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Murahhas heyetimiz Hatay~lv·····:::~-;;;~~······l2s 
lngilterede yeni hamle 

ı ı 
~ Ankara 26 (A. A.) - Başve- E 

milyon İngiliz liralık 
sipariş ediliyor • 

gemı anayasasının nası o a- 1 :~~~~:~~nn~n~;ı~t~:~~e ~~~: l ı 
1 

E ğu halde bugun hususı trenle E 

bilecegw ini komiteye bildirdi~=!_; ::~:;:~ :::;,~": .... :':::: l! ' önümüc;,"',~1:.:_;v·~~d~e::ı'~'::::.~1::'1ana-
Ara• da Anadolu ekspresile bu- için _11 - t9pet.eı; kabul edildi 

= gün lslanbul'dan şehrimize gel. ~ 

Konıite, projeyi müzakereye esas kabul etti L.~:~.'.'..:: ............................................................ J 
Milletler Cemiyetinin Mayısın sonlarında top- I ~ngiltere ile 

lanabileceği şüpheli görülmektedir Italyanın 
r;:;;:::::::::;:::::::===:::~==~~~ ! Arasıbulundu Halayın anay asasını lesbit et· 

mek üzere tetkikat icrasına memur 
edilen muhtelit komitenin Cenev· 
rede mesaisine başlamış oldu~unu 

dün yazmıştık. 
Dün Cenevreden gelen haberlere 

göre, komite ilk toplantısında ev• 

vela Belçika murahhası Bay Moris 
Burken'i reis intihap etmiştir. 

Müzakerelere başlanırken mu
rahhas heyetimiz ilk olarak, komi• 

leye Sancağın statüsü ile anaya· 
.sası hakkında hazırlanmış olan bir 
projeyi tevdi etmiştir. Proje fasıl 
fasıldır. 

Komite projeyi müzakereye esas 
kabul etmiştir. 

Statüye müteallik olarak komite, 

Sancağın tarifini ve hudutlarını 
tasrih edeceği gibi, Milletler Ce

miyetinin zabıtaya, akalliyetlerin 
himayesine ve diğer işlere dair 
olan hukukunu da tasrih eyliye· 
cektir. 

Teşkilltı Esasiye kanununa ge· 
lince, teşrif, icra! ve adi! organ
ları, intihap rejimini ve türkçenin 

yanında kullanılacak ikinci bir 
lisamn mahiyetini ve istimali art· 
!arını tasrih edecektir. 

Müzakerat ne kadar uzun sürse 
bile, anayasanın Milletler Cemiye
tine verilecek müsveddesi, o zama
na kadar hazırlanmış olacaktır. 

Çünkü Milletler Cemiyeti konseyi· 

nin Mayıs sonlarında toplanaca2'ı 
pek zannedilmemektedir. ........................................................ 
Şeker fabrikası 
Dört 'eker fabrikası 

daha açılıyor 
Ankara, 26 ( Hususi Muhabiri. 

mizden) - Şeker Fabrikaları Ano· 
nim Şirketi 19 Martta bir top! anlı 

yapac.ık ve bir senelik kiir ve 
masraf ar tetkik olunacaktır. On. 

dan sonra açılması ikinci beş yıl· 
lık programa dahil olacak dört 

şeker fabrikasının nerelerde kuru. 
lacağı ve oralardaki verim hakkın
da etut yapılacaktır. 

-----
Bütün ormanlar 
Devlet eline geçecek 

Ankara, 26 [Hususi Muhabiri· 
ınizden] - Ziraat Vekaleti orman 
kanununun tatbikına bu yıl iç:nde 

blşhy ac aktır. Şımdilik ıslahata Dev
let ormanlarından başlanacak ve 

bunu hususf ormanlardaki ıslahat 
takip edecektir. Ô~rendiğime göre 
[)kiz on yıl sonra bütün ormanlar 

ev '. ete geçecektır. 
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(,~enevrtde yeni hudutlarının da lesbit edileceği Hata.rıın haritası 

- ek· M y se
yaktılar 

ihtilalci tayyarelere işaret veren 

f arethaııesini 

iki mebus idam edildi 

Yedi ayı geçen muharebelerden sonra ispanyanın hımnı her ıehri 
fimd/ bu haldedir. 

Paris (Hususi) - Ayın yirmi 
dördüncü günü, Madridde ki 
Sovyet safarethanesi binası yakıl· 
mıştır. ispanya Başvekili Largo 
Kaballerro, telgrafla Stalin n Ka· 
lenine teessürlerini bildirmiştir. 
Roma gazeteleri, yanan binanın 

içinde bir çok bomba va patlayıcı 

maddelerin infilak ederek biiyük 
hasarat yaptığını yazmaktadırlar. 

ihtilalci tayyarelere işaretler ve· 
rerek Madridin daha fazla tahribi· 

(Devamı 3 ncü sayfada) 

Son elgr f 
3 kuruş 6 - 8 sayfa 
hakiki akşam gazetesi 

Pek yakında çıkıyor. Son Teferafı bekleyiniz 

::..-Akşamları saat16da çıkacaktır 

Necatlnln taç giyme me· 
rasimlne 

davet edllmediftl anıa,ıldı 

lnglliz .,, ltalgan Hariciye Na%ırları 
Ciano Eden 

Londra, (Hususi) - Roma hii· 
kümelinin, ltalyan gazetelerine, in· 

giltereye hücum etmemeleri için ver• 
diği emir, Londra siyasi mehafilin· 
de çok iyi karşılanmıştır. Negüs'ün, 
lngiliz Kralının taç giyme merasi· 
mine iştirak etmek üzere bizzat 
davet olunmadığına dair lngiliz hü· 
kumetinin Romaya verdiği izahat 
kafi görülmüş ve mesele hallolun. 
mu~ur. Bu halta içinde Avam Ka· 
marasında lngiltere harici siyaseti 
hakkında çok mühim müzakereler 
olacak ve Eden izahat verecektir. . ......... ·········· ................................... . 
Bir in/ il akta 
Yedi Belçika/ 
Zabit öldü 

Anvers 26 (A.A) - Brasschet 
kampında bir infilak neticesinde 
hepsi zabit olmak üzere yedi kişi 
ölmüş ve on kişi de yaralanmıştır. 
Hadise şudur : lnfiliik ettirilmek 
istenen bir dınamite ateş verildik· 
ten yirmi dakika sonra ve herke. 
sin artık inlilak elmiyeceğini zan. 
neltij!'i bir sırada patlamış ve et
rafında bulunanlar ölmüş veya 
yaralanmıştır. 

