epey rakı içip hay-

Müddeiumumi Muavini Hakkı Şük
rü, İstanbul Müddeiumumi Mua -
vinliğine naklen tayin edilmiştir 

ve yeni vazifesine başlamıştır. 

• • 
Mecidiyeköyü 
Faciası 

li sarhoş olduktan sonra, Karagüm
rükte yolda yürürlerken nara at -
mı)a başlamışlardır. Bi.-az sonra, 
yanlarına Polis Recai yaklaşmış, 
nara atmamalarını ihtar etmiştir. 
Berikiler, bu sefer işi büsbütün a
zıtınca, Recai de, kendilerini ka
rakola davet etmek mecburiyetin
de kalmıştır. Bu davete fena halde 
sınirlenen Gafur Recainin göğsü
ne bir yumruk vurmuştur. 

İki kafadar, Asliye Dördüncü Ce
za Mahkemesine verilerek muha
keme edilmişlerdir. Muhakeme so
nunda, Gafur 35 gün hapisle 35 li
ra para, Sabahattin de 80 kuruş 
p:ıra cezasına mahkum edilmiştir. 

Jandarmayı ezen otobUs 
toförleri ne diyor? 
Bayramın ikinci günü akşam ü

zeri, Mecidiye köyünde, Ermeni 
Katolik mezarlığı önünde feci bir 
kaza olmuş, bir jandarma neferi • 

nin iki kamyon arasında ezilmesi 
ve ölmesile neticelenmiştir. 

• • 
Karısını 
Korurken 

Bir kelime yUzUnden 4 
gUn hepse mahkOm oldu 

Bakırköy kazasının Osmaniye 
köyünde oturan Mes'udenin evine, 
Vasıf kızı Fatma misafir gelmiş • 
tir. Mes'ude, Hüseyin ve karısı Ay· 
şe ile ayni evde oturmaktadır. Fat
ma misafir geldiği vakit, Ayşe, 

Mes'udenin odasında bulunmakta
dır. Halbuki, Ayşenin kocası Hü • 
scyin, öteden beri karısının Fat -
mayla konuşmasına taraftar de • 
ğildir. Bir aralık, Hüseyin, karısı • 
nın, Fatmayla beraber oturup soh
bet ettiklerini duyunca kan bey • 
nine sıçramıştır ve birden bire o
daya dalarak karısını kolundan 
tutmuş: 

- Yine mi bununla konuşuyor· 
sun? 

Diye dışarıya çıkarmıştır. Bu a
ralık da, ağzından bir hakaret sözü 
kaçmıştır. 

Fatma polise müracaat etmiş, 

Hüseyin, Fatma, Mes'ude ve Ayşe; 
cürmü meşhut müddeiumumiliğine, 
oradan da, nöbetçi mahkeme olan 
Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
Mahkemesine getirilmişlerdir. Hü
seyin, gerek müddeiumumi, gerek 
hakim karşısında suçunu inkar et
mem4: 

- Bir çok kereler bu kadınla ko
nuşmamasını tenbih etmiştim. Yi
ne konuşurken görünce, yakala • 
yıp dışarı çıkardım. O aralık da, 
bu sözü, nasılsa, ağzımdan kaçır -
dım! demiştir. 

Hakim Reşit, şahitleri de dinle -
dikten sonra, Hüseyini 4 gün ha -
pis.le 4 lira para cezasına mahkum 
etmiş, fakat, cezasını tecil etmiş -
tir. 

• • 
Meşhud suç 

411Un bayramda yalnız 
35 vaka oldu 

Meşhud cürüm vak'alarının en 
fazla olması lazım gelen günler ta
til, bilhassa bayram günleridir. 
Böyle olmasına rağmen meşhud 

cürümler kanununun tehzipkar te
sirile, bütün ba)Tam içinde müd -
deiumumiliğe akseden dava adedi, 
diı" akşam geç vakte kadar 35 i geç
memiştir. Bunlardan ekserisi de · • 
sarhoşluktan mütevellit ufak te-
fek hadiseler olmak hududunu aş
mamıştır. 

Müddeiumumi 
Muavinliği 
Bakırköy kazası cürmü meşhut 

Vak'a, şöyle geçmiştir: 
Ceyhanbeylili Süleyman Bektaş 

Sarıyer Jandarma karakolu efra -
dındandır. Bayramın ikinci günü 
izin almış, İstanbula gitmek üzere 

yola çıkmıştır. Yolda, menba suyu 
taşıyan bir kamyona rastlamış, şo

före, kendisini İstanbula götürme
sini söylemiştir. 

Şoför Cafer önce itiraz etmiş, fa

kat, ısrarı karşısında fazla muka
vemet edemiyerek, kamyonun marş 

piyesinde durmasına riza göster - / 
miştir. 

Bundan sonra, kamyon yol al -
mış, Mecidiye köyüne kadar, hadi

sesiz, yoluna devam etmiştir. Me· 
cidiye köyünü biraz geçip de Er

meni mezarlığı önüne geldiği va
kit, karşıdan gelen taş ve tuğla 

yüklü bir kamyona sürtünerek geç
miş, bu sırada da, zavallı jandar -
ma, iki kamyon arasında ezildik
ten sonra yere düşmüştür. Etraf -
tan görenlerin bağırması üzerierı 

iki kamyon da durmuştur. Başına 

toplananlar, yerde yatan jandar • 
manın ağır surette yaralı olduğu

nu görmüşlerdir. Biçare Bektaş he-
men Şişli Etfal hastahanesine kal

dırılmış, fakat, çok geçmeden öl
müştür. Cenazesi, evvelki gün kal
dırılmıştır. 

Evvelki gün 3580 numaralı men
ba suyu kamyonu şoförü Caferle 

taş yüklü 4049 numaralı kamyonu 
idare eden Mikael, nöbetçi cürmü 

meşhut mahkemesine verilmişler -
dir. 

Mikael, sorulan suallere ceva -
ben, yolun sağ tarafından gitmek

le olduğunu; çarpışmadan hiç ha
beri olmadığını söylemiş, yoluna 

çıkan bir askerin bağırıp durma -
sile hadiseden haberdar olduğunu 
ve hu sırada 15-20 kilometre sü • 

ratle gittiğini de ilave etmiştir. 
• 

Şoförler dinlendikten sonra Tıb-

bı Adil raporile Belediye Fen Me -

muru Bay Yakubun hazırladığı 

keşif raııoru okunmuştur. Keşif 

raporunda, şoförlerin kamyonları 

idarede tekasüUeri zikredilmekte 
idi. 

Raporların okunmasından son • 
ra, şahitler dinlenmiştir. 

Mahkeme, Mikaelin tevkifine, 
bazı şahitlerin daha çağırılarak 

dinlenmesine ve her iki şoförün de 

yolun sağını bırakmadıklarını id

dia ettiklerine göre, yolun, iki 
kamyonun geçmesine müsait ge -

nişlikte olup olmadığı hakkında 

keşif yapılmasına karar vermiştir. 

- - - - -- _- - -

---~~---~---- - -

-AÇIK SOZ-

Ş~lhıü ır H@llb>~ırD~ırül 
Beykozda bir 
Şehir bahçesi 
Yapılacak 
Bunun için Abraham 
Pa,a koruluğu münasip 

görUIUyor. 
Hükumet, satılmak ve bedelleri 1 

Emlak bankasındaki hükumet işli· 
rak hiısesine mahsup edilmek üıe· 
re, bankaya, lstanbulda da bir çok 1 

emlak vermişti. Bu emlakten bazı

ları ve bilhassa Beykozdaki tarihi 
saraylarla Abraham Paşa korusu 
için takdir edilen kıymet mühim 

yekiinlara baliğ olmaktadır. Mose
la, bu emlakin kıymeti yarım mil
von lira kadar tahmin edilmekte
dir ki, alıcı bulmak hayli müşkül
dür. 

Rund:ın başka, tarih! kıymeti 
olan sarayın eşhas eline geçmesi 
de muvafık görülmemektedir. Ban
ka ise, bunları satamadığından, her 
sene, üç beş bın lira vergi ver
mektedir. 

-
SORUYORUZ: 

DUkkln saçakları 
ve kaldırımlar 

Son günlerde yağan yaR-mur. 
larda şu manzara nazarıdikka· 
timizi celbediyor: ister geniş 
iıter dar olsun herhangi bir ya. 
ya kaldırımından yağmur yağar• 
ken geçmek hemen hemen im· 
kAnsız gibi görünmektedir. Zira 
caddelerde dükkan saçaklarının 
kısmıbamının kaldırımın yarı

sına kadar uzanması yaya kal
dırımlarına suların hücum etme· 
sine sebep oluyur. Caddelerin 

ortasından gitmek ise vesaiti nak· 
!iye dolayısıyle imkAnsızdır. Bu· 
nun için halk saçaklardan akan 
suların altında yürümeğe mec
bur oluyor. Mahalle aralarında 
ise bozuk saçaklı ve borusu% 
evlerin yanından geçmek haki. 
katen blr facia olmaktadır. Zira 
ta evin saçaklarından kaldırım· 
!ara düşen sular yolun neresin· 
den geçilirse geçilsin insanın 

üstünü başını berbat etmektedir. 
Bu hale bir çare bulmak imkanı 
olup olmadığını alakadarlardan 

Soruyoruz! 

'I üç aylık 
\ Maaşlarda 
1 Kolaylık 
Kadıköy, Üsküdar, Be
tlktat ve Fetihte birer 
,tube açılması dU,UnUIUyor 
' EmlAk ve Eytam Bankası Mü· 
dürlüğü üç ayda bir maaş alan 

mütekait, dul ve yetimlerden ay· 
lıklarına mukabil Bankadan borç 
para alanlara para dağıtılmasının 
dalia kolay ve pratik bir şekilde 
yapılması için tetkikler yaptırmak
tadır. Bu kolaylığın temini için dü· 
şünülen çarelerden en mühimmi, 
bazı yer !erde şubeler açılarak ora· 
!ardan tediye yapılmasıdır. Şimdi
lik, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş 
ve Fatihte birer şube açılması ve 
Haziranda buralardan da tediye 

ı yapılması düşünülmektedir. 

Demir ve çelik 
fabrikaları 

Yakında,mUhendisler,ma· 
hallinde tetkikat yapacak Maliye vekaleti, bütün bunları 

göz önünde tutarak, Beykoz sara
yile lbrahim Paşa korusunun Em. 

lak bankasından almak ve bunla
rın yerine aynı değerde, fakat ko
laylıkla paraya çevrilmesi müm
kün, müteaddit küçük emlak 
vermeyi kararlaştırmıştır. Bu tak
dirde, koruluk, şehir bahçesi 
yapılmak veya vilayetin Bey
kozdaki meyvasız aıtaçlar fidanlı
ğına ilhak edilmek; saray da ziraat 
müzesi haline getirilmek üzere Bele. 
diy~ye devredilecektir. 

Poliste 

Andavallının 

1
Marifeti 

Arap camiinde Celalin hanın da 

oturan Hüseyin ile arkadaşı Ham

di yolda giderlerken meşhur sa -

bıkalılardan Andavallı Ahmet ön-

Karabük demir ve çelik fabrika· 
!arını kuracak olan Brossal mües
sesesinin teknik münürü mühendis 
Bay Rabins Avrupadan şehrimize 
gelmiştir. Mühendis şehrimizde iki 
gün kadar kalmış ve Ankaraya 
gitmiştir. Bay Rabins ı:.nkara?a 
demir ve çelik fabrikasının proıc

leri üzerinde alakadarlarla temaslar· 
da bulunacaktır. 

100 bin araba 
ve bet bin ökUz göç· 
menlere daAıtıhtcak 
ilkbaharda gelmcğe başlıyacak 

muhacirler için, sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaleti yüzbin araba satın 
alınarak,daQıtılmasını kararlaştırmış• 

tır. Bundan başka, Konya, Niğde 

Kayseri, Yozgat, Çorum, Tokat 
gibi orta Anadolu'da bulunan göç· 
menıcr lçi!' de, beş bin öküz ahna .. 

caktır. 

iki Türk genci 
Avrupada ziraat 
Tahsili görecekler 

lngiliz arkeologlarından profesör 
Russel vilayete müracaatle, kendi 
hesabına, iki Türk gencine lngil· 
tere'de :ıiraat tahsil ettireceğini 

bildirmiştir. Bunlardan biri, vilayet 
meyvasız ağaçlar fidanlığı müdürü 
Bay Enver olacaktır. 

Kiğıt paralarımız 
lngiltereye sipariş edilen elli 

ve bin liralık kağıt paralarımızın 
basılmasına devam edilmektedir. 

Diğer paralarımızın da mem
leketimizde basılması muvafık 
görülmektedir. Ancak, bunun için 
yüz elli bin lira vererek bir lray
düs makinesi almak lAzımdır. Damga 
matbaası, Avrupada ve Amerika
daki matbaa makineleri fabrikala· 
rile temasa başlamış, altı mühim 
müessesenin modellerini tetkik 
etmiştir. 

Yüzelli bin liraya alınacak tray
düs makinesinin bedeli yalnız dev• 
let tahvillerini basmak suretile üç 
senede ödenebileceği söylenmek· 
tedir. 

!erine çıkmış, Hamdinin cebin -

den 6 lirasını çalıp kaçmış, biraz 
sonra yakalanmıştır. 

Hırsız doat 
Koca Mustafapaşada Kamil ai:a 

sokağında oturan Münevverin ev

de bulunmadığı bir sırada 8 lira ile 
mantosunu çalan dostu Küçükçek-

meceli Ahmet yakalanmıştır. 

Eve taarruz 
Şehiremininde İbrahim Çavuş 

mahallesinde oturan Necati şar -
hoş olduğu halde Seyitömer ma -

hallesinde oturan Nurinin cvinP. 

taarruz ettiğinden yakalanmıştır. 

Elekle kumar oynatırken 
Kasımpaşada oturan Yunus ile 

Hasan bayram yerinde çocuklara 
elek içine para attırmak suretile 

kumar oynatırken yakalanmışlar -

dır. 60 kuruşla elek müsadere edie-

miştir. 

Dlvanyolundakl yangın 
Evvelki gün Divanyolunda 114 

numaralı evin üst katında oturan 
Liman Şirketi memurlarından Ah

medin validesi 70 yaşındaki Emine 
odada bulunan mangalı kazaen de-

virmiş, çıkan yangın Eminenin ya

tağı yandıktan sonra söndürül -
müştür. 

Arazi Tahriri faa
liyeti ilerliyor 

Fabrikanın kurulmasına ait tek· 
nik hazırlıklar çok ilerlemiştir. 
Brosert müessesesinin mühendisleri 
yakında mahallen tetkikatta bulu· 
nacaklardır. 

Kömür depoları 
lngillz mUhendisleri bu
gUn depolarda tetkikat 

yapacaklar 
lstanbul limanının asrileştirilmesi 

için yapılan tetkiklere bugün 
tekrar devam olunacaktır. lngiliz 
mühendisleri bugün Kuruçeşmeye 
giderek kömür depolarında meş· 
gul olacak, tahmil, tahliye işlerini 
gö2den geçireceklerdir. Bu arada 
kömür depoları civarında deniz 
sularının kuvvetini ve derinliQini 
ölçmek için önce başlanan çalış
malara da devam olunacaktır. Bu 
günlerde birkaç lngiliz mühen· 
disi daha gelerek limanda tetki· 
kat yapacaklardır. j ........ K.öçö·K····HABER.LER ....... , 

* Şirketihayriyenin senelik his
sedarlar toplantısı 22 martla yapı
lacaktır. Şirketin bu yaz için Bo
ğaziçinde yaptırmıya karar verdi
ği yeni binalar ve eğlence yerleri 
gelecek yıla bırakılmıştır. Yalnız 

Beykozda bir pJaj kurulması mu -
karrerdir. 
* Bayramdan evvel Ankaradan 

İstanbula gelen Küçük Sanatlar 
Müdürü Hayri, bir müddet bura -
da kalarak Küçük Sanatlar erba - ' 
hının ihtiyaçlarını tetkik edecek -
tir. * Bebek bahçesinde bir müd -
detten beri inşa edilmekte olan 
asri kazino tamamen ikmal olun
muştur. İlkbaharda burası Bele -

Memleketin her tarafında dört diyece kiraya verilecektir. 
yüz kadar komisiyon arazi tahriri- * Bu sene yaz mevsiminde açı
ne devam etmektedir. Bu arada lacak bahçeli, içkili lokantaların 
beş komisiyonda şehirimizde çalışı- faaliyet saatları hakkında yeni bir 
yor. karar verilecektir. 

lstanbulda musakkafat tahriri * Vilayete, mart sonunda ve ni-
bitmiş ve bir çok kazalarda bina san ayı başında yapılmak üzere 
vergisi yeni tahrire göre tahsil muhtelif tenezzüh müsaadeleri için 
edilmeğe başlanmıştır. müraca~tlar y~pılmaktadır. .. ........................................ , .. , .. 1< .... m.e .. kie"ii"'Çoc'ü"i<'iii'r'i'n"a ........................................ .. 

. , 

~ para toplat-
mak sakat bir usuldür 

Biıde bir adet var. Gariptir ki bu her bayram ve 
her resmi gün için bir usul haline geldi. ilk 

mektep çocuklarına birer sepet ve birer kutu verip, 
halka rozet takarak para toplatmak ... 

1 

cak kadar aldığı terbiyeye uymakta veyahut bununla 
bir balon almağı tercih etmektedir. Kaç çocuğa, ne 
yaptıJ!'ını sorduk. Para topladığını söyleyebildi. Her 

şeyden gafildir. Bu usııl, çocuğun izzeti nefsi üzerinde 
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Günün V odvilinden 
.. 

Meyvah Eğlence 
lstanbul Erkek lisesi Yeşil Ay 

Gençler oirlifi tarafından ( meyvalı 
dans eğ:encesi ) tertip edilmiş vo 
çok eğlenilmiştir. 

Davetliler bol bol elma, porta• 
kal, üzüm yemişler elbette. Biçare 
davetliler 1 

Biraz üzüm suyu alabilmek için 
okkalarla üzüm yemeğe mecbur 
olmuşlar demek. 

Şunun şurasında ne fark var 
yahu? 

Biri evvelden çekilmiş üzüm su• 
yu, biri ağızda emilerek alınmış 

üzüm suyu. 
Aferin Yeşil Ayeılaral Bu işin de 

çaresini buldular. 

Bir ter kal· 
madı demek! 

Fin landiya'da Türkiye takımı ile 
yapılması mukarrer olan güreş mü· 
sabakalarına başlanmıştı.-. Ve ilk 
günkü müsabakada dört güreşten 
ancak birini kazandık. 

Eh, aferin güreşçilerimize. Bir 
şey kalmadı demek. Bir nal elimize 
geçti. Şimdi iş, üç güreşle bir ku
paya yani, üç nalla bir ala kaldı iş 

demek. 

Atmakta rekor 1 
Kızılay gazetesinde Fener bah

çe· Galatasaray maçından bahse
dilirken deniyor ki : 

"Fenerin tehlikeli akını Galata
saray kalesi önünde, karşılıklı bir 
kargaşalağı mucib oldu. Fanerliler, 
kaleye 300-400 metre yaklaşmış· 

!arken hakem bir !irikik virdi.,, 

Görüyorsunuz ya, kaleye (300-
400) metre kadar yaklaştıran mu. 
harrir disk almakta yahut yalnız 

atmakta amma rekortmen ha 1 

Ar 
Elime bir mecmua verdiler, ismi 

Ar. Aklıma bir darbı mesel geldi. 
Ar yılı değil, kar yılı bu 1 

Serdengeçti 

Kurbanlık 
Koyun 
Hırsızları 

Savaştepe, (Hususi) - Nahiye
mizden Mehmet Sarı ile Abdullah 
Kahraman kw-banlı.I< iki koyun 
alnı Jar, evlerine koynwşlardır. 