Belçlka Ba,veklll 
Londraya gidiyor 

Londra, 26 ( A.A. ) - Siyasi 
mahafil, lngiltere hü kümeli ile 

Belçika'nın b : taraflığı meselesini 

ı görüşmek üzere Van Zee'3nd'ın 

yakında buraya geleceıtine ihtimal 
vermektedirler. 
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El işleri sergisi madal· 
yaları hazırlandı 

Ankarada açılan el ve ev işleri 
sanayii sergisine lstanbuldan iştirak 
edenlere verilecek madalya ve 
diplomalar hazırlanmıştır. Tevziat 
merasimle yapılacak , Vali ve 
~elediye reisi Muhiddin Üstündat 
bır nutuk söyleyecektir. r-------
Bir 
Fazlanın 
Notları 

Kitap halinde oku· 
yucularımıza vere· 
ceğimlz bu roman 

Bugün başladı 

lngl/iz filoıundalcl lıafif taggort gemilerinden biri 

Londra, [ 26 - Avam kamara• 
sında millf müdafaa hakkında ce• 
reyan eden müzakereler bütün 
lngiliz rgazetelerini meşgul etmek· 
tedir. Hükumet namına söz alarak 
bazı meb'usların sözlerine cevap 

1 veren Sir Con Simon'un beyanatı 
uzun uzadıya tefsir edilmektedir. 

Yeni programa göre, Bahriye 
Bakanlı~ı önümüzdeki aylar içinde 
en az 28 milyon lngiliz lirdlık 
siparişte bulunacaktır. 

Bilhassa beheri yuvarlak hesap 
ıekiz milyon lngiliz lirasına mal 
olarak üç yeni zırhlı kruvazörün 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir arteziyenden gün
de bin ton su 

Kongada yapılan ilk sondajdan 
böyle bir netice alındı 

Konya (Hususi Muhabirimizden). 
Vi!Ayetin su işinin halli için baş· 

laoan büyük işe faaliyetle devam 
edilmektedir. 

Susuzluk 50,000 kilometre mu
rabbaı olan vilayetimizin 25 bin 
kilometre murabbaında oturan 200 
bin vatandaşı şimdiye kadar çok 
müşkül mevkide bırakmıştı. 

Şimdi vilayetin müteaddit yer· 
!erinde sondajlar yapılmaktadır. 
Karamanda yapılan bir sondajdan 
dakikada 70C litre su alınmakta· 

dır. Demek oluyor ki bir günde 
1000 ton suyu bir arteıiyenden 
alabilece~iz. 

Su işinden sonra barajlar da ya. 
pılacaklır. Bir baraj 2,900,000 ton 
su tuta bilecektir. 

50 bin dönüm arazi de bu suretle 
mükemmel sulanacaktır. Bundan 
sonra Meram'daki baraj geliyor. Bu 
baraj n milyon ton su tutacak ve 
250 bin dönüm arazi sulayacaktır. 

Bataklıklarla da uj!nşmak aynı 
plAn içindedir. Evvdıı lıtdırın şar. 
kındaki Balkı bo2'azmdan gelen 
suların yaptığı bataklıklar kurulu• 
lacaktır. Eregli bataklığının kuru. 
tulması için de tayyare ile haritası 
alınacaktır. 
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Arşidük Otto Avusturya 
kapılarında bekliyor 

- ---
Başvekil Arşidükü bugünlerde 

davet etmek üzeredir 
Viyana (Husu

si) - Prens Ot. 
tonun, Avustur. 
ya hududundaki 
Lihtenştayn mev. 
kiine kadar ge· 
!erek uzun müd
det ikamet et• 
mek üzere yer· 
!eşmesi Viyanayı 
altüst etmıştir. 

Bütün gazeteler 
•Prens Otto A· 
vusturya kapıla• 
rında. başlık 1 ı 
heyecanlı yazılar 

neşretmekhd i r• 
ler. Ottonun h~m· 
şiresi Adelayida 
lsviçre hududu
nun Buks mev-
kiinden Avustur. Salda Ar,iJII/c Ollo, •aJda Baır•elcil Şuınfı 

ya toprağına dahil olmu.ş ve Otto 1 siyasi bir hareket beklenmekte 
hemşiresini burada ujturlamıştı:. ise de bu ziyaret Şuşnig hüküme
Avusturya nasyonal sosyalıstlerı, tine zorluklar çıkarmakt h I' 
Avusturyada Habisbur~ların talı- kal 11 akt d F N an . a ı 
ta getirilmesi kararı verilinceye dm ;; 

1 
8 ~r. on oyrat Vıya

kadar Oltonun hudut boyunda na a u unur en lehe de ve aleyhe 
bekliyecejtini söylemektedirler. Al· de yapılan heyecanlı nümayişler 
man hariciye naıırı Fon Noyrat'ın yüzünden dahiliye nnaretinin mev• 
Viyana ziyaretinden sonra, ~mühim (Devamı 3 üncü sayfada) 
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Adliyede: 

Operetçinin parmağını ! 
ısıran otel sahibi 

Otuz beş lirayı alayım 
lira tazminat mı 

derken dört yüz 
verecek? 

Parmağı otelcinin ağzından kurtara
polisler dinlenecek . mayan 

Operet sanatkarı Cemalı Sahi -
rin, Sirkecide, Ankara Oteli Sa -
hibi Süleyman aleyhine, bir gece, 
yolda üzerine hücum ederek döğ
düğü ve parmağını ısırdığı için bir 
dava açtığını, geçenlerde yazmış -
tık. 

Dün, bu davaya, Asliye İkinci 
Ceza :Mahkemesinde dernm edil -
rni~tir. 

Geçen celsede gelmiyen suçlu, 
bu sefer ihzaren getiriimiştir. 

Cemal Sahir, da,·asını şöyle an -
latmıştır: 

- Vekilim Avrupada olduğu için 
iddiamı kenc'.im yapacağım. 

Bir gece, Turan Tiyatrosundaki 
bir temsilden dönüyordum. Sirke
cideki bahçeli kahvenin önJnden 
geçerken, Süleymanın, orada iki 
resmi polis memurile beraber o
ı.ırduğunu gördüm, geçtim .. gittim. 
Alemdar otelinde kalıyordum. Tam 
otelin önüne eldiğim zaman, Sü -
leyman yanıma yaklaştı. Vaktile, 
benim tanıdığım birisi, bunun ote
linde yatmış ve bir miktar borcu 
kalmış. Bunu kasdederek: 

- O adam senin arkadaşındı .. 
onu bulamıyoruz .. Bunun için, pa
rayı senden isterim ... Ne? vC'rmez 
misin?. Bana, kaçakçı, sabık2'ı Sil
leyman derler, dişlerini söker, yi
ne alırım, dedi ,.e birden bire bir 
yumruk vurarak beni yere yuvar
ladı. Üstüme çullandı. Bu ani taar
ruz karşısında şaşırdım. Bir taraf
tan yumruk yerken. bir taraft1n 
da ıstımdada başladım. 
Rı·az sonra, Bahçeli kahvC'ni'l ö

r.;nd~ oturan i"•i polis kaşara'< ; 1-
d:k• be"İ, zor!1, elinden ku tJr -
mak istcdiltr. F~kat parma.,ım bir 
ti.ırlü ağzından çıkmıyordu. Yolda, 
polisin yanında kendisini t.:ıl<:ıUa

dığımı iddia ediyor. Halbuki, l:ı<>n, 

böyle bir vak'ayla ilk defa olarak 
karşılaştığım ,.e dayak yediğim i
çin, kendimden geçmiştim adeta ... 
Kendimi bilmiyordum ki, buna 
taarruz edebileyim! 
Parmağımı ısırmasından müte -

vellit yara bir buçu kay işledi ve 
bu ~ama nzarfında çalışamadım. 