Fakat geçen sabah kalktıkları 

zaman bu koyunların yerinde yel
ler estiğini görmüşlerdir. Nahiye 
müdürünü vaziyetten haberdar et
mişlerdir. Nahiye müdürü yaptığı 
tahkikatta Mehmet Çete adında 

birinin o gün nahiyede bulunma -
dığını öğrenerek kendisinden şüp
heye düşliyor. 

Bunun üzerine derhal jandar -
ma tarafından Mehmet Çete aran
mağa ba§lanmı~ ve kendisi Ha -
san onbaşı tarafından Somada ko
yunları satmak üzere iken yakalan
mıştır. 

Yapılan tahkikatta Mehmede hu 
hırsızlık vakasında yardım e -
denler de olduğu anlaşılmaktadır. 
Koyunların pek kısa bir zaman

da bulunması ve hırsızların mey -
dana çıkarıllllası hem sahiplerini 
hem de nahiye halkını çok sevin -
dirmiştir. -----
lzmirdeki 
A /tın madeni 
İzmir, (Hususi) - Bay Faik a

dında bir zatın, İzmir civarında 
zengin bir altın madeni bulduğun
dan bahisle madeni işletmek için 
bazı teşebbüslerde bulunduğunu 

yazmıştık. 

Bay Faik, Karareis çiftliği sa -
bibi ve Dalyan mültezimidir, di -
yor ki: 

Bunun kötü neticelerini idrak etmek zamanı ge• 
çiyor. Demiyoruz ki, yüksek hedeflerle teşekkül eden 
müesseselere böyle günlerde az çok halk yardım 
etmesin, Fakat bu yardıma henüz hüviyetleri telkin 
ve görenekler altında teşekkül etmek üıere bulunan 
taze ç"~daki n~emleket yavrularını vasıta etmek çok 
yanlış ve sakat bir düşünüştür. 

yeni tKazzuv ve teşekkül eden gururu üzerinde fena tesir 
uyandıracak bir iştir. 

- Madeni yirmi liç yıl evvel bul
muştum. Bu maden için ailem şim
diye kadar 50.000 altın lira harca
dı. Araya harpler girdi, maden iş
letilemedi. Fransa ve İngiltere'dc 
yaptığım tahlillerden ml'.isbet ne
ticeler aldım. Maden, yüksek cev· 
hcrli ve fevkalfıde geniş bir mm • 
takadadır. Tabii, ben bunu gizli tu
tuyorum. Yerini benden başka bi
len yoktur. Şimdiye kadar müte -
addit defalar maden araştırma ens
titüsüne müracaat ettim, bana da
ima yerini sordular ve tetkik etti
receklerini bildirdiler. Yerini gös
termem, şarta muallak olabilir. 
Maden işlenince hasılat için bana 
yüzde 5 nisbetinde tahvilat ver • 
meği kabul etsinler, başka birşeY 
istemem. 

ilk mektep çocuku bu yaptığı işln ideal realitesini, 
hedefini düşünCp muhakeme edecek insan demek 
değildir. O, tanımadığının gÖJ!'•üne bir tozet takar 
takmaz kutusunu uzatıp cesaretle para istemekte 
mahzur olmadığını hesap edecek kadar k iıçii klür. 

Ôylclerini gördük ve görmuşsünüzdür ki, kulu gelinceye 
kadar elini açmakta ve parayı alıp ya kutuya koya• 

Para toplamak lazımsa eğer, bunu, bu maksadı 
anlamış veya anlamak seviyesine yükselmiş gençlerle 
yapmalıdır. 

Ve onlara da şöylece birer sepet ve kutu vere
rek defi!. Evvelce halk evlerinde toplayıp bu işdeki 
yüksek hedeıi anlatarak, haznıettirerek yapmalıdır. 

Kültür bakanlığının bizimle beraber olacağında 

şüphe etmediğim iz bu çok önemli ve yurdsaran ma. 
hiyelleki hadisenin önüne geçmek için en seri ted
birleri alacağına kaniiz. 

Hatice Hatip 

Altın madeninin çok zengin ol· 
duğu muhakkaktır. Teklif bekliyo
rum . 



Şehirden röportaj /ar 

Aman ne eğlendik, 
aman ne eğlendik! 

Necaşi, kralın taç giyme 
--------1 . - -

Sinemacılar diyor ki: " Sinema-
• • 

merasımıne çağrılmış 
Bu takdirde I tal yan veliahdinin 
merasime gitme gece ği sö glenigor 

Roma 25 (A.A.) - Habeşistan hükumetinin, kral altıncı Georges'un 
[taç gjyme merasımıne davet edilmiş olduğu gazeteler tarafından haber 

verilmekte, ancak gazeteler bu babda bir güna mutalea serdetmemek
tedirler. 

Ecnebi siyasi müşahitler, lngiltercnin silahlanmasına karşı gazeteler: 
tarafından yapılmış olan asabi hilcumlardan sonra lngiltere aleyhindeki 1 

hücumlann durmuş olduğunu beyan etmektedirler. 
Londra 24 (A.A.) - Deyi! telegraf gazetesi, Haile Sellhienin kıralın 

taç giyme şenliklerine iştirak davetine icabet edccetini zannediyor. 
Deyli meyi guetesi böyle bir iştirakin lıalya ile olan iyi münasebatı 

bozabileceğini yazıyor. 
Morning post gazetesi, bu takdirde ltalyanın ltalya veliahdını mera

sime göndermekten vazgeçmesi muhtemel olduğunu bildiriyor. 
Taymis gazetesi, Haile Selasienin şahsan iştirakine imkiin olmadıtını, 

çünkO merasime biç bir hükümdarın şahsan iştirak etmiyeceğini bil-

diriyor. 
Londra: 2S .• (A. A.) Bir Amerikan ajansının verdiği haberin tersine 

olarak, sellhiyettar mahfeller Negüa'ün taç şenlilderine daveti dolayısile 
ltlaya hükümetinin bir protesto gönderdiğinden haberdar değillerdir. 

• • • 
Avusturya ve Fransada bütün 

nehirler yükseliyor 
Viyana, 25 (A.A) - Devamlı surette yağan yağmurlar, ve karların 

erime<i, yukarı Avusturya'da ırmak ve nehirlerin seviyelerini yükseltmiı 
ve birçok yer'erde tuğyanlara sebebiyet vermiştir. 

Lioz yakininde Leondiog mevkinin etrafı göl haline gelmiştir. Bir
çol kasabaları sular istila etmiştir. 

Paris 25 (A. A.) - Seine nehri, bütün tahminleri aşarak bu sabah 
4.25 metre yükselmiş bulunuyordu. Austerlitz köprüsünde tehlike sevi
yesine 13 santimetre yaklaşmış idi. 

Bütün bunlara rağmen, •ergiye ait işlere devam edilmektedir. 
Diğer taraftan Oise nehri tehlike seviyesine yükselmiş, Garonne 

nehri ise 5 ila 6 santimetre yük•elmektedir. 

• • • 
Düğün hazırlıklarına başlandı 

Londra. 25 .• A. A .• Zannolunduğuna göre M. Baldwin, arkadaşları 
ile Dük dö Vind•or'un mal! vaziyetini görüşmüştür.Dük de Vindsor'un 
izdivacının Avusturya'da ve bılhassa Viyana'da yapılmasını ve bir angli· 
kan rahibi tarafından tesid olunmasını istemekte olduğu zannedilmek• 
tedir. • • • 
Hükumetimiz Mısırı Milletler 

Cemiyetine davet etti 
Cenevre, 24 (A.A.) - Türkiye hükümeti, Mısırı Milletler Cemiyetine 

girmeğe davet ettiğini Cemiyet Genel Sekreterliğine tebliğ etmiştir. 

• • • Bir lspanyol vapuru 
Çanakkelede oturdu 

Evvelki sabah Çanakkale'de Ha· 
midiye tabyası önünde karaya 
oturan Madrid hükümetina mensup 
Cabo Tres Borcas vapuru kurla· 
rılmıştır. 

Musollnl Budapeıteye 
gitmiyor 

Roma 25 (A.I A.) - Siyast 
mahfeller, Musolini'nin, Budapeşte 
aeyahati esnasında krala refakat 
edecegi haberinin asıl ve esası ol. 
madığını kaydediyorlar. 

• 

Ras Desta 
Yakalanmıt ve kurıuna 

dlzllmlttlr 
Roma 25 (A.A.) - Göller mın. 

takasında Ras De.stayı esir eden 
kuvvetin astogmen Tucci'nin kuman. 
dasındaki yerli bir müfreze olduğu 
tasrih edilmektedir. 

Ras Desta, hemen kurşuna di-
zilmiştir. 

lngiliz ameleslne tatil 
gUnlerlnde para 
1.ondra. 25. • A. A. • logiliz ame• 

lesine yakında tatil günleri için pa
ra verilmeğe başlanacaktır. 

londrada 
Bir Staviski 
Rezaleti 

Londra 25 - Burada büyük 
bir irtişa meselesi meydana çı• 
karılmıştır. Bangerlerin faaliyet• 
lerini kontrola memur ser.isler 
bazı fırmaların piyasaya hiçbir 
kıymeti olmıyan esham çıkarmış 
olduklarını meydana ko7muştur. 
Mesuller hakkında tevkif müzek· 
kereleri kesilmişse de, bunlar 
daha evvel haberdar edilmiş ol
dukları için kaçmajta muvaffak 
olmuşlardır. Kaçanlarıa nasıl 
kaçtıkları da tahkik edilmekte
dir. Bu hldise hakkında büyük 

bir ketumiyet muhafaza olunuyor. -Bayramda 
Çıkmadığımız üç 
Günün haberleri 

ltalya ordusu Ağustosta Sicilya· 
da büyük kara, deniz ve bava ma
nevraları yapacaktır. 

e Fransız hava bakanı Alpler• 
de bir kar çıjtı altında kalmışsa da 
kurtulmuştur. 

e Yunan kralı Averof zırhlısı 
ile Midilli, Sakız ve Sisam adala
rına seyahate çıkmıştır. 

e Hitler millt sosyalist partisinin 
tesisinin 17 inci yıldönümü müna• 
sebetile Munihte büyük bir nutuk 
söylemiştir. 

e Bütün Sovyetler Birliğinde 
kızıl ordunun 19 uncu yıldönümü 
kutlulanmıştır. 

e Gelecek Teşrinisaniden itiba. 
ren Nevyorkla Londra arasında 
haftada dört defa muntazam bava 
seferleri yapılacaktır. 

e 37-38 senelerinde lngilterenin 
deniz inşaat masrafı 230 milyon 
lngiliz lirasına baliğ olacaktır. 

e logilterede asker kışlalarının 
modern bir hale getirilmesi için 
beş senelik bir plln hazırlanmıştır. 

e Aralarında Alman makineleri 
de olan 42 tayyare Kabireden ha. 
reketle bir çöl gezintisine çıkmıt
lardır. 

e Romanya kabinesinde deği
şiklikler olmuştur, Başvekil Dahili· 
ye Nazırlığını da üzerine almıştır. 
Dahili siyasette mühim ırörünen ba
zı değişiklikler daha olmuştur. 

e Adisababa'da Mareşal Graı
yaniye yapılan suikast] tahkikatı 
devam ediyor. Üzerlerinde sillh 
bulunanlar derhal kurşuna dizilmiş
lerdir. Diğer iki bin mevkuf hak
kında tahkikat henüz bitmemiştir. 

e lngilterenin ana vatan filosu 
ile Akdeniz filosu Mart başında 
Cebelüttarık açıklarında manev
raya çıkacaktır. ManC11ralara 88 
gemi, 130 tayyare iştirak edecektir. 

• 400 ltalyan kadını Habeşis. 
tandaki kocalarıaa iltihak etmek 
üzere yola çıkmışlardır. 

. e Al_askada Duglas adındaki 
lıman bır yangın neticesinde üç 
saat içinde mahvolmuştur. 

Üç aylıkların tevziini bir sistem 
altına almak lazımdır 

Yetim, dul ve mütekaitlere 
(Mart, nisan, mayıs) aylık -
ları veriliyor. Her üç ayda bir 
verilen bu maaş zamanlarını sabır
sızlıkla bekliyen yetimler, dullar, 
mütekaitler mal müdürlüklerinin, 
Eytam Bankasının gişelerine, ko
ridorlarına ve kapılarına üşüşür -
ler. 
Bağrışmalar, şikayetler, gürül -

tüler, yalvarmalar bu te\'Zi işini 

daima çok müessif bir şekle sokar. 
Bugüne kadar bunun önüne geçi -
lememiştir. Halbuki, bu çok basit 
bir idare meselesidir Eytam Ban -
kası, mal müdürlüklerinin tevzi 
ettiği paradan çok para dağıtır ve 
muamele yapar. Halbuki, burada 
iş daha seri ve daha kolay ve hele 
Şikayetsiz cereyan eder. Bunun se
bebi, para tevzii günü gelirken 
Bankanın bu işe munzam memur
lar tefrik etmesi gibi basit bir ida
re tedbiri almasıdır. Beş altı gişe, 

derhal muameleyi yapıp parayı 
vermekte ve burada bırikmiş ihti· 
yar, alil, hasta, çocuklu kadın ve 
erkeğin şikayetıni mucip olmamak· 
tadır. 

Mal müdürliıklerinde hala bır iki 
gişeyle işi halletmiye çalışmak ga

rip bir ısrar:lır. Zaten azami (15) 
gün süren bu tevzi işini, iki üç 
memur kifayet etmiyorsa, beş altı 
memur ifraz ederek daha süratle 
yapmak mümkün iken buna te • 
\•esstll etmemek şikayetlere yol a
çıyor. 

Üç aylıkların tevzii sırasında za
ten maliyenin diğer işleri ister is· 
temez kısmen kalıyor. 

Mal Müdürü, imzalamaktan va
kit bulamıyor ki, diğer ruzum~rre 

işlere bakabilsin. Bu artık sarih ve 
bariz bir hakikat halinde herkes

çe malumdur. Her işde sürati ve 
halkın üzülmemesini hedef olarak 

ele alan Malıye Bakanlığının bu 
işe lazım olduğu ehemmiyeti ve
rerek icabeden tedbirleri almasını 
bekleriz. Böyle yüksek miktarda 
maaş sahibi olan yerlerde ve bil
hassa İstanbul Eminönü Maliye 

şubesinde bir mal mwdürlüğü ile 
işi tedvire imkan yoktur. 

Memuru fazla yerden memura 
muhtaç yere aktarmalar yaparak 
bu bir derd halinden bir türlü kur

tulamıyan işi yoluna koymak pek 
ala mümkündür, sanıyoruz. Bir 
küçük teftiş, bir küçük soruştur -

ma, bu işdeki düzensizliği derhal 
meydana çıkarmıya kafidir. Dulsa, 
bizimdir; yetimse, bizimdir, müte
kaitse bizimdir. Memursa maaşını 

oturduğu yerde alırken memurun 
çalışmaktaki son hedefini teşkil e
den bu bakide kalanlar neden bu 
kadar üzüntü ile maaş alsınlar! 

Ac;ık &özlU 

lara saat 
yarımda giren gece yarısı çıkıyor,, 

Bayram intibalarımı sormak he
veslilerine yazıvorum. 

Meydanlar, siııunalar, tiyatro • 
!ar, operetler, barlar, balolar, ev
ler, arsalar, caddeler, sokaklar, kah· 
veler tıklım, tıklım. 
Kadın, erkek, çoluk çocuk, bü • 

yük, küçük, subay, memur, işçi, 

esnaf, ihtiyar, taze, çocuklu, ço -
cuksuz, otomobilli, otomobilsiz, at
lı, yaya, arabalı, bisikletli bu bin
lerce insan nereden gelip nereye 
gidiyor? 

Gidiyorlar, yarım saatlik kaldı
rım bitince dönüyorlar, gülüyor -
lar, söylüyorlar, sıgara içiyorlar, 
dükkanlara bakıyorlar, dönüyor -
!ar ve evlere akın oluyor. Bayra
mın dört büyük günü böylece geç
ti. 
Bıçak altından bir iki gün için 

kurtulmuş koyun sürüleri, akın a
kın caddeleri kesiyor, tramvay • 
lar, otomobiller, yayalr duruyor. 

İşte dört büyük bayram günü • 
nün (kurban bayramı) olduğunu 

anlatan yegane hadise. 
Beş yaşında bir çocuk arkadaşı • 

na haykıra haykıra söylüyor: 
- Biz et yedik! 

Öteki yavrucukda hayret. Et ye
mişler, yani kurban kesmişler. Kim 
bilir ne kabadayı bir babası ve kim 
bilir ne muhteşem bir ağabeyisi 
\rar! 

Esnaf bile, hiç olmazsa ete elleri 
deltsin diye sokaklarda kırık bir 
mangal üzerinde sim siyah ıskara 
içinde köfte pişirip kurban edi -
yor. Telli pullu arabalar içinde elli 
küçük çocuk, ellerinde darbuka, 
eğleniyorlar, gülüyorlar, şarkı söy
lüyorlar. Aşçılar, kasaplar, yemiş. 
çiler, manifaturacılar, kitapçılar 

bom boş. 
Bazı meydanlara salıncaklar ku

rulmuş, turşucular dolmuş, leble
biciler, şiş köftecileri saf sat ol • 
muş, çocuk elinden para bekli • 
yorlar. Yalnız çocukta para varmış 
gibi elinde sanatı, mehareti, işi, 

tablası, işportası, perdesi, makinesi, 
arabası, atı, eşeği olan bu mey • 
danlara dolmuş. Bir kuruştan yüz 
paraya kadar tutturabildiğine ha • 
rıl harıl çalışıyorlar. Taksim mey
danı tıklım tıklım ve çeşit çeşit 
insan dolu. İki hoparlör, çalıyor, 
onlar dinliyorlar. Göz süzme, ağız 
büzme, iskarpin bağlama, gözlük 
indirme, mendil sallama gibi gizli 
gizli işler de olmasa, bu yerinden 
kımıldamaksızın duran halkın mey· 
dandaki topluluğu bir kart postal 
gibi duracak. En mühimmi: Ço -

cuk arabalarıdır. :.\lavili, yeşilli, 
morlu, camlı, tenteli, büyük, kü -
çük, lJstikli, demirli, açık, kapalı, 
modern, mütevazı çocuk arnbaları 
arkasında başlarında beyaz takke
leri ile hem~ireler, analar bu mey
danın bugüne kadar görülmiyen 
yepyeni manzarası oluyor. Tram -
vaylar da dolup boşalıyor. Nere -
den gelip nereye gidiyorlar? 

Fatih - Şişli, Maçka - Bayazıt, 

Aksaray - Maçka, Tünel - Şişli hat
ları arasında bir tramvay kontro
lörü, bir biletçi ve bir vatman gibi 
gidip gelenlere soruyorsunuz, ce -
vap veriyor: 

- Aman ne eğlendik, ne eğlen • 
dik! 

Ziyaretler ayrı bir meseledir. O
tomobiller birbiri arkasına evler -
den evlere, apartımanlardan apar
tımanlara irili ufaklı aileleri taşı
yor. 

Bayram tebriki. Kartlar, 
tuplar, telgraflar gırla. 
Kapılar üst üste çalıyor: 
- Çöpçü! 
- Posta! . 
- Bekçi! 

mek -

Garip bir tesadüf galiba, para 
almak için gelenlere pencereler -
den verilen cevaplar sert ve kat'i: 

- Evde yoklar! 
Sinemalar ağızlarına kadar do

lu. Fakat bir sinemacı dostum di
yor ki: 

.zannetmeyiniz ki, giren çıkı • 
yor. Saat yarımda giren gece ya
rısı çıkıyor. Gördüğünüz bu kesif 

kalabalık birinci seansın müşteri -
leridir.> 

Sinemadan çıkanlara karışan ya

yalarla caddelerde yol bulunmu -
yor geçmiye. 