Her gi!n için onar liradan da mad
di zarar isterim. 

Bundan sonra Tıbbı Adli ra,,o
ru okunmuştur. Raporda, parmak
taki yaranın ısırılmaktan mü~e -
velli t olduğu anlaşılmamakla be -
raber, bir buçuk ay devam ed~bi
leceği zikredilmektedir. 

Suçluya ne di seceği sorulunca 
demiştir ki: 

- Bunun bir arkadaşı bizim o
telde yattı, yattı. Sonra da otuz 
beş lira taktı. Bir sarı bavul hıra -
hp kaçtı. Onu bulamayınca, bir 
'kaç kere bundan istedik. 

O gece, ben, otelimin önünde 
duruyordum. Bu, iri yarı bir arka
daşıle, karşımızdaki Alemdar oteli 
önünde durdu. Elini cebine soktu. 
Beni çağırdı. Ben de para ver~cek 
diye gittim. Birdenbire, iki arka -
daş ıizerime çullanıp bir tPmiz 
döğdiıler. Bağırmıya başladım. Ar
kadaşı kaçtı. Asıl dayağı yiyen ve 
şikayetçi benim. 

Hazırlık tahkikatı evrakı okun -
duktan sonra, Tıbbı Adli raporu -
nun tavzih edilmesi, icabederse da
vacının tekrar muayenesi ve vak'
aya gidip zaptı hazırlıyan polis me
murlarının çağırılıp şahit olarak 
dinlenmes iiçin muhakeme 2 ma -
yısa talik edilmiştir. 
Davacı da o gece vak'ayı gören 

altı şahidin isim ve adreslerıni ka
leme vermiştir. 

• • • 
I!Iallah 
Artık bu 
Oğlandan! 

Asliye Cürmü meşhud mahke • 
rnesinden çıkan 55, 60 yaşlarında 
bir kadın, kendi kendine, yıiksek 
sesle söyleniyordu: 

-- Artık bıktım, usandım bu ço
cuktan. Bir değil, beş değil. Nedir 
bu artık?! İllallah ... Ne kiracımın 
eşyasına, ne benim üstüme başıma 
rahat ver :ir. Böyle çocuk doğura
cağıma taş doğuraydım. On gün 
değil, on sene hapis etmeliydiler 
de, ben de rahat edeydim, elalem 
de ..• 

Yanına toplananlara tafsilat ver
miye başladı: 

- Hırsızlıktan, uğursuzluktan 

vaz geçsin diye 110 kuruş para ver
dim .• Elalemin çoluğu çocuğu na
sıl ticaret yapıp da para kazanı -
yor .. Sen de kazan .. işporta al.. Ne 
yaparsan yap!> dedim ... Sanki ben 
öyle dememişim ... Sen git, para -
!arı, kahnde kumara \'er. 

EYe almıyoruz .. kapıdan atıyo -
ruz ... bacadan girip ne bulursa ça
lıyor. İllallah artık!.. 

Bir gazeteci arkadaşla konuşu -
yorduk. Önce kulak misafiri ol -
duk. Sonra, biz de sokulduk .. sor -
duk: 

- Ne oldu valide?. Yine ne yap
tı? Ne yaptı da buralara kadar gel
diniz? 
Kadın, anlatmıya başladı: 

- Ne yapacak•. Sen gir eve .. Ki
racımız Fethiyenin iki teneke ar
pasını çal.. yakalan .. kepaze ol!.. 

- Çaldığı arpa ne kadardı? 
- Ne kadar olacak?. yirmi ki -

lomuymuş, neymiş? 

- Siz nerede oturursunuz?. Ço
cuğun adı ne?. Kaç yaşında?. 

- Nerede oturacağız?. Yeni ka
pıda... Çocuk da bizim oğlan.. E
tem.. on be~ yaşında ... 

Sonra, birden bire, halimizden 
anlamış gibi: 

- N'e yapacaksınız? müstantık · 
mı.nnız? kimsiniz siz?. 

- Bız azeteciyiz!.. diye cevap 
verince, birden bire, yaka silker 
gibi, bir bakışla gözlerini üzeri -
mizde gezdirdi. 

Hiç bir şey söylemeden, hızlı 

hızlı yiirüdil .. Merdivenleri inmi -
ye b2) _ı, 

• • 
Hakimin 
imzasını taklit 
Edenler 

Be ikta Üçüncü Sulh hukuk ha

kimi Niyazinin imzasını taklit e
derek Emlıik Bankasından 1500 li
ra kadar para almaktan suçlu ola
rak Ağır Ceza Mahkemesinde mev
kufen muhakeme edilen mübaşir 

Abdullahla gayri mevkuf zabıt ka
tibi Esadın muhakemelerine dün 
devam edilmiştir. 

Ehli vukuf raporu okunmuştur. 
Bu raporda, sahte imzaların daha 
ziyade Abdullahın yazısına benze
diği söylenmektedir. 

Şahit olarak zabıt katibi Nihal 
dinlenmiş, bu neviden evrakı ev
vela Esadın, sonra da hakimin im
zalaması lazım eldiğini, Abdulla -
hın gidip parayı tahsil ettiğini söy
lemiştir. 

Diğer şahitlerin celbi için, mu -
hakeme, başka eüne bırakılmış -
tır. 
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Taksiler 
Belediyenin zararına olan 

bir vaziyet var 
Şoförler yeni taksi talimatname• 

sine sıra usulü hakkında hükümler 
konmasını istemektedirler. Bugiin 
birçok şoförler henüz işten gelmiş 
oldukları halde, saallerdenberi müş. 
teri bekliyen arkadaşlarından ev
vel yoleu almak için arabalarını oto· 
mobillerin önüne çekmektedir. Ba
zıları da, müşteriyi kandırarak ar
kadaşlarının işine mani olmaktadır. 

. Sıra usulüne riayet edildiği lak
dırde bazı şoförler arkadaşlarının 
haklarını almıyac,klar, sıra ile müş· 
terı taşıyacaklardır. 

Şoförler yeni lalımatnameye iste· 
dikleri hükümler konduğu takdirde 
daha fazla müşteri taşıya bilecek
lerini ve dolayısile belediyeye olan 
vergi borçlarını da ödemek imkan• 
larının artacağını ileri sürmekte
dirler. Böyle yapılmadığı takdirde 
yalnız y~ni çıkan lüks arabaların 
fazla kazanmalarına mukabil ekse
ri yeti teşkil eden diter arabaların 

işsiz kalmalarına meydan verilmiş 

olacatı anlaşılmaktadır ki, bu tak
dirde belediye de ziyan edecektir. 

Esnaf cemiyetlerinde 

seçim 
E.snaf cemiyetlerinin idare heyeti 

uçimine Mart içinde de devam 
edilecektir. Martta Lokantacılar, 
Berberler, Kapıcılar, Fırıncılar ve 
Ayakkapıcılar Cemiyetleri idare 
lıeyetlerioi intihap edeceklerdir. 