Kahveler o kadar dolu ki, yer 
yok. 

Hele bayramın üçüncü günü, bir 
fırtına, bora, soğuk, yağmur ve ar
kasından lapa lapa kar. Herkes ev

lerine sığınıp bu acaip tecellid~n 

memnun görünüyorlar. 

Ne ziyaretçi var ki, şeker mas -
rafı, kahve üzüntüsü olsun. Ne si
nema, ne sokak, ne kahve! 

Son gün: 

Üç büyük böyle gün geçi -
ren halk eğlenceden bitap, yorgun 
evlerinde istirahate çekiliyorlar. 

Geç kalmış ziyaretler, üç beş !'.a
lantor dükkan m:işterisi, beş altı 

saz sever. Dördüncü gün de bitti. 
Benim de intıbaım bitti. 

iSTANBUL MUHABiRt 

Yeni bir vekalet lazım 
( 1 nci .;ayfadan devam) 

adamlarile mütalea etmek lazım • 

dır. Bizde böyle yapılmıyor veya 

böyle düşünülmüyor gibi bir iddia 
peşinde değilim. Bu lüzumsuzdur. 

Ancak şurası vardır ki ihtiyacı çok, 
parası, zamanı, adamı az bir mem
lekette devletin, en küçük şubeler

den en yüksek makamlara kadar, 
bütün bir teşkilat kümesine en iyi 

ve en randımanlı olmak yasfını ka

zandıracak veya bu vasfı sonuna 

kadar ihtiyaçlara uyarak muha -

faza ettirecek devamlı bir tetkik ve 
murakabe idaresine malik: bulun. 
ması pek kat'ı bir zarurettir. 

Filan dairenin filan ŞU• 

besinin başka bir yere bağ• 
lanması, şu kadar kişi ile veya şu 

yolda çalışması lüzumunu en iyi 

takdir edecek, o dairede bulunan

lardan ve halktan daha çok, dava

ya üçüncü olarak karışan ve me
seleyi dört taraflı tetkik eden bir 
teşkilatın işi sayılmak daha doğru
dur. 

Filan umum müdürlüğün veya 

müsteşarlığın bir vekalet haiinde 

idaresi ihtiyacını bu umum müdür

lükle müsteşarlığın ileri sürebile -

ceği, her vakit kabul edilebilir bir 
fikir değildir. Filan şubenin falan 

umum müdürlükten ayrılarak baş

ka bir yere bağlanması teklifini 
şubeyi elinden çıkaracak umumi 

idareden beklemek, en azı bir aciz 

ifade edeceği için her vakit kabil 
olamaz. 

Bunlardan çıkan netice şudur: 

Bütün bir devlet mekanizmasının 
köyden hükumet .merkezine ka • 
dar sıralanmış teşekküllerine ve

rilmesi icabeden şekilleri tetkik 
edecek ve bu teşekküllerin faali -
yetini zamanın şartlarına göre, 
randımanlı kılmak gayesile daimi 
surettenıurakabe edecek bir vekalet 
tesisinde uzun seneler için hesaba 
gelmez faydalar vardır. 

Bugün, her vekalette birer tef· 
tiş heyeti çalışıyor. Fakat bu teftiş 
heyetlerinin mesaisi, pek tabii ola· 
rak biribirinden ayrı sahalara in

hisar etmektedir. Maliye müfettişi
nin maksadı ile Ziraat müfettişi -
nin işi biribirini tutmaz ve adli -
yeci büsbütün başka bir dilekle i
şine koyulur. Bizim tas•vvur et
tiğimiz vekalet ise, bütün bu tef -
tiş heyetini daha şamil bir şekilde 
toplayan ve hükfımetin randıma

nını arttırmak gayesile tetkikat 
yapan, memleketin, halkın ihti -
yaçlarını hasılat ve varidatı hesap 
etmeden araştıran, kısaca, yazan 
değil, düşünen başka janrda bir i· 
darcdir. 

İşte, yeni baştan kurulmakta o
lan ve baştan başa çalı~ılacak mev
zularla dolu Türkiyede eski veya 
kötüden kurtulmak için böyle bir 
teşkilata ihtiyaç vardır. Ve bu teş
kiliitın bir vek5let halinde istik -
!ali, yani söz sahibi olması muvaf
fakıyctinin şartı olacaktır zanne
diyorum. 

3 

Madrid yıkıldıktan 
sonra 

Her hangi bir vaziyetin tamirı 

için geç alınan tedbire cBasra yı
kıldıktan sonra• denildiği gibi, 
Londradaki karışmazlık komisyo -

nuııun İspanyaya asker ~ön<lPril -
memesi ,·e İspanya sahillerinin 

ve sın•rlarının mürakabe altına 

alınması hakkındaki kararına da 

cMadrid yıkıldıktan sonra• deni • 
lebilir. Malumdur ki, bu te'<lif 
ikiııcikanunun dokuzunda İngiltere 
tarafından alakadar devlet:ere 
gönderilen bir nota ile ileri si:ı ül
müşlü. Önce Fransa •ıe S:ıvyct 

Rusva müsbet cevap verdiler. Son
ra İtalya ve Almanya kabul ettiler. 
Fakat arada İspanyaya Almanya -

dan ve İtalyad~n asker akın etli. 
Bu askerlerin miktarı malum ·fa -
ğil. Fakat önce Fransadan ve Sovyct 
Rusyadan gid~n gönüllülerden çok 
fazla olduğu tahmin ediliyor. Ya
ni, bir diplomatın ifade ettiği gibi. 
Franko'nun kavları İtalyan şarabı 
ve Alman biıasile dolduktar. sor· 
radır ki Londra karışmazlık ko -

misyonu kararını vermiş bulunu • 
yor. Bu karara göre, martın altın
cı Cumartesinden itibaren İspan -

yaya gönüllü asker gitmesi me -
nedile~ektir. Bunu temin için de 
İspanyanın gerek Fransa ve ge -
rek Portekiz ile hudutları ve de· 
nizden muvasalası mürakabe ol -
'tına alınacaktır. İngiltere tara -

fından ileri sürülen teklifin mü -
zakere ve kabulü için iki aya v~

kın bir zaman geçti dem0 ktir. Mar
tın altıncı günü başlayacak olan 
mürakal::e müessir surette tatbik 

edilecek olursa, İspanyollar, o gün 
İspanya toprağında bul•ınan ya • 
bancı askerlerle beraber yalnız ba
şına kalacaklar demektir. Acaba 

taşradan gelen yardım kesilince 

vaziyet ne olacak? Şu muhakkak
tır ki :·~rdımın karardan evvelki 
gibi de,·am etmesi, Franko'nun le
hine v~ hükiımetçi kuvvetlerin a
leyhine idi. Gerçi ilk zamanlar
da hiikümctçilere Sovyet Rusya 
ve Fransadan daha çok yardım gi
diyordu. Bunlar arasında bilhas
sa Fransadan gidenler mefkure i
çin mücadele etmek istiyen haki

ki gönüllülerdi. Fakat Almanya ve 
İtalya da Franko'ya asker gönder
meğe başlayınca vaziyet değişti 

İtalyadan Habeşistanda harp yap
mış kıtaat gitti. Almanyadan hü -

cum kıtaatı ve bir çok erkanı har
biye zabitleri gittiler. Ve iki taraf 
arasındaki yardım yarışında İtal
ya ve Almanya Fransayı ve Sov
yetleri geride bırakmakta idiler. 
Binaenaleyh kanşmazlık hüküm
lerinin tatbikı şüphesiz hükümet
çilere yardım edecektir. 

Fakat acaba bu yardımda, daha 
doğrusu, Franko hü'Kı1metine gi • 
den yardımın önüne geçilmesinde 
geç kalınmamış mıdır? Bugünkü 
askeri vaziyete bakılacak olursa, 
hükümetçilerın büyük müşkilat i
çinde bulundukları göıiilür. Fran
ko kuvvetleri, İtalyanların yardı
mile Malaga'yı işgal etmişler ve 

şimdi de Madrid 'i muhasaraya ça
lışıyorlar. Harp harekatının, Al -
man olduğu sanılan yüksek bir 
askeri dimağ tarafından idare e

dildiği anlaşılmaktadır. Hükumet 
kuvvetleri her taraita tedafüi va-
ziyettcdirler. Bazı yerlerde de 

maneviyatları haylı sarsılmış gö
rünüy~r. Fakat buna rağmen e .. 
ğer Katalonya,Valen,iya hükume

tine yardım etme!te karar verirse, 
Franko kola} kolay davay: kaza

namaz. Ve belki de hiç kazanamaz. 
Maltl:ndur ki Katalonya muhtar 

bir hükumettir. Valensiya hüku -

meline sempatik olmakla beraber, 

şimdiye kadar Katalonyalılar yal

nız kendi topraklarını müdafaa et

mişlerdir. Acaba bundan sonra 
da kenıli topraklarını müdafaada 
devam edip, bu topraklar tecavüze 
uğramadıkça, Valensiya hükume
tine yardım etmiyecekler mi? Yok· 
sa pek !ıkışık vaziyette bulunan 

Valensi;a'nın yardımına koşacak

lar mı? Ajans haberlerine bakıla

cak olursa, bu mesele üzerinde 
Valensiya hükümetile Barselona 

hükumeti arasında müzakere ce -
reyan ediyormuş. 

Her şey bu müzakerenin netice-
sine bağlıdır. Eğer Barselona, 

(Lut/en ıagfagı çeoirinl•) 



Yoksa pulun, dDz 
ovadır yolun! .. 

Yazan : Osman Nuri Tuncer 

r Bayan Hayriyenin bir tek kızı 
vardı: Hüsniye. Baharda on sekiz 
yaşına basan genç kızı annesi ev- ' 
lendirmek istiyordu.Bir gün köyden 
görücüler geldi. Kunduracı Hak
kının annesi Hüsniyeyi oğluna is
tedi. Hayriye kadın Rumeliden 
muhacir gelmişti. Kocası orada öl
müştü. Vakit ve halleri yerinde 
olduğundan karısına ve kızına e
pice para bırakmıştı. Hayriye ka
dın kirli çıkındı. Kıyıda bucakta 
saklı parası olduğu halde kundu -
racıdan yüz lira ağırlık istedi. 
Hakkının annesi oğlunun mürüv -
velini göreyim diye bu parayı ver
miye razı oldu. Bahar, şakıyan bül
büllerile saadet türküleri söyl~.-. 

beyaz ve pembe çiçekler dalları 

renk renk süslerken Hüsniye tel 
duvak takarak gelin oldu. 

İzdivacın ilk günleri ne güzel
dir, ne zevklidir. Balayları geçince 
hayattaki cazibe de söner, herşey 
tabiileşir. 

Bu, Hakkı ile Hüsniyç için de 
böyle oldu. İlk günlerde çcık sevi~
tiler, hayattan fazlasile z~vk aldı

lar, fakat bu günler de geçti. Ge • 
çim tatsızlığı başgösterdi. İşler a
zalmıştı. Hakkı, kalfa olarak dur
duğu yerden iş başına kırk kuruş 
alıyordu. Şimdi yemek sofrasında 
mısır ekmeğile çorbadan başka bir
şey bulamıyorlardı. Hayriye kadın 
ise bu parasızlığa tahammül edi
Jemiyeceğini söylüyor, her gün yeni 
gelin güveye hayatlarını zehir e
diyor, zavallı Hakkının işsizliğini 

bir kaynana insafsızlığile başına 

kakıyordu. 

Hakkıcık yorgun argın işinden 

eve döndüğü zaman onları karan
lıkta oturur bulurdu. Gaz alama -
dıkları için karanlıkta oturdukla -
rından şikayet ederlerdi. Kadın, 
kızını da kendisine uyduruyordu. 
Saklı paralardan hiç bahsetmezler, 
kimbilir hangi çömlek içinde ve 
evin hangi tarafına gömülmüş o -
lan bu paraları söylenmez bir sır 
gibi saklarlardı. Anadolunun bu 
ücra kasabasında ahali çapula -
dan, yemeniden, çarıktan başka 

birşey giymiyordu. Hakkı son za
manlarda eskicilikten başka iş gö
remiyordu. Günler böyle tatsızlıkla 
geçiyordu. Nihayet Hüsniye bir 
oğlan çocuk doğurdu. Sabaha ka
dar uykusunu kaçıran bin türlü 
gürültüden sonra kaplumbağa gibi 
çirkin yüzlü çocuğu kucağına ver
dikleri zaman zavallı baba evladı
nın kendi akibetlerine uğrayacağı-

nı düşünerek onu ileride fena za • 
manlar görmekten ve sefalet çek • 
mekten kurtarmak için boğarak 
öldürmeğe teşebbüs etti. Hüsniye: 

- Sen deli mi oldun Hakkı .. Hiç 
evlat öldürülür mü? diye haykır
dı. 

Bu sırada içeri büyük ana girdi. 
Damadının yapacağı bu işi öğre -
nince ağzını açtı, adamcağızın ne 
alçaklığını, ne katilliğini bıraktı. 

Birçok acı lakırdılar söyledi. 
Hakkı, için için kuduruyor, de -

lirecek gibi oluyor, ne yapacağını 
şu acuze kadına ne cevap verece -
ğini şaşırıyordu. Nihayet bütün 
söyliyeceklerini ihtiyar kadının 

kafasına eski bir temel çivisi gibi 
sapladı: 

- Ben bir eskici parçasıyım .. 
Kızına başka koca bul! 

O gece uykusu kaçtı. Uyuyama
dı. Karısı henüz dünyaya getirdiği 
mini mini yavrusunu bağrına ba
sarak uyumuştu. Gece ilerliyor, 
Hakkı dertlerile başbaşa uzandığı 
sedirde üst üste cıgara yakıyor, bir 
yandan bir yana dönüyordu. Bir 
aralık yataktan karısının sesini 
işitti: 

- Hakkı .. Kocacığım ..• 
- Ne var? Ne istiyorsun? diye-

cekti; kadın şöyle devam etti: 
- Benim anam çok alçak bir ka

dındır. Senden yüz lira ağırlık al
dı. Onu hiç sarfetmedi. Babamdan 
kalan paralarla birlikte hepsi bah
çedeki büyük incirin altındadır. 

Toprağı kazasın , parayı rıkarasın .. 
Acaba karısı rüya mı görüyordu. 

Yoksa bir hakikati mi sayıklıyor -
du. İdare lambasını alarak yavaş 
yavaş Hüsniyenin yatağına yak -
!aştı . .Kadın sarı saçları, solgun 

yüzile kesik kesik nefes alarak de
rin bir uykudaydı. Tekrar yerine 
geldi. Şüpheye düşmüştü. 

İçinde bir ses: 

- Haydi.. Ne duruyorsun ... He
men bahçeye git defineyi cıkart ... 
Vakit geçirme .. Zengin olacaksın, 

diyordu. 
İçinden gelen bu sese itaat et -

meliydi? Yavaşca doğruldu. Ka -
pıyı açarak avluya çıktı. Dışarıda 

solgun bir ay ışığı vardı. Eline bir 
kazma aldı. Etrafı dinleyerek in -
cirin altını eşmeğe başladı. Top -
rağı epice açmıştı ki kazmanın ucu 
kof bir ses çıkardı. Hakkı çömleği 
kırmadan elde etmişti. 

* Eskici ertesi gün erkenden kim
seye haber vermeden İstanbula 

kaçmıştı. Karısına ilk gönderdiği 

mektuba şu cevabı aldı. 

cAnnem sakladığı parasının ça-
lındığını görünce yüreğine inerek 
öldü. Ben oğlum Servet ile birlik
te yarın tarafına hareket ediyo -

,Valensiya'ya yardımda bulunmaz 
da Franko'nun Madrid'i, hatta Va
lensiya'yı işgaline karşı lakayd 
kalırsa, bundan sonra harp devam 
etse de mücadelenin karakteri de
ğişerek, ideolojiler harbi olmaktan 
çıkıp ispanyaya hakim olan Fran
ko ile otonomi istiyen Katalonya 
arasında bir arazi harbi şeklini ala
bilir. Binaenaleyh Martın altı • rum.> 
sından sonra, Katalonya'nın Va • Hüsniye de oğlu ile İstabula gitti 
lensiya ile biı·likte harp yapmak 
ve yahut yapmamak hususundaki 
kararı çok ehemmiyetlidir. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

Yeni doğan çocuk onlara büyük bir 
uğur getirmişti, Hakkı, ölen Hay-
riye kadının kızına şimdi bam -
başka bir koca olmuştu! 

Açık Söz'ün romanı:28 

..... A 

ı ı BA ~ f N,DA 
'0L~N Ki 

Y a z a n : lskender Fehrettln 
Nevzat Bey gülümsedi: 
- Allah bağışlasın anasına baba

sına. Çok güzel, çok sevimli bir me
lek ... 

Marika işi sıcağı sıcağına pişir

mek ve elli papeli almak için, mü
temadiyen yalan söy itiyordu. İşte 
bir yalan daha ..• 

Nevzat Beye döndü: 
- Valde hanım ne yapıyorlar, 

Beyefendi? • 
- Evde oturuyor ..• Her gün (ah 

bir gelinim olsa da... oğlumu ev
lendirsem ... gözüm arkada kalma
sa!) deyip duruyor. 
Marikanın maksadı Nevzatla 

Zeynebi bir randevu evine götür
mekti. 

Marika nihayet buna muvaffak 
cldu... Zeynebin kulağına eğildi: 

- Gördün mü kelepiri? Her za
man ayağına gelmez insanın böyle 
bir zengin. Bu işi bana bırak ... A
ranızı bulup bu kibar ve zengin 
adamla sizi · baş göz edeyim. 

Zeynep sarhoş gibi, sersem ser
sem bakınıyordu. 

Zeynebin dili mi tutulmuştu? 
Neden ağzını açıp bir tek keli

me söyliyemiyordu? 
Belli ki Zeynep de Cevatt.ın so

ğumuştu. Bin tezgahta bezi olan 
öyle karaktersiz bir erkekle Zey. 
nep evlenmek istemiyordu. 

Gelgelelim Nevzatla... Bu han, 
apartıman ve çiftlik sahibinin aca
ba hakikatte serveti var mıydı? 
Yoksa o da Cevat gibi züğürdün 
ve namus hırsızının biri miydi? 

Zeynep bunu ne bilsindi? 

-- -- - ----------- ---- - ----
- - . . -______ -- -____ --- -
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Yaşlı hanımefendinin sesi git -
tikçe derinleşiyor ve saçlarımın di
binde dolaşarak sinirlerime, ilikle
rime işliyor. Avuçlarım terliyor, 
yanaklarım yanıyor, şakaklarım dı

şarı doğru atıyor. Fakat içim üşü
yor. İçimde bir sert rüzgar dolaşı
yor. Sonra boğazımdan ciğerleri -
rne, oradan l<anıına karışan, içimi 
yakan bir ateş hava ... Bu sefer a
vuçlarımla yanaklarım buz kesili
yor. Ölen annemi, kardiyak baba
mı, ve niçin bilmem, kendi kimse
sizliğimi hatırlıyorum. Bu satırla

rı yazarken bile. 

MÜELLiFi: Nlzamettin Nezif 

- Mamafi... Dün az kalsın işi 

çakıyordu -diye devam etti Naz • 
mi- biliyorsun ki bir aydanberi 
biz her akşam saat altıda Osman -
beyde bulu_şuyoruz. 

- Patinaj illetinden kurtulama-
- dınız gitti. •• - Dinle ... Bir de çıkagelmez mı. 

- !!. .. 
- Bittim! 

. 
' 

- Malum ya ... Orada çarşafsız 
dolaşıyor. Ka~ağa başladık. Ne 
tarafa gitsem; _hep karşıma çıkı -
yor. · Maksadını anladım .. Ne yaprp 
yapıp benimle konuşmak niyetin
de ... 

Sigarasını tazeledi: 
- Marinin farkında olmadığı i

çin, yan çizdiğimi görünce çekin • 
genliğime hamletti. 

- Tuh sana be! Bir fırsatını bu
lup yanına yaklaşmadın mı? 

- Mariden nefes aldığım yok 
ki. .. Karı burnumun dibinde ..• 

- Şunu dehliyemedin gitti.., 
- İstersen şimdi dehliyeyim ..• 

Fakat sonra cNazmi elbisem es • 
kiydi.> cNazmi kı_ş geldi, paltom 
yok.> .Nazmi beş lira ver-> De -
din mi benden· paso... Anam~ 
gönderdiği para bana nasıl olsa ye
tişir amma dördünüz de apışıp ka
lırsınız ... Sonra, ne yalan söyliye
yim ... Ben Mariden daha bıkma -
dım. 

Bu sözler Hilminin işine gelme
mişti. Parmakları arasında duran 
sigarayı düşünceli bir tavırla ağzı
na aldı, asabi bir hareketle kibriti 
çaktı: 

- Şimdi bırak şu Mariyi de ... 
Hikayene devam et ... 

- Gördün mü? O bizim için Luk
res Borjiya gibi, Kleopatra gibi 
bir şeydir. Mari olmasa hepimizin 
işi dumandır. Ha! ... Gelelim bi -
zim meseleye ... Bir aralık Galibe .. 

- Galibe de kim? 
- O işte ... Adının Galibe oldu -

ğunu söylemiŞtim ya ... 
- Hatırımdan çıkmış ... 
- Eşek! • 

- Küfretme canım... Günde al-
tı tane değiştiriyorsun. Bu kadar 
isim hatırda kalır mı? 

- Ben sizin için günde yirmi 
mektup yazıyorum. Hanginizin 
kortesini sorarsan sor, derhal adı
nı söylerim. Bu neden? İşlerinize 
ehemmiyet verdiğimden ... Halbu
ki siz, benim sevdiğim kızın ismini 
hatırınızdan çıkarmakta hiç bir 
mahzur bulmuyorsunuz ... Bu al -
çaklıktır ... 

- ... 
- İsterseniz sizinkileri de ben 

uyutayım ... Faraza, senin cevapla
rını Lutfinin kızına, Rasim için 
yazdığım mektupları da senin Nüz
hete göndereyil'll:... İster misin? 

- ??? 
- Bir de bakmışsın Nüzhet ran-

devuya gidiyor, Rasimle karşıla : 
şıyor ... Oh .ana1J1 oh!. .. 

Hilminin yüzü değişmişti. Bur
nu titriyor, renkten renge giriyor
du. Fakat, hiç ses çıkarmıyordu. 

Nazmi azıttıkça, o bilakis sümsük
leşiyor, sahibinin azarına alışmış 

bir terbiyeli köpek gibi, yaltak -
, !anmak için fırsat arıyordu. 

Korbo arkadaşının huyunu iyi 

Zavallı kızcağız derhal bu yal
dızlı, bu uydurma sözlere kapılı

vermişti. 

Nevzat Bey: 
- Ah, şu fırsatı kaçırmasak da, 

şuracıktan geçerken, küçük hanı 
mı bir kerecik annetne göstersem. 
Vallahi ne kadar, ne kadar sevine
cek annem. 

Zeynebin yüzünü ateş kaplamış
tı ... Rüyasında bile görmediği böy
le bir garip görücülük ancak İstan
bulda görülen adetlerdendir diye
rek, Nevzat Beye söyliyeQek söz 
bulamıyordu. 

Zeynep mahallebi yerine ateş • 
mi yemişti? Ne yaptığını bilmiyor
du. Damarları beyni gibi yanmıya 
başlamıştı. 

Nevzat Bey Maı'ikaya gizlice bir 
göz işareti verdi ... Kalkmıya hazır
landı. 

- Söz veriyorsunuz, değil mi 
küçük hanım? Vallahi sinemada gö
rür görmez sevdim sizi. Rica ede
rim, şöyle kapıdan olsun yüzünüzü 
gösteriniz anneme! Ve bilseniz an
nem o kadar temiz yürekli, o ka
dar iyi huylu bir kadındır ki ... Za-

kapmıştı. O böyle hiç yoktan hid
detleniverir, tersine işlemeğe baş
lardı. O zaman susmak, ne söyler
se söylesin cevap vermemek la • 
zımdı. Zıra kızgınlığı çok sürmez, 
çakmasile sönmesi bir olurdu. La
kin bir de karşısındaki cevap ver
meğe, dtkiiıe gitmeğe başladı mı i
şin rengi o and~ değişlverirdi. ~az
minin ayranı bir kere kabarmıya 
gifrsün ... Başı dÖ.ner, gözü karii -
rır, e'Jine geçeni hasmının kafasına 
fırlatnierirdi. Mektepte Ve sokak
ta bunun az örneği mi görülmüş
tü? Sonra ... Bir de ö kör blasi iha
dı tutturdu mu, şimdi şakacıktan 
hatırına gelen bu azizliği en ince 
teferruatına kadar yapıverirdi de .. 

Hilmi kurnazdı. Arkadaşlarının 

kızlar üzer; r.deki muvaffakiyetle
rini tet!cık etmiş ve anlamıştı ki 
kızlar bu gençlerin kendilerinden 
ziyade imzal&rını taşıyan mektup
larına vunılmaktadırlar. Nazmi, 
ya genç kız kalbini iyi anlamıştı 
ve yahut ifadelerinde öyle bir mız
rap vardı ki, her genç kız kalbinde 
bir tel bu mızraba uygun geliyor
du. Bunu!l için emindi ki, Nazmi 
isterse, Nüzheti kendisine bağladı
ğı gibi bu bağı çözerek Nüzheti ba
şıboş bırakabilirdi. Veya bir başka 
tıl3ımla kızın rüyalarına Rasimin 
hayalini katıştıra katıştıra birgün .. 
birgün ... 

Offfff! Böyle bir günü ve böyle 
bir günde bir başkasının kolları a
rasında cilveleşen Nüzheti gör -
memek ister gibi gözlerini kapadı, 
başını salladı, bu korkunç rüyayı 
dağıtmağa çalıştı. Sonra Nazminin 
gönlünü almak için işi şakaya dök
tü. Yüzünde o tatlı gülümseyiş 

yine belirmişti: 
- Peki anam ... -dedi- Yemin e

derim ki bundan sonra söylediğin 
her kadın ismi kafamda mıhlı ka
lacak. Hatta bu isimleri bir defte
re kayt edeceğim. Unutur. gibi ol
duğum zaman açıp bakacağım, Jı".ı

gat ezberler gibi ezberliyeceğim. 
Nazmi gözlerini sigarasının du

manlarına daldırmıştı. Bu sözleri 
kiıfi bir tarziye addetmiş olacaktı 
ki; 

- Alii ... -dedi- Nerede kalmış-
tım? Ha! ... Bir aralık Galibe pist-
ten çekildi, sokak tarafında bir 
parmaklığa dayanarak durdu. Gö
züyle bir bana, bir de patenlerine 
bakıyordu. Hani patenlerinin bağ
ları gevşemişmiş gibi yaparak, ya
nına yanaşmam, kendisile ko -
nuşmam için bana bir fırsat hazır
Jadı~ır'1 işmar ediyordu. 

Hilmi, mangasına kumanda e -
den bir çavuş edasile: 

- Yaııaaaşşş! -diye bağırdı-
- Nereye yanaşıyorsun? Mari 

ensende. Çaresiz... Görmemezliğe 
gelerek geçtim. Bir defasında da 
mendilini tam önümde düşürdü. 
Mari çiğneyip geçti. İşin tuhafı, 

ben artık Mari ile de konuşamıyor
dum ... Malum ya ... Kız onun far -
kında değil... İkimizi sıkı fıkı gör
dü mü cızlamı çekiverecek Zaten 
yabani kumrunun biri. .. Yanıma 
yaklaşıp bir şımarıklık yapmasın 
diye kuvvetimi bacaklarımda top
ladım, bastım patenleri ... 

(Devamı va~) 

Aşir, ilahi, ayet, kaside, namaz bit
ti. Her kadın, kendi şamdanının 

önünde. ve hepimiz bir ağızdan 
prensesin söylediği şu cümleyi ü
çer defa tekrarladık: 

- Şelat Toyotred ! 
Son liimba da söndürülmüştü. 
- Şelat çerağını nurlandırınız! 

Bunu ezbere öğrenmiştik. Bu, 
şelat mumlarını yakınız kumanda
sı imiş. Hep birden kibritleri çak
tık ve mumlarımızı yaktık. Hepi -
miz kırk yemişten biraz yedik, da
ha doğrusu çöplendik. Konuşmu -
yoruz, bakışmıyoruz, kıpırdamıyo
ruz. Her mum yakan bir niyet tu
tacakmış. Ben prensese yalan söy
ledim: 

- Babamın sıhhatı için niyet 
tuttum. 

Fakat hakikatte hiç bir niyet tut
madım. Çünkü tutacak bir niyetim 
yok. Babamın kalp hastalığının da 
şelat ayini ve kurbağa marka is
permeçet mumile geçmiyeceğini 

biliyorum. 
Yatak odamın bol ışığı içinde gö

züme çarptı: Çalıkuşu Feridenin 
tombul yüzü sapsarıydı. 

- Nen var Feri? 
Hemen ve sertçe cevap verdi: 
- Benim mumum hepsininkin

den önce söndü. 
- Sahi, şimdi hatırladım. 
- Hepsinden önce söndü dedim 

ya. 
- Söndüyse, söndü, bundan ne 

çıkar? 

- Tuttuğum niyet çıkar. Ayin-
den önce prenses anlatmadı mı? 

- Peki. Sen ne niyet tuttun? 
- Ben mi, şey, ben ..• 

Sesi boğuktu gözleri dolu dolu 
olarak bana baktı ve elini omuzu • 
ma koyduktan sonra: 

- Ben .. şunu tuttum, dedim ki: 
Nişanlım bana sadık olmıyacaksa, 
ve sadık değilse mum hepsinden 
önce sönsün. 

Omuzumu sertce sarsarak ilave 
etti: 

- Benim mumum söndü işte. 

Gülmek istedim boğazıma bir • 
şey tıkandı. Gülümsemek istedim, 
dudaklarım titreyip gerildi. Birşey 
söyliyemedim. Diyemedim ki: 

- Kız! sen okumuş bir insan • 
sın. Bayağı muma ne inanıyor • 
sun? 

İnanmıştı. Ve inanmakta hakkı 
vardı, çünkü Feride tam numara 
standard bir Şarklıdır. Kanının ya
rısı ve terbiyesinin dörtte üçü çöl
den akıp gelmiştir. Ona bu işin 
saçma olduğunu söyliyemezdim, 
Şarklı ruhu bana küserdi. Kalbini 
incitmiş olurdum. Mademki inan • 
mıştı ve o tesirin pençesine düş • 
müştü, susmalı! Bunun yarını, öbiir
günü var. Sinirleri ve mistikliği 
yatışınca konuşurum. 

- Yatalım Feri! 

vallı paşa babam öldükten sonra--Nevzat bey-Bursa sokağına sap-
evden dışarıya çıkmaz oldu. tı ... 

Marika tekrar Zeynebin kulağı- Biraz yürüdüler. 
na eğildi: Köşe başında büyük kapılı bir e-

- Görüyorsunya, hanımcığım, 
meşhur bir paşanın gelini olacak
sın! Ah, ne mutlu sana! 

- Ayol, iyi amma ... tanımadı• 
ğım adamın evine nasıl giderim 
ben? Akşam oldu ... Cevat bekler
se bizi ... ? 

- Adam sen de. Beklesin dursun. 
O da sizi bekletmiyor mu? Dışarı
da kadınların kollarında gezip du
rur. Ne olacak? Şöyle kapıdan ge
çerken beş dakikacık uğrayıveri
riz. .. İnsanı yemezlerya! 

Zeynep cevap vermedi ... Fakat, 
halinden belliydi ki, bu talebi ve bu 
ziyareti reddetmek istemiyordu. 

Nevzat Bey emri vakilerden çok 
hoşlan~n ve bu işlerde oldukça ma
hir görünen bir erkekti ... Hemen 
hesabı gördü. 

- Buyurunuz ... Gidelim. Zaten 
evimiz de şuracıktadır, küçük Ha
nımefendi! 

Dükkündan çıktılar. 

vin önünde durdular. 
Marika: 
- Gördün mü küçük hanımcı • 

ğım? dedi. Nevzat beyin evi çok 
yakındır dedim de inanmamıştı • 
nız! 

Nevzat içeriye girdi. 
Marika kapı1a Zeynebi lafa tut

muştu. Bu konuşma uzun sürmedi. 
Nevzat bey: 
- Buyurunuz, dedi, annem ya

tıyormuş. Bir dakika istirahat bu
yurunuz. Şimdi kalkar.. konuşur
sunuz! 

Marika önden yürüdü ... 

Zeynep onu takibediyordu. 
Evin karanlık antresinden ge • 

çerek, birinci katta loş bir misafir 
odasına girdiler. 

Marika elektrik düğmesine do
kundu ..• 
Şimdi biribirlerini daha iyi gö

rebiliyorlardı. 

Ak saçlı bir ermeni dudusu bir a
ralık odadan içeriye girdi .. Zeyne-

Ses çıkarmadan başını (peki) di• 
ye eğdi. Fatalist arkadaşımı hazır
lanmış sedire yatırdım. Örttüm, 
öptüm, ben de yatağıma girdim. 
Lambayı söndürdüm, gözlerimi 
kapadım. Sil\İrli zamanlarımda a
çık gözlerimin etrafında uçan mi- · 
ni mini kıvılcımlar gibi kıvılcım -
!ar uçuşmağa başladı. Bunlar kah 
kıvılcım halinde, kah mumlar şek
linde ışıklardı. Yaşlıca, nzun boy
lu, esmer hanımetendiııin derin • 
den gelen sesi, ikiz kızlaTının gü
zel seslerile karışarak kl!}aklarım
da çınlayordu. 

Bilmiyorum kaç saat geçti. İnce 
bir ses işittim. İnce bir hıçkırık. 

Kımıldamadan, sormadan anla -
dım ki Feride ağlıyor. 

Bu ince hıçkırık uzun sürünce 
seslendim: 

- Sen ağlıyorsun Feri? 
Saklamağa lüzum görmedi: 
- Evet, dedi. Ağlıyorum. 
- Ağlamak sana bir ferah veri-

yorsa susayım. İstediğin kadar ağ
la. Fakat elem veriyorsa? 

- Elem vçriyar. Ağlamak isti • 
yorum amma uzun uzun, hıçkıra 
hıçkıra ağlamak istiyorum. 

- Konuşalım mı? 

- Sen söyle. 
Neler söyledim? Ne kadar söy

ledim. Onun duygularını incitme
den, teselliye çalışır şeyler söyle· 
meğe uğraştım. Ben söyledim, o 
ağladı. 

Bu ilk Zekeriyya sofrasının ilk 
sönen mumu sanki onun bütün 
hayat ışıklarını da söndiirdü. Keş
ke çağırmasaydım. Ben söylemek
ten yoruldum, o ağlamaktan eridi. 
Fakat pek iyi biliyorum ki ikimiz 
de sabaha kadar uyuyamadık. Bir 
aralık sesler kulağımdan, ışıklar 

gözlerimden çekildi. Bu sefer de 
güneş yüzüme çarptı. Beş on da· 
kikalık dalgınlıktan silkinir silkin
mez fırladım. Karşıya baktım. 

Divan karmakarışık ve Feride orta• 
da yok. Hızmetçi erkenden gittiğini 

söyledi.Peşini bırakmak istemedim. 
Sonra vaz geçtim. Kendi duygul~
rilc lmşbaşa kalması daha iyi ola • 
cak. İşte bir haftadır ki ne tezkere 

(Devamı var) 
HMllllllllUllllUllllllllftltlUIUlllllllllllllllllllUllllllllllllllMlllllll D 

Şark Demiryolları 
Aleyhine dava 
TUrk memurlar mahka. 
meye bat vuracaklar 

Hali tasfiyede bulunan Şark 
demiryollan şirketi, senelerce ça. 
lıştırdığı Türk memurlarının hak. 
kını vermemek için türlü çarelere 
baş vurmuş, nihayet bir mikdar 
ikramiye virmişt ir. Elli bin lira ka. 
dar tutan ikramiye, şirket memur• 
l arı tarafından az görülmekte ve 
ikramiye mikdarının iki yüzdoksan 
bin liradan aşağı olmaması lazım 
geldiği söylenmektedir. 

Haber verildiğine göre, araların. 
da dava masrafı olarak para top. 
!ayan memurlar, Şark demiryoiları 
aleyhinde dava açacaklar ve hak• 
(arını arayacaklardır. Bu ecn"ebi 
firketin gadrine uğrayan memur• 
lar, haklı davalarının müdafaasını, 
sabık adliye vekili, lzmir saylavı 
Mahmut Esat Bozkurttan rica et• 
mişlerdir. 

bi seliimladL. Marikaya Rumca bfi. 
şeyler söyledi. 

Ak saçlı kadın evin hizmetcisi 
rolünü oynuyrırdu. 

Nevzat bey paltosunu çıkarmış
tı. 

- Vallahi sizi gördüğüme ne ka
dar memnunum .. Ne büyük sevinç 
ve neş'e içindeyim şimdi bilseniz. 

Diyerek Zeynebi havai ~iıflarla 
oyalıyordu. 

Zeynep çekingen bir tavırla mü. 
temadiyen Marikanın yüzüne ba
kıyordu . 

Bu sırada hizmetcinin getirdiği 

kahveleri içerken, Nevzat dışarya 
fırladı. 

Merdivenden yukarıya çıktı. 
Ev sahibi Siırpik Dudu, Nevza

dın eski ahbaplarından biri idi. 

- Aman Madam Sürpik, dedi, 
her zaman ele düşmez bir piliç ya
kaladım ... Senden bir ricam var: 
Burası benim evimmiş gibi dav • 
ranacağım .. Ve sen benim annem 
olacaksın! 

(Devamı var) 
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Fotoğraf 
Tahlilleri 

Ereğlide bir han çöktD( Adanalı 
altı yolcu ankaz Ismailin 

Bize resminizi gönderin, 
_!!!e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
(Bu •Gtunlarımıı.da eku.yuwla
rıaıaın fotofrafiar1nı tahlile dr 
••• edlyorua.) 

altında kalarak öldüler icadı 304 : Geredeli Bay Emri Serter 

e işinin ada· 

Erej!'li ( Hususi ) - Aksaray - Erej!'li yolu üzerinde pek acıkb Adını (Hususi) : mıdır. Boş dur· 
bir hldise olmuştur. Aldığım malümata rörc, altı erkek yolcu, Şehrimiz borsa encümen reisi mayı hiç sevmez. 

dört at dört eşekle recelemek için yol üzerinde bulunan hayrat ve harap Fevzi, borsa baş sekreteri Sü. Biraz hafin tabi· 
bir hana sığınmışlardır. Yolcular derin bir uykudaluken han birdenbire leyman Sergici, fabrikatör Ali, atlıdır. Sert ko-
yıkılmı• zavallılnrın hepsi ankaz altında kalarak ölmüşlerdir. HAdise Karabucakh, iş fabrikası idare 

., b ki nuşur. Fakat le• burada teess•ir uyandırmıştır. müdürü Ahmet Kara uca ı ve 
Adliye tahkikat yapmaktadır. borsanın çırçır mütehassısı Ma- miz kalplidir. E· 

latyalı Ahmed Uz'dan müteşek. vine merbuttur, 
• • • kil bir heyet Mersine fİderek Muntazam bir 

Kara m an d l•s pa n ser.. lsmail Sıçramazın makinesi üze- ahnayuat eydaeşra. maEğııı· 
rinde uzun tetkikler zapmışlar. 

boyu .. tu·· ı u·· yor dır. açıktır.iyiliği çok 
Heyet bu makinenin kuzacı sever. Düşkünlere yardım etmek 

d d hh d 1 k 5 t ki b" malından saatte nfi 36 kilo P•• ister. Yalandan nefret eder. Karaman (Hususi) - Kazamız ~ ~ !ı at yur u ~ ara . ya a ı ır muk kırma ve şiflemeden fe9" 
dispanser vardır. ôtedenberı ıonuk ve Atıl bır vazıyette bulunan 305 Çanakksl~-1e Bay Z. Ôzcan 

miş maldan saatte 32 ve yalnız 
bu dispHnser on iki aydanbcri faaliyete geçmiş bulunmaktadır: kırmadan geçmiş maldan da sa• e Çok müteva. 