Ay çatlamış! 

Muamele 
Vergisi 
Tadilatı 

r-------"-\ Küçük 
Sanayi için 
Broşür 

Alimleri bir telaş aldı. Eline te
leskobu alan, ınilyonl&rca yıldır 

başımızın üstünde ı~ıklı, ışıksız, 

gezip duran, dönüp devran eden 
susuz, insansız, havasız yani dert
siz aya bakıyor. Ay ik:ye ayrılı -
yormu§. Ortasında geniş çatlaklar 
hasıl olmuş. 

lktısat Veka\leti Ticaret 

Odasının noktai nazarını 
sordu 

Ticaret Odası sa..ayi şubesi, 
ihdas edildikten sonra uzun zaman. 
danberi tetkik mevzuu olarak ele 
alınmış bulunan muamele vergisi 
tadilatı meselesini gözden geçirmiş 
ve bir rapor hazırlıyarak lklısat 
Vekaletine arzetmişti. 

Muamele vergisinde sanayicile
rin istedikleri tadilatın mahi yetile 
alakadarların bu husustaki dilekle· 
rinin tesbitinten ibaret olan rapor 
lktısat Vekiilelince kafi görülme
miştir. Vekalet alakadarların dilek· 
!erinden ziyade Ticaret Odasının 
bu husustaki kararını sormuştur. 

Bunun üzerine Ticaret Odası 
sanayi şubesi meseleyi tekrar ele 
almıştır. Geçen defaki tetkikat es
ki sanayi şubesi müdürü tarafın
dan yapılmışlır. Bu defa yeni mü
dür Avni tetkikatını ikmal etmiş 
ve sanayi şubesinin kararı Ticaret 
odası idare heyetine arzedilmiştir. 
idare heyeti bu ciheti tetkik ede
cek, ve netice vekalete arzoluna
caktır. 

Şirketlerin 
Kontrolu 

SORUYORUZ: 
Küfretme 
Salahiyeti! 

Bir gazeteci arkadaş anlatıyor: 

•- Bayramın üçüncü günü ak· 
şamı Yüksekkaldırımdan yuka
rı bir kaç arkadaşla çıkıyordum. 
C3ddenin Tünele yakın bir ye
rinde bir kalabalık nazarı dik
katimi celbetti. Gittim baktım. 

Bir bekçi küçük bir kızcatızın 

kolundan tutmuş, mütemadiyen 
çekiştiriyor ve adeta süriiklüyor. 
Hadisenin ne olduğunu bilmi
yordum. Yalnız nazarı dikkati· 
mi celbeden şey, bekcinin mü
temadiyen kızcağıza en ağıza 

alınmayacak küfürleri savurma• 
sı idi." 

Biz hadisenin mahiyetini bil
miyoruz. Vak'a ne olursa olsun 
bir küçük kız çocuğu karakola 
bu tarzda götürülmemelidir. Bu
nu da bir tarafa bırakalım. Bek
cinin küfretme salahiyeti nere
den geliyor ? Ne olursa olsun 
bekci amme işlerinde kutlanılan 

bir müstalıdemdir. Böyle oldu
jtu halde vazifesinin hududunu 
aşarken en galiz küfürleri hay
kırmaktan da kendini alamıyor 1 

Biz alakadarlara bu gibi iş

lerde bir bekçinin küfretme sa· 
lalıiyeti olup olamıyacajtını 

Soruyoruz 1 

1 

KUçUk sanayi mUdUrU bu· 

nun için tehrlmlze geldi 

1 

lktısat Vekaleti küçük sanayi 
için bir broşür hazırlanmağa ka

j rar vermiştir. Bu broşürün mulu-
sal olması için küçük san'at işleri 
üzerinde tetkikat yapılması muva
fık görülmüş ve küçük sanayi mü
dürü Bay Hayri bu maksatla şeh
rimize gönderilmiştir. 

Bay Hayri önümüzdeki Pazartesi 
günü Küçük sanayi erbabını Tica
ret odasına davet ederek kendile
rile bir görüşme yapacaktır. Şeh· 
rimizde tetkikler sırasında her 
türlü küçük sanat ayrı ayrı gözden 
geçirilecek ve her hiri için mufas
s2l raporlar hazırlanarak vekalete 
verilecektir. 

Mektepler 
Pazartesiye 
Açılacak 

Bayram münasebelile talil bulu
nan daireler dün açılmıştır. Mek
teplerin talili daha üç gün süre
cek ve derslere Martın birinci Pa
zartesi günü başlanacaktır. 

-------

Biçare alimler, işi bir türlü 
anlamamışlar. İktisadi huhran, yer 
yer harp, cemiyetler, içtimalar po
litika, silah yarışı, tayyneler, zırh
lılar, toplar ve barutlar karşısın

da hala durdum duymaz arz bir 
bunak tevekkülü ile buna seyirci
dir. Fakat bizi kuş bakışı seyredip 
akıbetimizi takdir eden genç ay, 
dayanamayıp şerha şerha çatladı. 

Bu böyle giderse, dcğrudur iı -
limlerin korkusu, ay ortasından 

çatlayıp arzın aklını h<·şına geti -
recck! 

Yağ hırsızı 

Eminönünde bir dükkandan bir 
teneke yağ asırıp kaçan birini po
lis yakalayıp derhal adliyeye ver
miş. 

Ne lüzum vardı böyle harekete? 
Maksat ceza vermek <kgil mi? 

Bırakınız bu biçare h?rsız o yağı 
bir yesin de cezasını bulsun! 

Başka dil yasa 7 1 

Bursada Türkçeden başka dille 
konuşmak yasak edilmiş. Ceza ola
r<ık 5 lira alınacakmış. 

Eğe1· bu karar İstanbul belediye
since tatbik olunsaydı J; ızılay ga· 
zelesi hapı yutmuştu: 

cMerhum Trabzon valisi vefat 
etti!. 

Heyeti umumiye toplan· 
tılarr için dUn yedi 

müfettiş geldi 

1 Halkevlerinin 
Yıldönümü 

lktısat vekaleti heyeti leftişiye 
reisi Bay Hüsnü Yamanla yecli 
kadar vekalet müfettişi Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. Müfettişler 
mart içinde yapılacak olan şirket- ı 
!erin senelik umumi heyet içtima
larında bulunacaklardır. 

Vapur 
Navlunları 

Tetkikler bitti, karar 

için toplanllacak 

Başka dille konuşmanın cezası 
5 lira. Kendi dilini acaip hale ge
tirenden kim bilir ne ceza almak 
icap edecekti! 
Geçmiş olsun! 

Müfetıiş 1er dün, bu hususta gö. 
rüşmek üzere Teftiş Heyeti Reisi 
Bay Hüsnü Yamanın riyasetinde 
Ticaret Odasında toplanmışlardır. 

Geçen yıl bazı sigorta şirketleri
nin illas etmesigibi hadiseler göz 
önünde tutularak bu cihetlere veri
len ehemmiyet bir kat daha a rttı

rılmıştır. 