Memlekette büyük bir ihtiyacı karşılıyan ve tevsiine lüzum hasıl aite 
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kilo çırçırladığını gör. zıdır. Temiz Ri· 
oldu"'u görülen dispanserin noksanlannın tamamlanması için bir liste yinir. intizamı 

" d müştür. hazırlanmış ve sıhhat veklletine aunulmak üzere Konya sıhhat mü ür· aever. Kendini 
K Makinenin başlıca hususiyet. lüğüne gönderilmiştir. Hükümet doktorumuz bu listeyi hazırlarken R• herkese sevdı"r· 

h · !erinden birisi de büyük iş gör. raman ve köylerinde halkın bütün vaziyetlerini düşünmüş ve i tıyacı 
dü"'ü halde iki beygir kuvvetin• mesinl bilir. iyi karşılıyacak rn ulak tedbirleri kaydetmekten hiıli kalmamıştır. " 

e • e de olmasıdır. huyludu" Daima 
•• Her pliit makinesinin başında nazik hareket u Çürükcülük eden bir papaS şimdiye kadar mutlak bir amc- :'MI~ .. .._ eder. Zekidir. J ' lenin bulunması lazım geliyordu. 

k 1 d t k ~ Ç d •ı• J • Halbuki Jsmail Sıçramazın altı Söylenileni ça-ya aıan ı Ve eV lJ e l uı tane makinesini bir tek amele buk anlar. Hop. 

Ordu (Hususi) - Ermeni papası Kigork'un üfürükcülük yapmakta idare edebilecektir. palıl..tan hoşlan• 
olduğu zabıtaya ihbar edilmişti. Zabıta ciddi takibatla Kigork'u Heyet memnuniyet verici •· Daima ciddidir. Kuvvet1ir bir 

"f" "k -ı-k k k J --'"' k ·ı C M"ddeiumuml mu"şahedelcrini bir rapor halinde ıradesi vardır. Başladığı işi yarıda u uru cu u yapar en ya a amış, ya.uı,.ı mus a ı e • u • bırakm3z. Karşılaştığı müşküliitı 
Ji§ine teslim etmiştir. Sorgu Hakimliğince icra edilen aorgusunda tev· borsa encümenine verecektir. ı bertaraf etmek için başkalarının 

edilmiştir. ramazın makinesini imal için bir işini kendi görür. 
kiline karar verilmiş olduğundan üfürükcü papas Cezaevine sevk Resmi b;r Banka İsmail Sıç. 

1 

yardımına ihtiyaç hissetmez. Her 

Müddeiumumilik Kigork'a ait evrakı bir iddianame ile Asliye Ceza fabrika açacaktır. ı -

mahkemesine tevdi etmiştir. 11:.----------·----ııı ~ 

Muhabir mektupları Gönende ~ 
Ardahana elektrik geli- Bir orta okul BEYOCLU 

1 A çı/ıyor SARAY : Niçevo 

yor, mezbaha yapılıyor Bunun lçinhalkdayar- TÜRK '~~~tkiint·~~~~~ia 
dımda bulunmaktadır MELEK , Bülbüller öterken 

Çiftçiler çocuklarını öküz bog Gönen, (Hususi) - Gönende iPEK , Halk kahramanları 
- Maarif Cemiy:ti şubesi bir orta o- ve Zigfeld yıldızlar 

nuzları arasına 
oturtmak için mektepten çekiyor 

Ardahan, (Hususi muhabirimiz· 
tlen) - Ardilianın yeni İlçebayı 
(Cemal Göktan) olanca gayretile 
işlere sarılmış ve çizdiği programı 
tatbik için büyük bir mesai sarfı

na başlamıştır. Bu program mu -
cibince kurulacak telefon şebekesi 
için tahsisat almış ve direkleri de 
temin etmiştir. Onun bana anlat
tığına göre: Bir köy yolile ilçeyi 
Şavşete bağlıyacak ve bu yol (6) 
metre genişlik ve 25 kilometre u
zunlukta olacaktır. Şimdiye kadar 
hiç bir köyde tatbik olunamıyan 
köy kanununun tatbikile meşgul 
olacak, bir mezbaha yaptıracak, 

belediye tarafından büyük bir O· 

tel yaptırılacak, bir gazhane inşa 
ettirecek, Umumi Müfettişliğin 

yardımile elektrikle şehri aydın • 
!atacak ve yangın söndürme va~ı· 
talarını da getirtecektir. 

Biri merkezde ve diğerleri köy
lerde olmak üzere ilçede 8 okul 
vardır. Bunlardan üçü beş sınıflı, 
iki öğretmenli ve diğerleri üç sı -
nıI ve bir öğretmenlidir. Köy okul 
binaları gayet muntazam ise de 
merkezdeki bina pek nafiledir. Do
ğu elinin önemli bir ilçe merkezin
de asri bir okul binası çok yakışık 
alırdı. Fakat buna ehemmiyet ve
rilmemiştir. Köylerde bir çok ço
cuklar tahsilsiz kalmaktadırlar. 

Merkezdeki okulda (500) ço • 
Cuk okumaktadır. Bu kadar kesif 
bir talebeyi okutmak güç olduğun
dan bir ikinci mektebe daha ihti· 
Yaç gösterilmiş ve ırmağın kena
rındaki eski hükumet konağı bu 
ll'ıaksada tahsis olunmuştur. Halk 
okumağa pek fazla heveskar ol -
duğundan kültür idaresi onların 
bu heveslerini kırmamak için e -
!inden gelen her çeşit yardımı e -
Sirgememektedir. 

Burada tuhaf bir adet vardır. Zi
raat zamanlarında topraklar sürü
lürken çocuklar öküzlerin boyun
durukları üzerine oturarak elle -
tindeki çubuklarla öküzleri idare 
ederler. Köylüler, dörttten altı çift: kadar öküz koşarak toprağı de-
rın .. k d surme ihtiyacında oldukların-
b~n her çiftçinin boyunrluruklara 
ırer çocuk oturtması şarttır. O • 

nun için nisan gelince herkes ço· 

Kar• memltlcet /ıaşlalıan11i 

cuklarını mektepten çekip alırlar 

ve buna da maarif idaresi birşey 
diyemez! İşte devamsızlığın bir 
sebebi budur. 

İkinci sebebi de zarurettir. Hiç 
olmazsa köylü çocuklarına dev -
letce kitap, defter, kalem ve kağıt 
gibi ders aletleri verilse hedefe 
daha çabuk ulaşmak imkanı bu • 
!unmuş olur. Çocuklar mekt~pten 
çıktıktan sonra gazete ve kitap gi
bi şeyler okumadıklarından bil • 
diklerini de bir müddet sonra unu
tuyorlar. Kültür idaresi bu işleri 

de üzerine almış bulunuyor. 
Bu mühim ilçede maalesef tele • 

fon yoktur ve yalnız karakollarda 
vardır. Göle üzerinden vilayet mer
kezine bir telefon varsa da mun • 
tazam değildir ve konuşmak im
kanı da yoktur. İlçebay bu ciheti 
de üzerine almış bulunuyor. 

Van gölü 
vapurları 

K. CANTÜRK 

Van gölünde işletilecek vapurlar 
için göl sahilinde atölyeler kuru
lacaktır. Bu atölyelerin aksamı ha. 
vuzlar ve fabrikalar da tamamlan• 
mış. Yakında yola çıkarılacaktır. 
Burada yapılan Van gölü gemileri 
de parça parça nakledilecek ve 
oradaki atölyelerde takılacaktır, 
ilk gemi eylitl içinde Vana ııönde. · 
rilmiş olacaktır. 

kul açmak için faaliyete geçmiştir. kralı 
Halk, cemiyet~ yardımda bulun • SAKARYA : Bülbüller öterken 
maktadır. YILDIZ : Aşk güneşi 

Maarif Cemiyeti, okula bina ola- SÜMER : Bağdad bülbülü 
rak hükumet civarında orta okul ALKAZAR : Kızıl çayır ve Hü· 

cum Taburu için elverişli bulunan beton bir bi- TAN 
: Anna Karenin ve 

nayı satın almıştır. Altın kelebek 
On binden fazla nüfusu bulunan ŞIK : Bay Tekin 

Gönenin ilk okullarından her yıl ŞARK : Hindistan kahra. 
kaç yüz talebe mezun olmaktadır. manian ve bir gün. 
Bu talebelerin mühim bir kısmı Jük kibar kadın 
Bandırmaya, Istanbula. Bursaya ASRI : Şarlo asri zamanlar 
gelerek tahsillerine devam etmek ve Bir numaralı 
mecburiyetinde kalmaktadır. Hal- halk düşmanı 
buki bir çok aileler bu masrafa ASTORY A : Kadife maske ve 

ÔILm uçurumu katlanamamaktadır. CUMHURiYET: Kan davası ve 
Bu itibarla Gönen Maarif Cemi- makineli adam 

yetinin bu teşebbüsü çok yerinde- J s T A N B u L 
dir. 

• • 
Bir katil 
Ormanda 
Yakalandı 

Gönen, 20 (Hususi) - Dört yıl 
önce Sarıköyden Şaban ağayı öl
dürmek niyetile çobanını öldüren 
Hafız Hüseyin bey köyünden Ah
met tevkif edılmiş, fakat o zaman 
her nasılsa mı.hpushaneden kaç • 
mağa muvaffak olmuştu. Yapılan 
bütün araştırmalara rağmen bu 
katil bir türlü ele geçmemişti. 

Evvelki gün, domuz avlamak i
çin sabahleyin erkenren, Şaroluk 
köylüleri dağı sarmışlar ve yavaş 
yavaş muhasarayı küçülterek or • 
man içinde saklı olan domuzları 
kaldırıp vurmağa başlarken, köy 
korucusunun gözüne bir ağaç al
tında yatan ve koyun postekileri
ne sarılı beyaz kuyruklu bir şey i· 
lişmiştir. , 

Korucu bir arkadaşile beraber, 
evvela domuz zannettikleri bu yı • 
ğının yanına yavaş yavaş sokul
muşlar ve yatanın insan olduğunu 
görünce hemen üzerine atılarak 
yakalamışlardır. 

Belinden tabancasını aldıkları 

bu meçhul otman misafirine kim 
olduğu sorulunca: 

- Ben Ahmedin. Demiş ve ken
disini tanıtmıştır. Bu katili tam • 
yanlar, hemen bağlıyarak köy 
muhtarile birlikte jandarmaya tes
lim etmişlerdir. 

Dört yıldır, etraf köylerinde sak
lanmağa muvafak olan katil tek • 
rar hapishaneye konulmuştur. 

FERAH 

MiLLİ 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

ı Yıkılan belde ve 
Ôlüm ve Zafer 
: Çapkın genç ve 

Kızıl ç•yır 
: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli balods 

KEMALBEY : Çöl savaşları ve 
Çin batakhanesi 

KADIKÖY 
HALE : işte bahriyeliler 

- ÜSKÜDAR 
HALE : Çapkın genç 

BAl<IRKÔY 
MiL TIY ADI : Mişel Strogof 

.)f. 

Z7. 2. 937 lıt••&İıl Bı ltdiııtıi 

$thirTıiJilfrosu Cumartesi 

ıııııııııııım 
günü akt•mı 
aaat 20.30 da 

1.1!1 
SÜRTÜK 
komedi 3 perde 

Yazan : Mahmut 

111111111 Yesari 

* Franaız tlyatroau operet 
kısmı 

27 • 2 • 937 Cumartesi gündüz 
aaat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOCANLA SELMA 
Yazaıı: Halit Fahri Ozansoy 

Müzik F ehıni E2e 

akşam saat 20,30 da 

DELi DOLU 
Yazan: Ekrem Reıid 
Besteleyen : Cemal Reıid 

.)f. , ' 
2·3-937 Salı günü akşamı 
saat 21 de ( NAŞIT ) 

tarafından (Kılıbıklar) ve (Deli Dolu) 
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Tetkikler 

General Ridz lsmiğli'yi 
Lehliler 

ne için seviyorlar ? · 
Bu general, Lehistanı esaretten 
kurtarmak için nasıl çalışmıştır? 

Yazan: M. Necmettin Dellorman 

Lehistanın meşhur mareşalı Pil· 
sutski vefat edince Polonya Reisi· 
cumhuru Moitski general Ridz İs
miğliyi umum Leh müsellah kuv
vetleri müfettişi umumisi tayin et
ti. Çünkü, Mareşal Pilsutski böyle 
vasiyet etmişti. 

Lehistanda müselliıh kuvvetler 
fü!ettişi umumiliği askeri dikta
tör kuvvetini haiz olup, bir harp 
vukuunda baş kumandanlık ma • 
kamı da bu vazifenin çerçevesi i
çine girmektedir. 

Lehlilerin ölen büyük Mareşalı, 
kendini istih!M edecek adamı va
siyet ederken general İzmiğli'nin 
askeri mazisi ile yüksek zekasını 
takdir ettiğini söylemişti. 

Harbi umumi ilan edildiği zaman 
otuz üç yaşında bir zabit olan İs • 
miğli 1886 yılında doğmuştur. Harp 
başladıktan sonra, Mareşal Pilsu • 
tski'nin, Avusturya topraklarında
ki Lıvov şehrinde, Ruslara karşı 

teşkil ettiği askeri organizasyonun 
endahtcı!ar birliği kumandanlığına 

general İsmiğli tayin olunmuştur. 
Bu teşkilatın şubeleri yavaş, ya -
vaş, o zaman Rusyanın idaresi al
tındaki Lehistan arazisinde de kü
şat edilmiştir. Bu gizli teşkilatın 
maksadı, Lehlilerde, askeri duygu
ları ve istiklal aşkını doğurmaktı. 

Avusturya - Macaristan hüku • 
meti general İsmiğliyi 1914 yılın
da bu gizli teşkilatın endahtcılar 

birliği kumandanlığına resmen ta
yin ve binbaşılığa terfi etmiştir. 

Almanlarla Avusturyalılar, müs
takil Lehistan için çalışan Mareşal 
Pilsutski'nin bütün planlarını öğ
renip kendisini Mağdeburg kale -
sinde kalebentliğe mahküm ettikle
rinden sonra, binbaşı İsmigli büyük 
bir cesaret ve kendi milletinin is
tikbali namına kahramanlık göste· 
rerek gizli teşkilatın emir ve idare
sini kendi üzerine almıştır. Gizli 
Leh taşkilatı bundan sonra inkişaf 

yıl hapiste yattıktan sonra, 1919 
yılı 10 teşrini sanisinde Varşovaya 
gelmiştir. O zaman İsmiğlinin yap· 
tığı hizmetleri gözlerile gören Ma. 

· reşal, Lehistan ordusunun başında 
ölünceye kadar İsmiğli'nin bulun· 
ması muvafık olacağını söylentiş • 
tir. Filhakika Lehliler, istiklalleri· 
ni İsmiğlinin teşkil ettiği gizli as· 
keri kuvvetlere medyundurlar. 

1919 yılında Sovyetler Lehistanı 
zaptederek Garbi Avrupada ihtilal 
çıkarmak teşebbüsüne giriştikleri 
zaman, Lehistan orduları baş ku· 
mandam general İsmiğli Bolşe • 
viklerin karşısına dikilmiş ve 
kendi vatanını düşmana çiğnetme
ıniştir. Ve hatta daha ileri giderek 
Mareşal Pilsutski'nin doğduğu bir 
yer olan Vilno şehrini Ruslardan 
zaptetmiştir. Bütün bu hizmetle • 
rinden sonradır, ki Mareşal Pil • 
sutski general İsmigliyi kendi hale· 
fi intihap etmiştir. Bugün Lehis • 
tanda general İsmiğli en otoriter 
bir şahsiyet olup, bütün Lehliler 
onun· önünde eğilmektedirler. Hu
susi hayatında İsmiğli sakin \'e 

centilmen bir zattır. Askeri tahsil 
ve terbiyesinden başka, üniversi
tede felsefe ve ressamlığa çalış • 
mıştır. Serbest zamanlarını resim 
yapmakla geçirir. Spora çok bü ·• 
yük ehemmiyet verir ve spor mü
sabakalarını teşci eder. Demirden 
bir iradeye sahip olan bu zat biri
sile görüşürken, Mareşal Pilsutski 
gibi, fazla nezaket gösterir. ~fonta
zam ve şuurlu bir hayat süren ve 
kendi hizmetlerinden hiç bahset
miyerek gururu olmıyan insanları 
takdir eder. Kültürü yüksek olan 
bu zatın Lehistan devleti bir sözü-
nü iki etmemektedir ve bütün Leh-
lilerin gözleri emirlerine mütevec
cih olduğu için general ismiğli, 

Leh dahili ve harici siyaseti üze
rinde en son ve kat'i sözü söyliye
cek bir mevkide bulunmaktadır. 

111111111111 •n11111nı1111m11nıııı11ıuı11111111111111111111111111111111111ı...., 

etmiş ve müstakbel Lehistan ordu- Almanlar, altının yerini 
sunun nüvelerini teşkil edecek o • tutacak bir çare buldu 
lan şubeler, Lehli yaşayan her ta- Alman kimyakeleri altının yerini 
rafta küşat edilmiştir. tutabilecek yeni bir ma!ılüt bul-

1918 yılında müttefik orduların muşlardır. Bu mahlüt, gümüş ve 
harbi kaybedecekleri anlaşılmağa (yot) dan ibarettir. Her aile sahi· 
başlayınca, binbaşı İsmiğli gizli binin malılmudur ki, gümüşten ma• 
Leh teşkilatlarını seferber etmiş mu! tabak, kaşık, çatal vesaire, 
ve bu suretle Lehistanı kurtaracak birkaç müddet kullanıldıktan ıonra 
olan kuvvetler Karpatlardan Dan- rengını değiştirmektedir. Çünkü, 
singe kadar ayaklanmıştır. Eski baıı yemeklerin içinde, gümüşün 
Avusturya Galiçyasındaki Lublin- rengini bozan maddeler mevcuttur. 
de teşkil edilen muvakkat Lehis • Halbuki, yeni Alman buluşuna gö
tan hükümetinin harbiye nazırlı- re, fümüşün içine bir mikdar yol 
g·ına İsmiğli tayin olunmuştur. Pil- karıştırılınca, altın rengi gibi sarı 

ve güzel bir renk hasıl olmaktadır. 
sutski lejiyonerlerinden bir Leh Yolun girecej!'i mikdarın fazlalı~ına 
ordusu meydana getiren general, göre altın renginin derecesi de 
Alman ve Avusturya askerlerinin artmaktadır. Almanlar, bu renk 
silahlarını almış ve faaliyete geç- altınları pahalı nakış altın işlerinde 
miştir. Mareşal Pilsutski bir kaç kullınmağa başlamışlardır. 
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Sevgilim beni sevmiyor 

Sayın Dertortağı; 

1 stanbulluyum. 18 Y4§ındayım. 
Vazife dolayısile Çanakkaleye gel
dim. Uzun müddettenberi burada 
bulunmaktayım. Ben buraya gel
diğimden bir kaç gün sonra 18 yaş
larında bir bayan benimle aliika • 
dar olmağa başladı. Ben de bunun 
üzerine bir mektup yazarak, bir 
tesadüfüm esnasında, buna vedim 
ve cavabını aldım. Bir ay kadar 
devam eden bu çok samimi a!iika· 
dan •onra, bir kaza neticesi ha -
pishaneye düştüm. Bundan sonra 
yine bir mektup aldım. Bense bu· 
na karşıllk olarak müteaddit defa
lar mektup yazdığım halde bir tür
lü cevap vermedi. Bulunduğum 
yerin semtinden bile geçmedi am
ma ben bu bayanı çok delice sevi· 
yorum. Siz ne dersiniz. Bu hususta 
vereceğiniz bir direktifi bekler 
saygılarımı sunarım muhterem 
Derıortağım. 

Çanakkalede 
Z. Özcan 

Çocuğum, 

Çok müşkül vazjyette olduğun 
anlaşılı;ı.or. Sevdiğin genç kız sen 
hapishanede iken bir başka gence 

gönül vermiş olabilir. Bu karakter

de olanlar çoktur. Fakat onu tek
rar elde etmek mümkündür. 

Bunun için yapacağın şey, genç 
kıza karşı lakayt olmaktır. Tesa • 
düfler icat ederek daima onunla 
karşılaşacaksın. Fakat kendini ona 
gösterdikten sonra hemen yolunu 
değtştircoek ye alılkasızlığını ba
riz bir şekilde göstereceksin. Ba • 

kalım bu sefer de o senin peşine 
düşecek mi? 

Eğer böylelikle yola gelmezse, 
rastgele bir kadınla sevdiğin genı; 
kızın evinin önünden geç ve bu 

vaziyetten korkma.. Müsqet neti· 
celer alacaksın. 

Dertort•G• 
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ispanyada şiddetli Noyrat'ın 
muharebeler oluyor v· 

H'"k"' t .1 Q d , ıyana ve u ume çı er vye Oyu Roma seyahatı 
A • ı d k f k •• 1 (1 nci sayfadan devam) 
ası er en ur arma uzere coNON MESELESi Fenerbahçe: 1 G. Saray: 1 

Üçüncü ve dördüncülük için yapılan hu maç neli- Ital!!an~a~. b~ ayın i~i gün~nde 
cesinde ik_i_t_a_k_ım __ b_ir_b_ı_·r_i_n_i yenemedi o~a~i~.~5 i~~u!~~0!ah~d!~~'!~~'!~~!~r 

Paris, 25 (A.A.) - Habsburglar 
meselesi günün meselesidir. Ve 
gazetelerin ekserisi Avusturya'da 
saltanatın iadesi imkanını gitgide 
daha ziyade kuvvetle derpiş el· 
mektedirler. 

30 dakika uzatllması icap eden oyun iki 
takımın anlaşmasile bu n~tice ile bitmiş oldu 

Bayram günlerinde yapılacak ( 1 
turnuvanın ilk maçları pazar günü G .. •t • • 1 

56 kilo Anadolu Hayri Güneşten 
Kemale Galip, 61 kilo Ömer Güneş
ten Halile tuşla mağlup, 66 kilo A
nadolu Ragıp Güneşten Doğana 
tu~la galip, 72 kilo Anadolu Malı -
mut Güneşten Yahyaya sayı he -
sabile mağlup, 79 kilo Anadolu Ad
nan Güneşten Mehmet Aliye tuş
la galip. 

yapılmıştı. Üçüncü ve dördüncü - 1 ureşçı erımız 
lük için bayramın ikinci ,ııünü G. G l• 

_Sarayla Fenerbahçe kar~ılaştı. Ha- a lP 
va güzeldi, bir gün evvel yağan ---
birkaç 5aatlik yağmur sahayı ça -
murlatmamıştı. İki rakip takınıın 
maçını görmek için epey kalabalık 
bir halk Taksim stadında toplan -
mıştı. Bu maçı gene İngiliz antre
nör Boods idare etti. G. Saray ta
kımı Lutfi, Necdet, Avni, Bülent 
ve Gündüzden mahrum olarak: 

Sarit - Reşat, Refik - Suavi, Sa
lim, Ekrem - Şevket, E~fak, Sü • 
leyman, Haşim, Danyal. 

Fener takımında da Fazıl, Cevat, 
Bülent ve Niyazi oynamıyor: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip • E • 
sat, Aytan, ~I. Reşat, Fikret, Se • 
mih, A. Rıza, Şaban, Naci. 

Maça G. Sarayın neticesiz bir a
kını ile başlandı. Bunu müteakip 
Fenerliler soldan indiler ve akın 
kornerle neticelendi. Fakat korner 
Reşadın uzun bir vuruşu ile uzak
laştı. Bunu müteakip Fenerliler 
saödan indiler: Korner. Korneri ge
ne G. Saraylılar uzaklaştırdılar 

\'e mukabil hücuma geçtiler. 
Gene G. Saraya korner. Naci 

attı. Gelen top Semihin bir kafa 
vuruşu ile kaleye gitti. Fakat di • 
reğe çarparak sayı olmadı. 

G. Saraylılar mukabil akınlarla 
Fener kalesini sıkıştırıyorlar. Eş

fak çok güzel paslarla gol fırsatla
rı hazırlıyor. Fakat arkadaşları hu 
sayı fırsatlarından istifade edemi
yorlar. Nihayet 20 inci dakikada 
Danxalın ortası Şevkete kadar gel
di. ünü boş olan Şe\•ket çok yı • 
kından çektiği sıkı bir şütle to-:ıu 
Fener kalesine soktu. 1-0. Bu gol· 
den sonra her iki takım da ca!'llı 
oynuyor. Fener forvetleri sık sık 

G. Saray kalesine iniyorlar. Bu a
ra G. S. sağ hafı Ekrem Fikre~i 

favulle durdurdu. Çekilen favul 
Eşfağın kafasile uzaklaştı. Sağdan 
Fenere korner. Top bir kaç ayakta 
dola jtı \'e ofsayt. 

Galatasaraylı Süleyman muhak
kak bir gol fırsatı daha kaçırdı. 
Fenerliler gene hücumda. G. Sa • 
raya entbol. Fikrelin güzel vuru· 
~unu Sacit mükemmel bir plon • 
jonla tuttu. Fikret iniyor. Reşat 
topu kornere çıkararak tehlikeyi 
kurtardı. Korneri G. Saraylılar 
kurtardılar. G. Saray kalesi vakı
nında favul. Esat çekiyor. Topun 
önüne dizilen G. S. oyuncularının 
arasından top Esadın fevka!ade 
vuruşu ile üst köşeden G. Saray 
lalesine girdi. 1-1 

Fenerbahçe hakim oynuyor. Sa
tid gelen topu elinden kacırdı. Fa
kat Naci ve Şaban topu b~ş kaleye 
ıokamadılar 

Fener hücumları biribirini ta • 
kip ediyor, Fakat sayı çıkmıyor. 
M. Reşat giizel bir orta yaptı. A. 
Rızanın mükemmel bir volesi ka
lenin üstünden avt. Fener takımın
da ufak bir değişiklik yapıldı: M. 
Reşat sol hafa, Esat sol içe Semih 
sağ hafa alındı. - ' 

Fikretin bir akını korner. Kor
ileri Fikret avta attı. G. Saray ka-
1"si yakınında entbol. Fikret 
•vta attı. G. Saray takımında 
Reşat ve Eşfak güzel oynuyorlar. 
Şimdi top ortalarda, haf hattında 
oynanıyor. Birinci devre Reşadın 
uzun bir yuruşu ile bitti. 1-1. 

!KİNCİ DEVRE 
Fener kalesinde Necdet oynu

yor. Oyuna Fenerbahçeliler başla
dı. 

G. Sarayın ilk akını kornerle 
neticelendi. Fakat kornerden isti
fade edemediler. 

Oyun ikı tarafın karşılıklı akın· 
larile geçiyor. · 

G. Saray müdafaası Fenerbahçe 
akınlarını muvaffakıyetle uzaklaş
tırıyor. Her iki taraf da macı ka
zanmak için çalışıyorlar. kasıra 
sert çarpışmalar oluyor. Fakat 
Boods bu hareketleri sert müda • 
balelerle bertaraf ediyor. Danyal 
,bir kaç akın yaptı. Bu akınlar da
'ğınık oynıyan G. Saray forvetleri-

Flnlfındlyada yapılan 

ilk mUsabakaları 
4 • 3 kazandık r 

Helıingfors,23 (Hususi) - Bu· 
gün yapılan müsabakalarda Türk 
takımı, Finlandiya güreşçilerini 
4-3 yendiler. Türk güreş

çilerinden Mustafa Grekoromen
de tuşla, Saim, Yusuf, Çoban 
Mehmet ıerbest gureşte hükmeıı 
galip gelmişlerdir. 

Kenan, Adnan Grekoromen• 
de hükmen maA-lı1p addedilmiş. 
!erdir. 

Maçlarda güzel güreşen Yaşar, 
güreşe devam cdememi~tir. 

AÇIK SOZ: Güreşçilerimizin 
yüzümüzü güldürecekleri ve bü· 
tüıı maçlarında galip çıkan Türk· 
!erin Finlandiya'da da galip gele
cekleri gazetemizde yazılmıştı. 

Bu neticeyi kazanan güreşçileri

mize muva!fakiyetler diler ve 
yapacakları diğer maçlarda da 
galip geleceklerini iftiharla iUlve 
edebiliriz. 

ne yaramıyor. G. Saray kalesi 
önünde entbol. Tam büyük kare
nin üzerinden atılıyor. Semihin 
hafif şütü Sacidin elinde kaldı. Bir 
kaç dakika Fener çok güzel oyna
dı. Fakat gol çıkaramadılar. Ka • 
zandıkları üç kornerden istifade 
edemediler. Oyun sık sık favuller
le durduruluyor. 

Bu şekil içinde maç 1-1 bera • 
berlikle bitti. 

Evvelce kabul edildiği gibi ma
çın yarım saat uzatılması icap e • 
derken G. Saraylılar bu netice ile 
maçın bitmesi üzerinde F. Bahçe 
ile anlaştılar ve yarım saat temdit 
yapılmadı. 

M.K. 

Betikta, • GUnet m•çı 
tehir edildi 

Bayramın üçüne~ günü yapılma
sı icap eden Be~iktaş - Güneş ma
çı havanın bozukluğu yüzünden 
tehir edilmiştir. Sabaht~nberi de
va meden kar bir gun evvelki güzel 
havanın acısını çıkarırcasına tioi 
yapmasına karşı maçın yapılmıya. 

cağı anlaşılmış ve maç tehir edil
miştir. Maçın yapılacağı gün ayrı
ca ilan edilecektir. 

Futbol ,ampiyonası 
Liseler arasında çok yakın bir za

manda bir futbol turnuvasının ya .. 
pılacağı söylenmektedir. Maçların 
başlaması 2 ci imtihanlardan sonra 
yapılacaktır.Daha esaslı ce mufassal 
malumatı yakında okuyucularımı-
za vereceğiz. 

Dinarlı 
Mehmed 

Ayrıca Anadolu kulübü güreşçi
leri arasında serbest güreş müsa -
bakaları yapılmıştır. 

Betiktaş Halkevinin 
güreşleri 

Beşiktaş Halkevi Spor komitesi 
tarafından bölgedeki kıdemsiz a -
matörler arasında Beşiktaş Spor 
kulübü jimnastik salonunda ter -
tip edilen güreş ve boks müsaba • 
kaları 27 Şubat 1937 Cumartesi gü-
nü akşamı sona erecektir. Kaza -
nanlara merasimle madalyalar tev
zi edilecektir. 

' İkinci küme 
Maçları 
Bayramın birinci gunu ikinci 

kümenin tehir edilen Jik maçları
na devam edildi. İlk oyun Doğan
spor ile Ortaköy takımları arasın
da olacaktı, fakat hakem gelmedi
ğinden yapılamadı. İkinci oyun bu 
sene yeni federe edilen Galata 
Gençler birliği ile Feneryılmaz 

takımları arasında oldu. Galata 
Gençleri hakim bir oyundan son
ra rakiplerini 5-1 yenmeğe mu -
vaffak oldular. Günün son oyu -
nu Beylerbeyi ile Anadoluhisar 
takımları arasında ııereyan etti. 
Her iki takım da birer gol yaparak 
1 - 1 berabere kaldı. 
Bayramıı: üçüncü günü kuş ba~1 

yağan kar altında lik maçlarına 
devam edildi. İlk maçı Karagüm • 
rük ile Galata Gençleri yaptılar. 

Her iki takım da ikişer gol yap~
rak 2 • 2 berabere kaldılar. Son 
oyunu Anadoluhisar ile Davutpa
şa takımları yaptılar. Hisarlılar 

hakim bir oyundan soma zayıf ra
kiplerine 14 gol yaparak 14 - 1 
ımaçı kazandılar. Davutpaşalılar 

sahaya 7 kişi çıktılar. 

Avrupada 
Lik nıaçları 

ALMANYADA: 
F. V. Sarrebruck • Pirmasens: 

1 - o. 
Eintracht - Union Nederred: 4-1. 
Mannheim - F. V. Rastatt: 2 - 1. 
Borissia - Wiensbaden : 7 - 1. 
Waldhof • Germania : 1 • O. 
AVUSTURYAUA: 
Austria - Florissdorf : 2 • O. 
Wienna - Rapid ; 4 - 2. 
Wacker - Sportklup : 1 • O. 
Postsport - Libertas : 1 - 1. 
Admira - F. C. Wienne : 5 • 1. 
Favoritncr - Hakova : 1 • O. 
İSPANYADA: 
Espanol - Gerano : 6 • 3. (Hu • 

susi) 
-- - MACARİSTAN: 

Maçlar yapmak Uzare Seget - nı Ker : 3 • o. 
lskenderlyeye gidiyor Buda - Namzeti : 3 • 3. 
İzmir, (Hususi) - Dinarlı Meh- Uypest - Kispest : 4 - 2. 

met, bayramın üçüncü Çarşamba Hungaria - Budafok : .3 • 2. 
günü öğleden sonra Tekirdağlı Boecskay - Haladas: 3 • ı. 
Hüscyinle karşılaşmağı kabul et- İTALYADA: 
miştir. Dün Dinarlı Mehmet is • Roma - Lazio : 1 - O. 
kendcriyeden bayram günleri i- Lucchese - Cenova: 2 - 2. 
çin bir teklif telgrafı almıştır. Bay. Sampierdarena - Bolongna: 2 • 2. 
ramda İskenderiyede güreşler yap- Ambrosiana - Juventus : 2 • O 
mağı kabul ettiği ve derhal hare • Milano - Napoli : 1 - O. 
ket ettiği takdirde kendisine 1000 Torino - Fioretina : O - O. 
dolar için teminat verilmektedir. Bari - Novara : 4 - 1. 
Dinarlı bu teklifi bayramdan son· Alesandria - Triestina : O - O. 
ra için kabul etmiştir. Kaptavn- İSVİÇREDE: 
kenden Dinarlıya güreşler yapma- Chaux de Fons • St: Gal : 2 • 1. 
sı için bir teklif mektulıu gelmiş- Milli küme. 
tir. Concordia • Urania : 1 • O. 

Anadolu _ G Ün eş Sch ffousse. Bellinzano : 1. ı. 

GUr•t musabakası uç Uçe Ankarada 
~·r•berı.~k 1.• bıttı Bayram turnuvası 

Dun gece Uskudar Halkevi 
binasında Üsküdar Anadolu kulü- Ank•ragUcUı 4 
bü ile Güneş kulübü arasında Kırıkkale: O 
bir güreş müsabakası yapılmıştır. Ankara 22 - Ba)Tam turnuvası· 

bildirildıgıne göre, hükumet kuv - faydası o!mıyacak 

velleri, bir çok sevkülceyş mevzi - Pari•, 25 (A.A.) - İspanyada a-
leri dahil olmak üzere, Oviedo' • demi müdahalenin kontrolu fili bir 
nun bar çok varoşlarını ele geçir • şekil almıya başladığı şu sırada 

mişlerdir. bir çok gazeteler, bu bapta nıüta -
Son muharebeler, harabe ha - lealar serdetmektedirler. 

!inde bulunan bu şehirde, dahili 
harbin bidayetindenbcri yapılmış 

olan muharebelerin en şiddetlisi 

olmuştur. 

Asilerin hariçten yardım görme
leri imkansız bir hale gelmiştir. 

Hükumetin topçu kuvvetleri, Fran
kistlerin sığınmış oldukları şeh -
rin merkezinde kain silah fabrika
sını mütemadiyen döğmektedir. 

Resmi mahafil Oviedo'nun pek ya
kında sukut edeceğini ve bu suku
tu hükumet kuvvetlerinin bütün 
cephelerde yapacakları bir taarru
zun takip edeceğini beyan eyle -
mektedirler. 

B. Şükrü Kaya 
Dahiliye Vekili ve parti 
genel sekreteri seya• 

hate çıktı 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

Sekreteri Şükrü Kaya Cenubi vila
yetlerine bir seyahate çıkmıştır. 
Bu seyahat on giôn devam edecek· 
tir. 

Ziraat Vekili de bir tet
kik seyahati yapacak 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
bugünlerde beraberinde Ziraat Ban· 
kası Umum Müdürü ve ziraat ensli· 
tüsü profesörlerile mütehassıslar 

olduğu halde zirai kombinalar üze· 
rinde tetkikler yapm~k üzere Ana• 
dolu'da bir seyahate çıkacaktır. Se
yahat lzmirden başlayarak bütün 
Anadolu vilayetlerini ihtiva edecek· 
tir. 

nın ilk ma ı dün, yeni stadda oy • 

nandı. Hava çok güzel, tribünler 
çok kalabalıktı. Dün Ankaralılar, 
güzel bir spor günü yaşadılar ve 
heyecanlı bir maç seyrettiler. 

Çekilen kurada ilk oyunun De
mirspor- Çankaya, ikinci oyunun 
da Ankaar Gücü - Kırıkkale 

arasında oynanacağı anlaşıldı. Ha
kem Be§iktaşlı İbrahimdi. 

Demirspor - Çankaya maçına 

saat tam 14 de başlandı. İki taraf 
da hareketli oynuyorlardı; daha 
ilk dakikalarda seyirciler kendile
rini oyunun heyecanına kaptır • 
maya başladılar. 

Takımların kuvveti biribirine 
denkti. Fakat zaman zaman takım
ların karşılıklı ağır bastıkları olu
yordu. 

Oyunun 12 nci dakikasında Çan
kaya aleyhine bir penaltı cezası 

verildi. Demirspordan (eski Beşik
taşlı) Nuri, meharetli bir vuruşla 
cezayı gole tahvil etti. 

26 ncı dakikada Demirspordan 
İbrahimin hle önünde topu elile 
tutması yüzünden hakem Demir

sporun aleyhine penaltı cezası ver
di. Bunu da Çankayadan Fethi go
le çevirdi; ve birinci haftaym bu 
suretle 1 - 1 berabere bitti. 

İkinci haftaym daha heyecanlı 
ve güzel oldu. İki taraf da galip 
vaziyete geçmek için canla başla 

çalıştılar. Fakat ancak birer gol 
çıkarabildiler. Bu suretle maç 2-2 
berabere neticelendi. 

İkinci maç gene Beşiktaşlı İb -
rahimin idaresinde oynandı. An -
kara Gücü takımı her zamanki 
kuvvetli takımı ile sahaya çıkmış

tı. Oyunun başından sonuna kadar 
Ankara Güçlüler hakimiyeti mu -
hafaza etmeğe muvaffak oldular. 
Bu hakimiyetin tesiri daha ilk da

kikalarda kendini göstermeye baş
ladı. Ve her haftaymad ikişer gol 

yaparak oyunu 4-0 lehlerine bitir
meye muvaffak oldular. 