Türkofiste bir 
Toplantı yapıldı 

Türkofis memurları dün direk
törün riyasetinde bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda ofis işleri 
etrafında görüşülmüş ve ofis mü
dürü memurlarına bazı direktifler 
vermiştir. 

Vekiller döndüler 
Şehrimizde bulunan hariciye ve

kili Bay Tevfik Rüştü Aras, Mili! 
Müdafaa Vekıli Gener•l KAzım 
Öz.alp. Nafıa \ekili Bay Ali Çetin
kaya, Ziraat vekili Bay Muhlis 
Erkmen, Gümrük ve inhisarlar ve
kili Ali Rana Ankaraya gitmişlerdir. 

Ticaret kanununda 
Yapllan tadilat 

Ticaret ve bor çlar kanununda 
yapılacak tadilatı tesbil için seçi· 
len komisyonlar Martın altı3ında 
Ticaret odasında toplanacaklardır. 
Bu toplantıda beynelmilel Ticaret 
odası Türkiye mili! komit~sinin sif 
ve fob satışlar hakkındaki evve•
ce de yazdığımız teklifleri üzerinde 
son bir görüşme yapılacaktır. Ay· 
ni zamanda şimdiye kadar yapılan 
tetkikat neticesinde kanunların mu
addel maddeleri rle Adliye wekii· 

lzmtrde bUyUk merasimle 
kutlulandı 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz 

tJn gençlik iştirak etmiştir. 
Tiırcn başlar başlamaz, Dahiliye 

Halkevınde yapıla, törene bü -
Vekili n Parti genci Sekreteri 
Bay Şükrü Kaya'nın Ankara Hal
kevinde verdiği söylev radyoda 
dınlenmiştir. Müteakip söylevler
den sonra iıbayımız Bay Fazlı Gü
leç bir söylev vermiş, Halkevleri -
nin yüksek hizmet ve faaliyetleri
ni tebarüz ettirmiştir. 

Ticaret cşvası nakleden vapur
lara ait bir navlun mukavelesi ör· 
ne'ği hazırlamak ü1ere Ticaret oda
sınca yarılan tetkikler bitirilmiştir. 

Bn hususla kat'ı b:r karar veril
mek üzere alakadarların iştirakile 
Ticaret Odasında bir toplantı ya
pılacaktır. 

Bir zat da navlun mukave!esi 
örnejti hazır:ayarak Ticaret Oda. 
sına vermiştir. Toplantıda bu mu
kavele şekli de gözden geçirile
cek lir. 

Bir mesele İlbayımızın söylevini müteakip 
programda yazılı olduğu üzere 
Halkevi mandolinatası çalınmış _ Hususi müesseselere ait 
tır. kamyonlar kiralanabillrmi 

Geceleyin Halkevi salonunda ay- Arabacılar, kamyonların işlerine 
rıca parlak bir müsamere veril _ mani olduğundan ve bazı müesse
miştir. !erin hususi işlori için kullandıkları 

Yeni bir tayin 

Tan gazetesinin birinci sahife -
sinde bir resim altından öğrenildi
ğine göre Hariciye Vekfilcti katibi 
umumisi Bay Numan Rifat Mene
mencioğlu, (M. Krofta) müstear 
namıyle Ç~k Hariciye Vekili ol
muş. 

Bu önemli haberi efkarı umumi
yeye bir resim altında bildirmek 
tevazuundan dolayı arkadaşımıza 

hayranız vesselam! 
Serdengectı 

Poliste 

Çocuğunu 
Sokağa atarken 
Yakalandı Törene ait olan programı aşağı- kamyonhrla her arzu edenin eşya-

ya aynen yazıyoruz: !arını nakletmelı:rinden dolayı Altınbakkalda oturan Haydar 
şikayetçidirler. 

1 - Ankara radyosundan sonra 1 kızı Raziye, çocu""• Ayteni kaden Arabacılar, ktısat Ye Dahiliye 5u 
İlbayın söylevi Vekaletlerile Belediyeye müracaata sokata bıraktı~ için, dün, ikinci 

2 - Halkevi Mandolinatası bulunarak bu işe bir fçare bulun- istintak hikimliğine verilmiftir. 
3 - Gazi ilk okulu dansı cpiya- masını dilemişlerdir. Konserve kutuslle 

no refakatilu Arabacılar, bu miiracaatlarında Yaralanan avukat 
4 - Halkevinden müzik (Solo haksız görülmemektedirler. Hususi Meşrutiyet caddesinde oturan 

k ) · rniiessesel.rin kamyonlarını umumi eman •pıyano refakatile. avukat Vahram polise müracaat işlerde de kullanmaları iyi kar-
5 - Kız lisesi (Şan) cPiyano re- tılanmamakta ve bu halin menne- ederek Kalyoncu kulluğunda otu• 

fakatile• dilmesinin doğru olacağı ileri sü. ran E.ftalya tarafından konserve 
6 - Halkevi müzik (Solo Çelo) rülmektedir. kutusile yüzünden yaralandığını 

cPiyano refakatile• Bu seb•ple lktısat müdürlüğü- iddia etmiştir. Kadın yakalanmıştır. 
7 - Karataş Orta okul (Şan) nün yapmakta olduğu tetkikatın Karısını yarahyan bir koca 

r neticesi beklenmektedir. cPıyano re akatile. Üsküdarda oturan _·Zeynep, ko-
Arabacıların, diğer bir dilekleri 

8 - Halkevi müzik (Solo Alto) daha vardır. O da yük arabalan cası Nuri tarafından arkasından 
cPiyano refakatile> ve kamyonların tahdidi meselesidir. yaralanmış; Nuri yakalanmıştır. 

9 - Kız Öğretmen okulu (Koro) -·- Ba,ına ti'e vurmu' 
cPiyano refakatile• Şehir Meclisi Şişlide, Ali tarafından şişeyle 

10 - Halkevi manzumesi Şehir Meclisi, henüz 937 mali başından yaralanan E.tem hastane-
11 - Enstitil (Canlı tablo) senesi bütçesini müzakere etmedi- ye kaldırılmıştır. 

ğinden Şubat içtima devresi, Pa- Usta baŞfya suikast 
Taksimdeki yangın zartesi günkü toplantıda on beş Ay vansaray Lastik fabrikasında 

.. Taksim, C~beltopu sokağında gün uzatılacaktır. 
ıu. ccardan Sabıtayın, sahibi oldu"u 937 1 mütehassıs Leoıı, iş vermedığin• 

5 ma i senesi bütçesinin mü- den muğber olan Mehmet oğlu Ah· 
evın bacası~~an ateş çıkmış ige de, zakeresine önümüzdeki hafta içinde 
derhal yetışılerek söndürülmüştür. başlanacaktır. met tarafından fabrika önünde, ji-

""""""""'"'"'""""""""""'8"i'i"ya"b'a"n'c'l"ü'i"i"i'8"'i(C)'i1"ü'ş'''''''':'''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''"'' ~~~~:~t~=t i:t~~~~:~~: y::~~~~~ 
v Ta,ıa arkadaşını yaraladı 

!etine arzedilecektir. 

ma yasagını bo··yıe konu Şışhanede oturan ilkmektcp ta· 
lebesinden Kemal, ders yüzünden 

Şanlardan bekll·yoruz aralarında çıkan bir kavgada, ar-

Bursa belediyesi Türkçeden gayri dille konuşmağı 
yasak etmiş. Bu haberi veren akşam arkadaşları· 

mızdan biri, bu yasatın lstanbulda ne zaman tatbik 
olunacağını sorarak böyle bir yasağa lüzum old11< 
ğundan bahsediyor. 

Biz bu kanaatte değiliz. Bir cemiyelin en tabii 
vasıllarından biri olan milli dilini, konuşmayan 

vatandaşa yasakla, ceza ile konuşturmak, istenilen 
neticenin alınmış olma~ı demek değildir. Tfırk vatan
daşı ve yani Teşkilatı Esasiyenin kendine Türk 
vasfını bağışladığı dili yabancılar, bu büyük şerefe 
istihkak gösterebilmek için vazifelerini kendileri 
idrak etmelidirler. Onlara en büyük ceza, bütün 
dünya dillerine kaynak olan uluğ' Türk. dilini bil
memeleridir. 

Bilmeleri liıımdır ki, her Türk ve Türk aıfat ve 
imtiyazına ana yasayle mazhar olmuş her Tiirk va• 
tandaşı evveli mensup olduğu milletin dilini bilecek, 

• kadaşı Refik tarafından, başından, 
taşla yaralanmıştır. 

1 

bayrağa, kiiltüre bağlılığı kadar diline hürmet et- Çocuklar da ba.ladı 
mesini öğrenecektir. Fatihle oturan Şemsettın ismin· 

Bu iş bir tedip işi değildir. Bu bir cemiyet terbi- de bir çocuk arkadaşı Muzafferi 
yesi meselesidir. Biz böyle bir yasağı, (14) senelik çakı ile yaralamıştır. Muzaffor has• 

T k C 
taneye kaldırılmıştır. 

ür umhuriyetinin feyzi içinden feyzini almış, Cum-
huriyetin toprağında yaşayıp, ekmeğini yemiş Neyi paylatamıyorlardı? 

Nişantaşı taksi durağında şoför 
VRtandaşlara zamansız buluyoruz. Fakat bekliyoruz ki izzetle Mehmet kavgaya tutuşmuş· 
onlar kendileri vazifelerini bilip ona göre yollarını !ardır. izzet, eline bir otomobil 
çizsinler ve bunda acele etsinler. Biz Türküz, demek kapağı geçirmiş, Mehmedi yüzün• 

den yaralamıştır. 
kafi değildir. Milli ihtirasımızın başında en büyük 
k"tt· d · ı k d ı· ı· Bir çocuk ha,ıandı 

u ur um esı o ara i ımiz ge ır. Kartalda oturan Talat isminde 
Türkeçeyi bilmiyen, Türkü, Tiirkün büyüğünü, bir çocuk kendisinden küçük kar• 

Türk inkılabını, Türkün sonsuz tarihini de bilmez. deşile odada oynarken, mangal 
Biz, yasağı Türkçe konuşmıyanların kendilerinden üzerinde bir tencerede kaynamakta 
bekliyoruz. olan suyu devirm iş. :ırkası yanmıştır. 

Yaralı TalAt, Nümune hastanesine 
kaldırılmışbr. Hatice Hatip 



Sovyetlerin denizaltı 
filosu bütün devlet

lerinkinden kuvvetli! 
bir Her ay Pasifik fil osuna 

gemi ilave ediliyor 
L ondra 26 ( A. A.) - Daily Telegraph P.azelesi, Sovyetler Birliğinin 

halen bütün devletlerinkinden kuvvetli bir denizaltı filosu mevcut ol
duğunu bildiriyor. Bu gazeteye ııöre, Şimal Pasifik denizindeki deniz· 
altı gemisi adedi 40 a, Baltık denizindekiler de bir k1'mı inş3 halinde 
olmak üzere en az 90 a bılijt olmıKtadır. Her ay, Pa.ifik filosuna bir 
gemi ilave edilmektedir ki, bu suretle sene sonunda adedi elli 
olacaktır. 

Gazete, japonyanın bu inkışafı büyük bir endişe ile takip ettiğ"ini 
ve çünkü buna ilaveten Sovyetlerin Vladivostok bölgesi içinde bom· 
bardıman tayyareleri için bir çok limanlar inşasını tasarladıklarını 
bildirmektedir. 

• • • 
Çekoslovakya, ordusunu daha 

ziyade kuvvetlendiriyor 
Prag, 26 ( A.A. ) - Meb'usan Meclisi, her sene siliih altına alın· 

makta olan efrat miktarım "Çekoslovak ordusunun ihtiyaçlarına tekabül 
edecek. bir seviyeye çıkaran kanun layihasını • Sudete Almanlar müs
tesna olmak üzere • ittilak ile kabul etmiştir. Şimdiye kadar senede 
silah altına alınan efrat miktarı, 75,000 idi. 

• • • 
Mareşal Grazyani iyileşiyor 

Roma 26 (A.A.) - Yarı resmi mahafilde söylendiğine göre, mareşal 
Graziani'nin sıhhati iyileşmiştir. Bu maha!il m3reşalın kanının zehirlen
diği hakkında çıkan şayiaları tekzip etmektedir. 

• • • 
Sen nehrinin suları hayli 

yükseleceğe benziyor 
Paris, 26 (A. A.) - Geçen gece zarfında Seine nehrinin suları 4.38 

metre yüksekliğinde olan tehlike seviyesini aşmıştır. Yağmurun devam 
etmesi ve hava rasadlarının giıyri müsait olması dolayısile suların yük· 
selmekle devam edeceği tahmin edilebilir. Bu y~kseliş, beynelmilel ser· 
gi ameliyatını tehlikeye koyacak mahiyetterlir. AmeliyM kısmen durdu
rulmuştur. 

Seine nehri üzerinde seyrüsefer hemen hemen durmuştur. 
Rhon ve Garon nehirlerinin de suları yükselmekte i•e de vaziyet 

tehlikeli değ-ildir. 
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Madriddeki Sovyet :~fa
rethanesini yaktılar 

( 1 nci sayfadan devam) 
ne sebep olan Kavela Ka~tri ve 
Albredo Muntri adlarındaki me'bus
lar idam edilmişlerdir. Mayorka 
adasından gelen üç büyük bom· 
bardıman tayyaresi Valansiyayı bom· 
bardıman ederek büyük zararlara 
sebebiyet vermişlerdir. Oviyedoyu 
zapdetmek maksadile ihtilalcilere 
karşı kanlı hücumlarda bulunan 
hükümetçilerin zayiatı ölü ve ya· 
ralı olarak on bin kişi olduğu, bil. 
dirilmektedir. 