Yarın, dün berabere neticelenen 
Çankaya • Demirspor arasındaki 
maç tekrar edilecek ve Perşembe 
günü öc finaller yapılacaktır. 

Spor Kurumu Asbaşkanı Halid 
Bayrak bu turnuvanın galibi için 

bir kupa koymuştur. Kupayı kimin 
alacağı bayramın son günü yapı· 
lacak maçta belli olacaktır. 

Mme, Tabouis, Oeuvre gazete -
sinde tercio kıtaatı ile Fat kıtaatı 
üzerinde bir kontrol icra edilme -
diği takdirde ecnebilerin İspanya
ya tehacü metmclerine hiç bir şe
yin mani olamıyacağını, zira İtal • 
yanların kendi kıtalarını kütle ha
linde lejion etranjere ithal ettir • 
mekte olduklarını yazmaktadır. 

Bazı İngiliz siyasi mehafili, bu 
ayın 18 ve 19 unda 10.000 İtalyan 
gönüllüsünün İspanyanın cenubun

da bir çok noktalardan kara'ya çı -
karılmış olduklarına dair ma!ümat 
almıştır. 

Yeni Japon 
Büyük elçisi 
Bugün geliyor 

Yeni Japon Büyük Elçisi M. 
Toshihiko Taketomi, bugün öğle • 
den c;onra Romania vapurile İsken
deriyeden şehrimize gelecektir. 

Yeni sefir, 1884 ilkkanununda 
Türkiye'de doğmuştur. Türkiyede 
doğmuştur. Kendisi hukuk tahsi -
!ini Tokio Hukuk Fakültesinde 
yapmış ve 1910 temmuzunda lisan
sını almıştır. 

1915 tc Meksika elçiliğinde üçün
cü katip olan Taketoır.;, 1922 de 
Washington sefareti ikinci katibi, 
ayni senenin eylülünde birinci ka
tibi, 1929 da San Frans!sko gene • 
ral konsolosu, 1932 de Washington 
sefareti müsteşarı olmu~ ve 1933 te 
La Haye orta elçiliğine tayin edil
miştir. 

Yeni sefir, 1936 ilkkanununda 
Ankara büyük elçiliğine tayin e· 
dilmiştir. 

Kendisi, cDoğan - Güneş• nişa
nının üçüncü rütbesini hamil bu • 
lunmaktadır. 
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Çekoslovakya ya 
Hücum günü 
Yaklaştı mı? 

( l nci sayfadan devam) 
yazıyor: 

.Hitler Avrupanın tam göbeğin
de Çekoslovakyada .İkinci bir İs

panya• meselesi çıkarmaktasavvu
rundadır. Bu planın bütün teferru
atı, hatta tahmini tarihler de dahil 

olmak üzere, İngiliz gizli servis 
teşkilatı tarafından keşfedilmiş • 
tir. 

Bunun neticesi olarak cenubi 
Fransada mezuniyet yapmakta bu
lunan İngiltere Hariciye Nazırı E

den derhal Londraya g~!·i dönmek
tedir. 
Mayıs ayının 12 si ile haziran a

yının 5 i, Çekoslovakyadaki Macar 
akalliyetinin isyanı için tesbit e
dilmiş bir devredir. Çek hükumeti 

bununla meşgul olurken memleke
tin şimalinde bulunan Alman akal
liyeti ayrıca ayaklanacaktır. 

Bunlar, Ç'ekoslovakyadaki Alman 
Partisi Lideri Henlayn tarafından 

idare edilecek ve Almanyadan 
kendilerine silah gönderilecektir. 

Alman ınenafiini himaye etmek 

gibi bir sebep gösteretek Hitler, 

Çekoslovakyaya bir Alman ordusu 

gönderecektir. Harici dünya ile ta

mamen aliikasıııı kesmiş buluna • 
cak olan ve etrafı, hep Alman te

siri altındaki memleket1erle kuşa -

tılmı-ı bulunan Çekoslovakya, 

bundan sonra Hitlerin bombardı -
man tayyareleri ve taklarının teh

didi altında bulunacaktır. 
Çekoslovakyanın istnası tarihi 

tesbit edilirken, İngilteredeki ha
diesler gözönünde tutulmuştur. 
Fransız hükumeti, bir Alman is

tilası vukua gelecek olursa, Çe • 
koslovaüyaya yardım vladinde bu
lunmuştur. 

Pelit Journal gazetesi diyor ki: 
"iki ihtimalden, yani• Avustur· 

yanın Almanyaya iltihakı veya 
Habsburg hanedanı saltanatının 

iadesi ihtimallerinden biri'lin tahak· 
kuku karşısında tahyir edilecek 
olan Fransa, ikinci ihtimalin tahak• 
kukunu iltizam etmenin kendisi için 
daha muvarı~ olacagını pek yakın• 
da idrak edecektir .• 

Dört devlet arasında bir pakt 
Oeuvre gazetesinde Mme. Gene

vieve Tabouis, diyor ki: 
• Viyana'da M. Schuchnigg'in 

Roma seyahati için hararetli ha -
zırlıklar yapılmaktadır. Saltana -
tın iade olunacağı hakkındaki em
niyet her zamankinden ziyadedir. 

.Dün akşa mAvrupa'nın büyük 
devletlerinin kabinelerinde Al • 
manya'nın Viyana'da 4 devlet ara
sında askeri bir itiliif ekdi teklifin
de bulunup bulunmadığı suali zi
hinleri i~gal etmekte idi. Bu dört 
devlet şunlardır: Almanya, İtalya, 
Avusturya, Macaristan. 

Arşidük Otto ne yapıyor? 
Innsbruck, 24 (A.A.) - Otto Von 

Habsburg şimdiden Avusturyada 
ikamet eden hemşiresi Düşes Ada
laid'i teşyit etmek üzere Cuchs hu
dut istasyonuna kadar gelmiştir. 

Arşidük Otto bundan 5onra İsviç
reye dönmüştür. 
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Kaybettiğimiz 
Kıymetli 
İdareci 

( 1 nci sayfadan devam) 
Beline palaskasını ve meçini bağ

layarak nokta yerine boşar bu su· 
retle memuriyet hayatına atılan 
Rifat Danişmen iktidarı, kabiliyeti 
ve zekii.ııı say~sinde az zamanda 
Amirlerinin teveccühünü kazanmış, 
zabıtadaki derecaltan geçerek Is• 
tanbul polis üçüncü şube müdür· 
lüğü gibi en nazik bir vazifeyi bü· 
yük bir muvaffakiyetle başarmış, 

Bay Adilin valiliA-i zamanda Edir· 
ne polis müdürlüğünde ve Gelibolu 
mutasarrıflığı vekAletinde bulun• 
muş ve zaferden ~onra Edirnenin 
istirdadında tekrar Edirne ve lzmir 
polis müdürlüklerinde ve Emniyet 
işleri Umum müdürlüğünde Tekir· 
da!!ı ve Trabzon valiliklerinde bu· 
lunmuştur. 

Bay Ri!at Danişmen birinci sınıf 

valilerimizdendi. Pek az idare Ami· 
rine nasip olan nü!uz nazarı, sur'at 
sayesinde en çetin meselelerin hal· 
!inde hiç müşkülat çekmezdi. Mem· 
leketini çok severdi. Mütarekenin 
bidayetinde lti!Uçıların takibatına 
uğramış ve lngiiizlerin tazyik.i altın. 
da aylarca gizli yaşamıştır. Birkaç 
ayda Bckirağa bölüğünde hapsedil· 
miştir. Mücadelei milliyede büyük 
hizmetleri görülmüştür. Polisi çok 
severdi. Çok sevdiklerinin ve hatıl 
saygı duyduğu büyüklerinin bile 
polis hakkındaki serzeniş ve ten• 
kitlerine tahammül edemez, isyan 
ederdi ve yanında bulunanlara 
daima bunu yana yakıla anlatırdı. 

Rı!at Danişmen en büyü on altı 
yaşında olmak üzere dört kız bir 
erkek evladını ulusun şefkat ve 
himayesine bırakmıştır. 

Ona haktan rahmet ailesine H• 

bır dilerim. 
E. z. Cotkun 

• • Cenaze merasimı 
Bay Rıfatın cenazesi dün sabah 

saat 11 de Cerrahpaşa hastanesin. 
den kaldırılmıştır. Cenaze töreninde 
hasta olmasına rağmen üçüncü 
umumi müfettiş Tahsin Uzerle Vali 
Muhittin Üstündağ, Emniyet direk· 
törü Salih Kılıç, bütün emniyet di· 
rektörlüğü erkanı k.ndisini seven· 
ler ve kalabalık bir halk kitlesi 
bulunmuştur. 

Cenaze alayının önünde Dahiliye 
vekili Şükrü Kayadan, Emniyet 
umum müdürlüA-ünden, Vilayetten, 
Emniyet direktörlüğünden ve sair 
yerlerden gelen onu mütecav'z 
çelenk bulunuyordu. Askeri bando 
matem havası çalarak ilerleyor, 
al bayrağa sarılmış tabutun yanı 
sıra bir bölük askerle bir müf. 
reze Polis yürüyordu. Cenaze na· 
mazı Fatih camisinde kılınmış ora• 
dan otomobillerle Edirne kapıdaki 
aile mezarlığına gidilmiştir. 

Rı!at Danişmen göz yaşları için
de toprağa bırukılmış ve başında 
kur';\n okunmuştur. 
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TerlhT roman , 103 Yezeın: M. Rasim ÖZGEN 

Muaviye, Ebu Dardanın imzası ile gelen 
mektuba, ıdaha göz atar atmaz sarardı. 
Baygınhklar geçirerek kağıdı okudu 

Yaz .. hükmünü icra ediyordu. 
Hava çok sıcaktı. Çölden esen 

sam yeli, çemenlerin rengini sol -
duruyor .. kırların taravetini ha -
rap ediyordu. Sarı buğday başak -
!arı, saplarını büküyor.. yanlara 
doğru sarkıyorlardı. 

Şam sokaklarında ağır bir re -
havet sürükleniyor .. şehrin dışın

da, estercilcrin ve yolcuların şar

kıları, !:ıirer dermansız feryad gi
bi dalgalanıyordu. 

Berede ırmağı, solunda gürgen 
ağaçlarının koyu gölgelerini ak -
settirc ettire, baygın zemzemesini 
terennüm ederek süzülür gibi akı
yordu. 
Muavıye.. ihtiyarlığına rağmen, 

mevsiınin ağırlığını his:etmiyc 
vakit bulamıyor .. çalışıyor, çalışı

yordu. 
Kostantaniyeye gidecek ordunun 

her kısmı Lazırlıgını bitirince ha
reket ediyor .. ordugahta, yeni kuv
\•etler hazırlanıyordu. 

Mua\'iyc .. bir taraftan ordu iş -
lcriyle uğraşırken, diger taraftan 
Iraktan gelen tomar tomar kağıt
ları okumak, onlara ce\•ap yaz -
makla beyin yoruyordu. 

Cenabıhak Zekeriyanın duasım 

kabul etti ve dedi, ki: Ya Zekeriya! 
SaM Yahya isminde bir çocuk ve
reccğımizi tebşir ederiz. Bundan 
evvel, bu isimde kimse yaratma -
dık. Zekeriya dedi, ki: Yarab' be· 
nim nasıl oğlum olabiilr. Karım 
çocuk doğurmak kudretini kay -
betti. Ben ise ihtiyarlığın bütün 
zaafı içındeyim. Buna karşı Allah 
tarafından bir melek Zekeriyaya 
şunu söyledi: Söylediklerin doğru
dur. Fakat Allah buyuruyor ki: 
B~nim için, bunda güçlük yoktur. 
Bundan evvel de seni yarattım. 

Halbuki, sen de yoktan var oldun. 
Zekeriya, duasında dedi, ki: Karı
mın gebeliğine dair bana bir ala -
met göster. Allah ta, üç gün üç ge
ce kimse ile ~örüşme! Dedi. Zeke
riya, üç gün ibadetten sonra kav
minın yanına çıkınca, onlara sa -
bah akıam nomaz kılınız, diye e
mir verdi. Yahya dünyaya gelince: 
Ey Yahya, tevrata iyice sarıl! diye 
ona ilham ettik. Daha sabi iken o
na hikmet nuru ihsan ettik. Ulü
hiyetimizden, ona merhamet ve re
fet \'erdik. Onu takva sahibi ettik. 
Anasına babasına mutiğ kıldık. O, 
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~~ .................................. ... 
ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKE.Ti 

21 lklnclklnun 1911 tarlhll tartnamenln 14 Uncu 
maddesine göre 

İLAN 
1Mart1937 tarihinden itibaren tek

mil hatlarda aşağıdaki tarifeler 
tatbik olunacaktır. 

Blriaci Me .. 1ıqt1r.ıncl Jıle.vki 

N•kllye ve lılprü resim'" 
lcrt dahli 

Kurut Kuruş 

1-2 kıt'a 5 50 3 50 
3 - 7 il 7 75 s 50 

Subaylar 1-7 il s 50 3 :25 
il (karne) 1-7 

" 
4 25 

Aıkerler, aıkcr malOlleri •••••• 1-7 " 4 25 2 
Askerler (karne) 1 - 7 •• - 1 50 

lık,Orta ve Lise 1 Ayni arabada evden 
mektepleri mektebe ve mektep- 4 25 2 
talebeleri. ten eve kadar 

Yüksek mek· Ayni arabada yapılan 
tep ve Üniver- tekmil seyahatler 4 25 2 
site talebeleri için 

Irakta, Yezidin veliahdliğine 

karşı büyük bir galeyan vardı; bu 
galeyan, çok geçmeden kıyam ha
lini aldı. Hüseynin, o sırada Basra
da bulunması Muaviyeyi endişe -
len diriyordu. 

!~in,"~ld~~:ı:in ~::~;;lip~oe~dg~:- ~ 1 K t 1 v al Komı'syonu lıa·nıarı 1 
be..ıiğe mazn•r olduğu gün seıa - . stanbu omu an ıgı Satın ma 
mete erdi. Ya Muhammed! Kur'a- ·------·---------------------

Senelik muhammen kirası 18 lira olan KapaJıçarşıda Duvrik 

sokağında 21 No.lu dükk:in 938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna 

kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna• 

mesi Levazım l\lüdürlüğündc görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 35 

kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2-3-937 Salı giı-

nü ~aat 14 de Dıimi Encümende bulunmalıdırlar "İ,, •959• 

Halife, Basra valisi kardeşi Zi -
yadın dirayetinden emindi; öyle 
iken, kıyamın tevessüünden kor -
kuyordu. Bizanslılarla harp eder
ken Iraktan başka, beride Hicazla, 
ötede İran ve Türkistanla uğraş -
mıya .mecbur olması ihtimali ö -
nünde endişelerle kıvranıyordu. 

Muaviye .. bu kadar meşguliyeti 
ve rahatsızlığı arasında bir de, oğ
lunu düşünüyordu. Yezid .. zahire" 
sakin idi ve bütün vaktini asker 
sevkiyatına vermişti; fakat, mu • 
hakkak Oraynabın gelmesini de 
sabırsızlıkla bekliyordu. Arasıra, 

onun için hazırladığı çadıra giri -
yor .. orada, dalgın dalgın düşünü
yordu. 

Muaviye .. oğlunun arkasından 

gezdirdiği adamları vasıtasıyle bü
tün hareketlerinden haberdardı ve 
bu yüzden, o da ebu qarda ile ebu 
Hüreyreden gelecek haberi sabır
sızlıkla bekliyordu. 

Basradan gelen son haberler .. o
rada, sükun ve asayişin iade edi!
diğıni bildirdi; bir gün de, Kiıie -
den beklediği cevap geldi. 

Muaviye .. ebu Dardanın imzası 
ile gelen mektuba, daha göz atar 
atmaz sarardı; baygınlıklar geçi -
rerek kağıdı okudu. İhtiyar zahid .. 
peygambere salavatla başlamış ve 
emirülmüminine dualar etmiş ve 
sonra Oraynabın Hüseynle evlen
diğini, kısaca bildirmişti. Mektu -
buna da şöyle nihayet vermişti: 

cEy emjrülmüminin! İlahi irade
nin bu suretle tecellisinde, her hal
de, bir hayır vardır; sen dindar bir 
halifesin .. Kur'anın bu baptaki a
yetlerinden müteselli olabilirsin.• 

Mektup .. Muaviyeye, acı bir is
tihza gibi te'sir etti. Damarların -
deki kan kurudu. O anda, bir yeri
ne bir bıçak saplansaydı, belki de 
bir damla kan çıkmıyacaktı. 

(Devamı var) 

TARİHTEN 86 INCI NOT 
Necilşi .. Cağferi djnledikten son

ra: 

- Peygamberinizin Allahtan 
naklettiği şeylerden bir §ey okur 
tnusunuz? 

Deyince Cağfer, cKaf ha ya ayın 
sad. suresinin bir kısmını okudu. 
Bu, şu mealdedir: 

cKaf ha ya ayın sad hakkı için 
bu ayet, Haktaaliinın kulu Zeke
riya hakkındaki rahmetinin tizka
rıdır. Zekeriya, tanrısına {:izli~e 
dua ederek dedi, ki: Yarab! ke -
:tniklerim, ihtiyarlıktan zayınaı:lı. 
Saçlarım ağardı. Allahım, şimdiyP. 
kadar sana ne dua ettiysem, l:abul 
ettin. Bana halef olacak amca oğul· 
!arımın din yolunda kusur ede -
Ceklerinden korkuyorum. Karını i
se doğurmuyor. Allahım! faz! ve 
l<ereıninden bana bir ev !at ihsan 
et te benden sonra dinde yerimi 
tutsun. Bana ve ali Yakuba varis 
Olsun. Ve evHidımı rızana nail et 

nı kerimde Meryemi hatırına ge
tir: Kadınlık fıdeti hitam bulduğu 
zaman ailesinin evinden çıktı; şark 
tarafında bir yere gitti. Halktan 
saklanmak içın bir perde gerdi. 
Biz, ona ruhuınuzu gönderdik. Ru
humuz, insan kıyafetine girdi. 
Meryem, onu görünce: Senden Al
laha sığınırım. Eğer itikat sahibi 
rnü'min isen bana taarruz etme! 
dedi. Ruhumuz ona dedi, ki: Ben 
Haktaalfı tarafından sana iyi bir 
çocuk hediye etmiye memurum. 
Meryem: Benim, nasıl oğlum ola
bilir? Ben fahişe değilim. Deyince 
ruhumuz: Do~ru söylüyorsun. La
kin Allah, ona oğul vermek benim 
için güç değildir. Diyor ve yine di
yor, ki: Onu, insanlara kudretimi
zi göstermek için yarattık ve mü
minlere rahmet kıldık. Bu, ezelde 
takdir olunan bir şeydir. Meryem, 
İsaya gebe kaldı. Ailesinden uzak 
bir yere çekildi. Doğum ağrıları, 

onu, bir hurır.a ağacına dayanma
ğa mecbur etti. Mahcubiyetinden: 
Ke§ki bu hale geleceğime ölsey -
dim, de unutulmuş olurdum. De -
yince, ruhumuz, alt tarafından ni
da ederek: mahzun olma! Cena -
bıhak, senin ayağın altında bir ır
mak halk etti. Hurma ağacının da
lını salla! Sana taze hurma düşür
sün. Hurma ye ve su iç! Ferahlar
sın! 

Necfışi ile orada hazır bulunan
lar Cağferin Kur'andan okuduğu 
bu sureyi dikkatle dinlediler. 