Madrid, 26 ( A.A. ) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Gırnata cephesi: Askeri harekat, 
hükümetçilerin lehinde inkişaf et• 
mektedir. Hükümel kıt'aları Sierra 
Nevador mıııtakasında birkaç ka· 
saba işgal etmişlerdir. 

Aragon cephesi: Bu son günler
deki şiddetli taarruz üzerine askeri 
harekAt başlamıştır. Asilerin Partal 
Rubio mıntakasında dün yaptıkları 
yegane hücum, geri püskürtül· 
müştür. 

-ACIK SÖZ- 3 

lŞehirden röportajlar 

Lüks manisinden isti- Bulgarletanda partizanlar 

d k - 1 ' hilkOmete mU,kU· 

ifade e en açı goz er. ··:.ı~ı~k:u~:ı~s~anıi:t!~ı~ı~·~~ 
-----------....y K "" b" ._ - 1 -k"u" !-.. "ı k·-a baJ· urlar diye harı 1 harici işlerini değil(Makedonya),~_D_ob-Almanya 1 u Cn avıze er, ... ruca), (Trakva) ıddıalarıle butıııı 

harıl satılan cam eşyanın sırrı neresinde? Balkanlar suİhunu ihlal eden muh-
İsviçreye j telif komiteler 1934 yılına kadat· 

Cam denince aklımıza; evlerimi- f ---- r Bulgaristan dahilinde alabildiğine 

Temı·nat verdi ı i zin, dükkanlarnruzın, müessesele- ' muzır faaliyetlerde bulunmakta 

Hitler kat'i suret'e 
teminat vermi' 

Bern 26 (A.A) - lsviçre kon· 
federasyonu reisi, federal mcc· 
li•e eski rciıi Bay Schultess1n 
geçenlerde Alnıanyıı'ya yapmış 
olduğu seyahat esna<ında Bay 
Hitler ile görüşmüş olduğunu 
bildirmişlir. Hller, Alman hü· 
kümelinin ve milletinin katiyen 
sulha azmetmi1 olduğu nokta· 
sında ısrar etmiştir. 

Almanya. l,viçre mfınaseba· 

tından balı<eden Alman başve· 
kili, aşağıdaki beyanatta bulun. 

muştur: 

"lsviçrenin şimdiki şekli ile, 
Ayrupa için vücudu bir zuurct· 
tir. Biz, lsviçre ile çok iyi kom• 
şuluk münasebetlerinde bulun· 
mak suretile dostça yaşamak te. 
menni,indeviz. 

Cezagirde 
Müvezzilerrin 
Kavgası 

Roma 26 (A.A.) - Dü_n. öğleye 
doğru komünist ve komunıst düş
manı gazete miivezziJer.i arasın~a 
bir arbede çıkmış ''e. ık_ı taraf bı_r~ 
birini taşlamıştır. Seyı_rcıle~de~ b!rı 
bir rovelver kurşunıle olmuştur. 
Her iki tarafla yaralılar vardır. 
Kuvvet:i polis müfrezeleri asayişi 
iade etmeğe muvaffak olmuşlar• 
dır. 

uıı+uıııu1tıtıııuu"ıı1111ııu111111ıııt1tııımuııt111111uı11111111111111111 

Arşidük Otto Avus-

l turya kapllarında 
bekliyor 

( 1 nci sayfadan devam) 

kii çok sarsılmıştır. istifası beklen· 
mektedir. 

ŞUŞNIG OTTOYU DAVET 
EDE.CE.K 

Parit 26 (A.A) - Oeuvre g-a7.e• 
lesinde Mme. Tabouis Milletler 
Cemiyeti ma afilinde başvekil Sc
huchnigg'in Arşidük Ottoyu davet 
edeceği zanııedılmekte olduıtunıı 
yazmaktadır. Muharrir, Yu.ro•lav. 
ya, Romanya ve Çekoslov>kyanın 
bu teşebbü•e karşı ciddf bir mu
halefet göstermiyeceklerini ilAve 
eylemekt~dir. 

KONTROL ME.SELE.::>I 
Londra, 26 (A. A.) - Tali ade· 

mi müdahale komitesi dün öğleden 
sonra 3 saat süren bir toplantı 
yapmıştır. Fransız ve Portekiz hu· 
dutlarının kontrol pliınl"ının telifi 
ve Sovyet vapurlarının ispanya s•· 
hillerinin hangi kısımlarını kontrol 
edeceği hakkındaki müzakereler 
hiçbir netice vermemiştir. 

rimizin pencere camları gelir. Rüz- ı idiler. Düziinelerle partiler elinde, 
garda, sıcakta, zelzelede, sert açış j cıvıklaşan demokrasi, bu kanlı ko-
ve kapayışta bizi o lo.dar zarara mitelerin harekatına mani olamı-
sokan bi rnevi ev mata' ve malze- yordu. En nihayet 1934 yılında ya-
mesidir ki bu yüzden canı yan • pılan bir hükumet darbesi ile, ko-
mamış adama, dayak yememiş ço- mitelerle birlikte partiler de ka • 
cuk, polise gitmemiş hamal, cereme patıldı. Sobranya Meclisi dağıtıl -
çekmemiş sporcu az vaı dır. . dı ve Bulgaristan, askeri diktatör 

Halbuki cam, muza benzer. Iste- bir re1im ile idare edilmiye baş • 
dığiniz niyet~ göre katıbını <\eğiş- landı. Kral Borisin bir beyanna • 
tirir. Hokka olur, bardok olur. ka· mesi ile partilerin yeniden can • 
se olur, kalem olur, :'bak olur, lanma•ına ebediyyen meydan ve-
fincan olur, elhasıl çeşit çeşit, ne- rilmiyeceği ilan ve şiddetli ka • 
vi nevi şekiller alır. Sofra takım • nunlar tanzim ve neşredildiği hal-
ları olur, masalar yap:lır. Camın 1 de, ;>artizanlar boş durmıyarak 
girmediği yer yoktur !!emen. Cam ı gizli, gizli çalıştılar_ ve bilhas•_a bi_r 
için para vermiyen i'l"8n yoktur yıldan berı, Kose Ivanof kabınesı-
hemen. Fakat mesele burada de • ni iskat etmek için, hükumetle ~id-
ğildir. Hatta camdan ;:ıobilye ya- detli bi rmücadeleye giriştiler. Kö-
pılmasında, camdan k;<emit kesil· se İvanof Hükumeti, Bulgaristanı 
mesinde ve yani binalar inşa olun· korporasyon sistemi bir rejime gö-
masında da değil. türecek bir çok kanunlar neşir ve 

Bir ince maden boru, uçları üç ilan etli. Belediyelerle Sobranyaya 
tarafa bükulii. Bu uçlara ince ve halkın reyi ile mümessiller seçil -
sonradan buzlandırılwıs cam yu • mesini temin maksadile yeni iıir 
varlaklar takılıp da içinden de bir belediye intihap kanunu hazırla-
tel geçirildi mi oldu Hi liralık bir dı. Bu kanuna göre, mart ayı içiıı· 
avize! 