Necaşi: cC~nabıhakka kasem e
derim, ki bu kelam Musaya vahy 
gelen yerden gelmiştir.• Dedik -
ten sonra Kur~yş murahhaslarına, 
muhacirleri teslim edemiyece[jni 
söyledi. Onlar da me'yusen Neca
şinin yanından çekildiler. 
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DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Yumurta, et, balık, sebze vesair 
gıda maddelerini asid karbonik 
vesair bitaraf gazler vasıtası ile 
muhafaza etme usulü. hakkmdaki 
ihtira için alınmış olan 28 Şubat 
1935 tarih ve 2001 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut mev
kii fiile konmak için icara verilme
si teklif edilmekte olmakla fazla 
malUmat edinmek isteyenlerin Ga
lata'da Aslan han 5 nci kat 1- 4 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan ol un ur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Yumurta sarı ve beyazlarını 
muhafaza etmek usulü. hakkında
ki ihtira için istihsal edilmiş olan 
28 Şubat 1935 tarih ve 1995 No. ihti
ra beratının ihtiva ettiği hukuk hu 
kere başkasına devir veyahut mev
kii fiile konmak için icara veril -
mesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek 
isteyenlerin Galata'da Aslan han 
5 nci kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı birlikleri 
Hayvanatı için aşağıda cins ve 
miktarı hizalarında muhammen 
tutarlarile ilk teminatları gös
terilmiş olan 6 kalem mutabi· 
yenin kapalı zari usuliyle iha
lesi S-3-937 Pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

ilk teminatı Tutarı Miktarı 
Lira Kr. Li. Kr. Adet 
37 50 500 00 500 Y cm tor· 

bası 

8 25 110 00 500 Zincir yu· 
lar sapı 

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

75 00 1000 00 500 Keçe bel· 
leme 

169 50 2260 00 500 Çul 
41 25 550 00 25CO Gebre --425 25 5670 00 

!eteklilerin 425 lira 25 ku• 
rnşluk ilk teminat makbuz 

veya mektuplar ile 2490 sayı· 
lı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesailcle beraber 

ihaleden en az bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını 

Fındıklıda Komutanlık Satın· 
alma Komisyonuna vermeleri. 
•911. 

* Davutpaşa kışlasındaki birınci 
topçu alayının ikamet ettiği mın
takanın tenviri için yaptırılacak o
lan elektrik tesisatının açık eksilt
me ile ihalesi 4/3/937 Perşembe 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 1100 li
radır. Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 83 liralık ilk temiMt 
makbuz veya mektupları ile ihale 
günü vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satınalma komis -
yonuna gelmeleri. c887. 

* İstanbul Komutanlığı birlikleri 
için 22000 kilo .>abunun kapalı 
zarfla münakasasına talip çıkmadı
ğından tekrar kapalı zarfla ihalesi 
4/3/937 Poi!rşembe günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 

8580 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin 644•liralık ilk te
minat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Fındıklı -
da Komutanlık satınalma komisyo
nuna gelmeleri. c888> 

* 
Komutanlık için lüzumu olan 10 

kalem muhabere malzemesi açık 

eksiltme ile ihalesi 12/3/937 Cuma 
günü saat 16 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 1225 lira 82 ku -
ruştur. Şartnamesi her gün öğle

den evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 92 liralık ilk teminat 

makbuz veya mektupları ile bera
ber ihale gıinü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık satın al -
ma komisyonuna gelmeleri. cl05h 

'f 
Yıldızdaki Harp Akademisi bi -

nasının muhtacı tamir olan yerle
ri bağlı keşifi mucibince tamir et
tirileceğınden ihalesi 10/3/937 Çar
şamba günii saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 1004 lira 45 ku
ruştur. Şartnamesi her gün öğle
den evvel Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 75 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile i
hale gününden e\·vel inşaat şube
sinde alacakları vesikalarile bera
ber ihale günü vaktı muayyenin -
de Fındıklıda Komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmekri. 
.1009. 

* 86 cı alayın müteahhidinden a • 
lınmış olduğu 351 kilo sığır eline 
mukabil verilmiş olan 951045, 
951057, 951098 üç kıta ayniyat te • 
sellüm makbuzu zıyaa uğradığı 

muteahhidınin 33 cü tümene mü
racaatından anlaşılmıştır. Müteah
hıdin matlubu ödenmek üzere za
yiinden yenısı verileceğinden 

eski mazbataların hükmü kalmadı
ğı ve bulanların İstanbul komu -
tanlığı daire müdüriyetine teslim 
etmeler; ilan olunur (1008). 

* İstanbul Komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 400.000 kilo yulaf 
kapalı zarfla ihalesi 15/3/937 Pa· 
zartesi günü saat 15 de yapılacak -
tır. Muhammen tutarı 28000 lira
dır. Şartnamesi her gün öğled~n 
evvel komisyonda görülebilir. İs -
teklilerin 2100 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 
sayılı kanunun 2 veya 3 üncü mad
delerinde yazılı vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyo -
nuna vermeleri. (977). 

* Maslak Kasrında açılan prevan-

• • • 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sultanalımette Can• 

kurtaran mahallesinde Tavnkhane sokağında 27-29 No.lu evl937 

senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilıuek üzere. açık arttırmaya 

konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1s· 
tekli olanlar 5 lira 62 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu 

ile 2.3.937 Salı günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalı• 

dırlar. (B) (867) 

* •• 
Miktarı Cinsi Muhammen bedeli İlk teminat 

33 kalem kırtasiye 756 lira 50 kuruş 56 lira 74 kuruş 

Belediye ve mücssesatı için Yukarda cinsi miktarl ve muham• 

m~n bedelleri yazılı olan lı:ırtısiye ayrı ayrı açık eksiltmeye ko

nul muştur. Nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görü• 

Jebilir· İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve b"za· 

larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 

2&-2-937Cuma günü ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(B) (831) 

* • • 
Senelik muhammen kinu 36 lira olan Ycdikulede kale ma• 

hallesinde kulı çeşme caddesinde eıki kantar binası sokağında 

3 No. 1ı 937 veya 938 ve 939 ıeneleri Mayıs sonuna kadar ki

raya verilmek üzere açılı: artırmaya konulmuşt~r· 

Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir-Istekli olanlar 2 

lira 70 kuruşlLık ilk teminat mektup veya malı:buz ile 5.3.937 

Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

le beraber ihale günü vakti muay
yeninde Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gelmele· 
ri. (763) 

* İstanbul Komutanlığı birlikleri 
ıçiıı 39 kalem evrakı maibuanın 

ıab'iyesi açık eksiltme ile ihalesi 
1/3/937 Pazartesi günü saat 15 de 
.yapılao;ıktır. Muhammen tutarı 

410 liradır. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda görülebi

lir. İsteklilerinin 31 liralık ilk te
minat makbuzu veya mektublari· 

le beraber ihale günü vakti muay
vcninde Fındıklıdn komutanlık 
~atın alma komisyonuna gelmele -
ri. (743) 

* 

(B) (1044) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BEıtATI 
cŞeker istihsaline ait usul ve 

cihaz> hakkındaki ihtira için ve -
rilmiş olan 11 Şu bat 1935 tarih ve 
1956 numaralı ihtira beratı üze -
rindeki hukuk bu kere başkasına 
devir veyahut mevkii fiile konmak 
için icara verilmesi teklif edilmek· 
te olmakla bu hususta fazla malu
mat edinmek isteyenlerin Galata 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 4 numara
lara müracaat etmeleri ilan olu • 
nur. 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşikte.ş Tramvay Durak 

Ha$talannı hergün öğleden 

1 
sonra kabul eder. --

toryum için baglı keşif cetveli mu
cibince Elektrik tesisatı ihalesi 
10/3/937 Çarşamba günü saat 15,10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif 
b Çanakkale müstahkem mevki edeli 1544 lira 18 kuruştur. Şart- l ı 

1355 Hicri 
-

1352 Rumi - 'l 
1 

namesi her gün öğleden evvel ko- komutanlığı için 3 tane emme ve 
misyonda görülebilir. İsteklilerin basma yangın tulumbası, 600 met-
116 liralık ilk teminat makbuz ve- re verici hortum. 100 tane çinko <u 

k kovası. bı·r_ tane geçme merdiven, ya me tupları ile ihale günü vak-
bir tan<! halat merdiven ve 30 tane 

ti ınuayyeninde Fındıklıda komu -
sis tertibatlı yangın söndürme alctanlık satın alma komisyonuna gel-

meleri. ((979) , ti açık eksiltme ile ihalesi 12/3/937 

* Beşinci kor. ıçın 12 tane beşer 
yüz ve 3 tane bin kilo çeker 15 ta
ne baskül açık eksiltme ile ihalesi 
1/3/937 Pazartesi günü saat 15,30 
da yapıl•caktır. Muhammen tutarı 
2499 liradır. Şartnamesi her gü'1 
öğleden evvel komisyonda görü · 
lebilir. İsteklilerin 188 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplari-

Cuma günü s3at 15,30 da yapıla

cıktır. Hepsinin muhammen kıy -
meti 2662 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 200 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektup -
!arı ile beraber ihale günü vakti 
mua_yyeninde Fındıklıda komu • 
tanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1041) 

,, 
l ı 

,, 
it 

1 

Zilhicce Şubat ! 

14 13 i 
1 

Yıl 1937, Ay 2, Gün 57, Ka11m 111 ' 

26 Şubat 
Cuma 

1 

Yek itler Vaaati Ezani 
' 

aa. d. ıa. d. ' 
Güneş 6 41 12 46 
Ôğle 12 v 7 32 
ikindi 15 31 9 35 
Akşam 17 55 12 00 
Yatsı 19 25 1 31 
imsak s 02 11 07 
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AÇIK SÖZ-

DA 1 M ON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde : 

200 111 600 metro ıtık veren 

DAiMON 
fenerleri gelmiştir. 

iyi ıtık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 

DAIMON 

ile 

Ampullarını 
kullonınıx, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

SÜMER BANK UMUMi MÜDÜRLOGONDEN: 

1 

1 
l ı 

Baş, diş aj!'rıları, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün 
ıztırapların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalp ve böbreklere dokunmadan İmtihanla lise mezunu alınacaktır. 

1 En Seri Tesir, En Kat'i Netice 1 
icabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 

..:o . -. -· . 

Liselerin 1934 - 1936 mezunlarından imtihan ile yiruıibeş 
memur alınacaktır, 

İmtihan 5-3•1937 Cuma günü saat 9.30 da yapılacaktır. Matbu 
izahnamenin Ankarada Umumi Müdürlükten ve 1stanbulda Siı· 
mer Bank Şubesinden istenilmesi. (982) 

1 Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları \ '---------=----

~. zS R1J ı~~ _..""'.-

AMPUL ·ı 

PARASINOAN TASARRUF, 
ETME.K ' MANASIZOIR' ' . ' 

ışı~ UCUZA 
MA~ 'ETMELiDİR 

27 Şubat 

DAHA AZ CERY AN SARFİL E 

DAHA PARLAK IŞIK .. VERiR 

Türkiye Umumi Mümessillil!'i: 

H E L İ O S Müessesatı, Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

İlk Teminatı 
16 Şubat 937 tarihinde kapalı zarfla miınakasası yapılan lstanbul • Galata, Voyvoda Cad. No. 124 • 126 • 128 

l\1otör Sayıları Tasınlanan Tutarı 10000 ton rebompoze kömürüne teklif olunan fht yüksek görül- (yeni binasında,) 
düğünden 27 Şubat 937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat \ iiı ______________ .. •----••••-•llİİ 
11 de pazarlıkla alınacaktır • 

Lira Kur,ış Lira 

11 400 00 30 • 
18 • 275 00 21 

20 • 325 00 25 
21 • 35 00 3 
22 • 135 00 11 
26 • 50 00 4 
31 • 400 00 30 
38 • 225 00 17 
43 • 100 00 8 
47 .. 15 00 2 

1- YukBrıda numaraları yazılı 10 tane Motörün 5.3.937 Cu• 
ma günü saat 10 da ayrı ayrı arttırma suretile pazarlıkla satı-
laca ktır. 
2 - İsteklilerin İlk Teminat mıkbuzlarile Galatada Çinili Rıh· 
tım Han birinci kattaki Komisyona gelmeleri· •92511 

lstanbul Defterdarhğından: 
Senelik İcarı 

Lira 
Büyükçarşı Kayserli oğlu soka~ı: 3 No. 1ı dükkanı 120 

Eyüp Hacı Hüsrev mahallesi Çeşme sokak 2/4 maa kulübe 

Bostan: 84 

Tahmin bedeli "110000n lira ve muvakkat teminatı "6750,. 
lira olup, şartnamesi "550,, kuruş mukabilinde kombyondan her 
gün verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonumuza 

müracaatlarL "936" 

Kuvvetli varhklar 

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

Krem Pertev 

Kendine beozemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 

özcnmcmesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme
sindedir, 
Dikkat ediniz ki: T AKLID 
daima (benzer) idir, hiçbir 

vakit asıl olamaz. 

-
lstanbul levazım Amirliğ 
Satınalma Komiıyonu hanlar 

Maltepe asker! lisesi okurları 
için 3200 metre nevresimlik bez 
4 • Mart• 937 Perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede Satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacakht'. Tahmin bedeli 2304 
liradır. ilk teminatı 172 lira 80 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona ııelme
leri. "348. "895. .. 

Yukarıda yazılı malların bir senelik icarı 5-3-937 Cuma günü 

saat on dörtte ihale olunacaktır. İcar bedeli dört müsavi taksitte 

ve taksitler peşinen tahsil olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk 

pey akçalarını yatırarak mezkı'ır gün ve saatte Defterdarlık: Milli 
Emlak l\1üdürlü~ünde müteşekkil Komisyona müracaatları. F.(920) 

~~~.;._:....:....~~~~~~~ 

Askeri Tıbbiye okurları için 
3140 çift tire çorap 2-Mart•l937 
salı günü saat 14,30 da Top
hanede Satınalma Komisyonun• 
da açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 942 liradır. 
ilk teminatı 70 lira 65 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarıyle beraber belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

{342) (772) 

• ·~~ ~'·· t' .\ 

-HER SABA/./ BiR DUŞ ALARAH 
• 

5 DAHl/.IA 2'HURUŞ 

1 1 1 

• • 

ZAUn~TINI 

51UUATINIZI 

• HAVA GAZI 
• 

* Askeri tıbbiye okulları için 
676 çift göderi eldiven 9 Mart 
937 Salı günü saat 14 de Topha
nede Satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1014 liradır. ilk Teminatı 
76 lira beş kuruştur. Şartnaıne ve 
nümunesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte kanun! ve
aikalarile beraber Komisyona gel· 
meleri. "359., •1011. 

J(. 

Bir No. hı Oikimevinde birikmiş 
olan 49425 kil~ karışık pamuk ve 
keten kırpıntı ıle 2 No. lu dikim· 
evinde birikmiş olan 2485 kilo 
beyaz pamuklu ve 14446 kilo ke· 
ten, pamuk kırpıntı 9 Mart 937 
Salı günü saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla satılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 6396 lira 38 kuruştur. 
il~ .teminat.' 480 liradır. Kırpıntılar 
dıkımevlerınde ve şartnamesi Ko
misyonda görülebilir. Her kalem 
için ayrı ayrı fiat verilecektir. is
teklilerin ihale saatinden bir saat 
evvel kanuni vesikalarile heraber 
teklif mektuplarını Komisyona ver• 
meleri "358. "1012. 

* Askeri Tıbbiye okurları için 676 
çift terlik 2/Mart/937 Salı günü 
saat 14 de Tophanede satın alma 
komisyonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 1149 li
ra 20 kuruştur. İlk teminatı 86 li
ra 19 kuruştur. Şartname ve nü -
mu nesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte kanuni vesi
kalarile beraber komisyona gelme
leri. (335) (687) 

* ' İki No: lu Dikimevi için 80 bin 
adet perçin çivisi ve 80 bin adet 
pulu 4/Mart/937 Perşembe günü · 
saat 15 9e Tophanede satın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 1520 
liradır. İlk teminatı 114 liradır. 
Şartname ve nümuneleri komis -

İstanbul Bölge San'at Okulu 
Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından: 
Tahmin B • ilk teminat 
L K. L. K. Mikdarı Eksiltmenin T.G.S. şekli Nev'i 

223 91 ) 34 a. ) Muhtelif el aletleri 
372 33) 63 a.m.lc. ) Muhtelif tesisat 

malzemesi 
357 55 ) 112, 50 30 " 

) 8-3-937 Pazartesi açık Motor trasvamotor 
aaat 15 için bobinaj mal-

zem esi 

338 55) 14 • ) Galvano plasto 
aletleri 

125 04) 23 ) • • 
82 62) 6 • ) Malzemesi tahta 

ve saire -1500 00 112,50 170 
İstanbul Bölge San'at Oknlu Elektrik: atölyesine tatbikat ders

ler! için cins ve miktarı mahiyet, ve tahmin bedelleri yukardl\ 

yazılı eşya 2490 No. lı kanuna tevfikan eksiltmeye konulmuştnr. 

Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasının 937 vesikasını ibraza ve 

ticarethane namına gelecekler vekaletnamesini göste.rmeye mec

burdurlar. Eksiltme Cağaloğlıında Yüksek mektepler muhasebeci· 

liğinde yapılacaktır. İstekliler belli gün ve saatte sözü geçen• 

Muhasebeciliğe, şartnameyi görmek isteyenler de okula başvurma• 

!arı ilan olunur. (987} 

.-------------------~--------------------------..... 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llaııları 1 
!------------------------------------~-Edirne Garp Hudut kıtaatı ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un 
kapalı zarf usulile alınacaktır. Un taksitleri ve teslimat mahalleri 
hususi şartlarda yazılıdır. Şartnamesi İstanbul, Ankara Levazım 
Amirlikleri Satınalma Komisyonlarında Edirne, Vize, Tekirdağ, 
Burgaz, Kırklareli Satınalma komisyonlarında iki lira on kuruş 
nıukabilinde satın alınabilir. Beher kilo un için muhammen bede 
13 kuruş 50 santimdir. İlk teminRt 3037 lira 50 kuruştur. !ha· 
lesi 1-3-937 Pazartesi günü saat 16 dadır. İstekliler belli gün 
ve saatte 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 3 üncü maddelerindeki 
belgelerile birlikte Çorluda Kor Satınalma Komisyonuna müra• 

caatları. "597.. "775. 

Ordu hastahaneleri için 350 adet 
subay ve 1000 adet erat battaniye
sine verilen fıat vekaletçe pahalı 
görüldüğünden 2/Mart/1937 Salı 

günü saat 15,:lO da İstanbulda Top
hanede satın alma komisyonunda 
pazarlıkla cksiltrıesı yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin heclcli 24 300 lira
dır. İlk teminatı 1822 lira SO kuruş
tur. Şartname ve nümuneleri ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 

' saatte komisyona gelmeleri. (353) 
(983) 

* Ordu hastahaneleri için otuz se
kiz bin metre yatak kılıflığı ve do
kuz bin allı yüz metre elbise tor -
balığı bezin pazarlığı l/Mart/937 
Pazartesi günü saat 15.30 da İstan-

bulda Tophanede satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 17328 liradır. İlk teminatı 
bin iki yüz doksan dokuz lira alt -
mış kuruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte kanuni vesikala
rile beraber komisyona gelmele -
ri. (355) (984) 

* Ordu hastahaneleri için muhtelif 
eb'atta iki yüz otuz sekiz bin üç 
yüz·metrc patiska 3/Mart/937 Çar· 
şamba günü saat on beş otuzda İs· 
tanbulda Tophanede satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla ~ksilt· 
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli doksan üç bin yüz kırk iki 
liradır. İlk tominatı beş bin dokuz 
yüz yedi lira on kuruştur. Şartna
mesi dört yüz altmış altı kuruş 

mukabilinde isteyenlere verilir. 
Numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo- · 
na v.ermeleri. (340) (714) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: Matbaa! Ebüzziya 
1 