Qört köşe veya üç köşe veya bir 
kaç köşe keskin camlu birer sarı 
boruya vidalanıp da i.i·:ı>rlerine de 
iki~er ampüt sokuldu mu oldu mo· 
dern abajurlar ve aviz~ler. .Beş• 

liradan elli beş İiraya kadar. 
Tabanca boyaoile boyanmışları 

ateş pahasına. Küçük •ahan gibi 
tabaklar tcr~ıne çevrih9 de hC'r 
bin bir uçla bir uzun ve püsküllü 
maden boruya takıldı mı oldu dört 
köşeli ne[is bir adze, (~·5) lira de· 
ğerı! 

Bıttabi ilk açık gözler lüks ma
nisinden btifadeyi ıhrnal etmive
rek, yaptı, yaptı, sattılar. 

Cam denilen nesne, ı:.ldum bit
tım bu kadar değer ı,azanacağını 
aklına bile getirmcmi~ıir. Maden· 
den, halta gümüşten JJ~balı olan 
bu cam eşya, alelade bir (garni· 
tür) den ibarettir. Lüks odaların. 
luks salonlanı;, lüks binaların ve 
müesseselerin tavanla• ına takılan 

uıı· nevi garnitürdür. 
Bunu gören eline bir elmas par

çası alıp, gözüne kestirdıği camı 

garıp garip şekill<'rde kesmekle 
ve üıerine muhtelif renklerden bir 
ıkısiııı gelışı güzel fırçaladıktan 

sonra (kübık abajurl&rl veyahut 
(kübik avizrler) diye habire sat -
maktadır. Fatih sC'mlinde bir ma
halle kahvesine girdim. (Işık lüks) 
ne Beyoğlunda, ne Beyoğlunun 
kellı felli salonlarında bulunabi
li ... 

Hiç bir yerde satıldıgına şahit ol

madığım bu ışık iiletlcrinden bir 

kaçını anlatacağım. T'.terseniz siz 
de yapını7.. Hem eğlenir, hem 
ırıal sn.lıibı olursunuz. 

\
Bir ııkulik ıeklind• gapılmıı ten,. 
kd "'camdan zarif bir köı• lambası 

ya sürünüz VP bunu altı santim 
genişliğinde bir takasla clıvara 

raplediniz. Camı da orıun bulun

duğu yuvasına koyunıız arkasına 

bir telle lambayı getirip bağlayı -
nız. Oldu size nefis bir dıvar lam
bası. Bu yolları karşılıklı iki ta -
rafta açınız. Bunu m"saya koyup 

iki yola ayrı ayrı birer böyle cam 
koyunuz. Arasına lamba, üzerine 
de bir kalın parşmen geçiriniz. 
Oldu masa !5mbası. 

Böyle Jiimbalarla do'u bir kahve 
sahibi o kadar dikkat nazarını 

celbelmiş ki müşterileri kahveden 

fazla abajur veya avize ısmarlıc 

yorlar. Kırık camları toplayan bu 
adam, son zamanlarda -tecrübe e
de ede galiba- büyük müessesele

rin yaptığı bu gibi lüks abajur ve 
avizelerden daha müi<emmdini 

yapabiliyor. Gazoz ve şarap şişe

lerinden de çok zari[ masa ve ça
lışma lambaları yapıyor. Dibini 
çıkarıyor, ampülü oradan içeri so
kuyor, boya ile veya kağıtla şişeyi 
si.islüyor \"e yine tahta,lan y::ıpıl -

mış bir saksıya raptecliyor. Oldu 
çok nefis bir masa lambası. 

de köy ve kasaba belediyeleri arn
lıkları için intihaplar yapılacak • 
tır .. Bir aydan beri mıntaka 1 mın

taka namzetler ilan edilmi~·c baş
laru!ığı halde, partizanlar, hüku -

meli müşkül bir mevkide bırak • 
mak gayesile, aralarında birlik 
meydana getirerek intihaplara kar
şı gizli bir boykot ilim etmiş bulu
nuyorlar. Bilhassa eski başvekil 
Çankof taraftarlarile, Çiftçi Pil'r -
tisi :ncnsupları köy ve kasabalar
da gizli bir takım beyannameler 
dağıtarak hiç bir kimsenin nam -

zetliğini vermemesini temine ça
lışmaktadırlar. Hükumet bu talı • 
rikçilerden belli başlı yirmi kişiyi 
nefiy ye bir çoklarını da mahke -
melcre tevdi elmiş olduğu halde, 
bazı köylerle, küçük kasabalarda 
birer, ikişer namzetten başka bel
li başlı hiç kimse namzetliğini 

v&rmediği için böyle yerlerde in· 
tihapların tehir edilmelerini hü

kiımet emretmiştir. (Zora) gaze
tesi bu mesele dolayısile neşrettiği 
bir başmakalede, partizanların, 

Kral Borisin ismini ortaya kuyma
malarını, kralın, hükılmeUe ;:ıarti· 

zanlar arasında bir hakem mevki· 
inde kalması icabettiğini ya7.mak
tadır. Elhasıl, Bulgaristanda, Köse 
İvanof hükümeti ile partizanlar a
rasında öyle şiddetli bir mücadele ı 

b•şlamıştır ki, bunun neye mün • 
cer ,ılabileceği pek bilinememekl>! 

beraber Bulgaristanı ve Bul!far par
tilerini tanıyanlar için, bazı dahili 
hadiselerin çıkabileceğini zannet •. 
mek te, boş bir tahmin olmas~ ge· 
rcktir. 

M. N. Deliorman 

····ı·no·ı·ıı0·r0·rl0········· ...................... . 

Yeni hamle· 
Naki 1 vasıtaları medeni leşti ri 1 irken 
fedakarlığa hazırlanmak lazımdır!· 

İr.,..c, ıc;i bo~ sarı madenden Yl'ya 
beyaı mad<'nden iki santim kalın

lığııula istcdiğiııiz boyda \'C istc
digi'1iz iğrilik ve büğrülükte boru 
kest riniz. Bunun ucuna dört san

tiınlik bir vida girecek bir di~i ,·i
da ağ17.1 açtırınız veya tahtadan ya

pıp boruya bizzat siz mkunuz. Ev
de kırılan camlarınızdo'l birini bir 

camcıya veya cam kesen aletiniz 
varsa siz yuvarlak olarak kesliri
niz. 

Görüyorsunuz ya, iş Ulenin, kı
lıç kuşananın. Alelildc fakirhane 
camlarını devlethane lüks eşyası ha 

!ine getirere:< para kn~nmak yo

lu da böyle olur. 

iSTANBUL MUHABİRİ 

' HAR;CI KÜÇÜK HAB~ 

(1 inci sayfadan deı•am) 
inşası mevzubahstir. Bundan başka 
yakında Dido tipinde beheri 5000 
tonluk iki kruvazör inşa edilecektir. 

Diğer siparişler arasında bir fi· 
lotilla ana gemisi ile sekiz torpidtt 
muhribi, beş ifa sekiz bin tonluk 
yedi kruvaıördür ve bir miktar 
küçük gemilerle denizaitı gemileri 
mevcuttur. 

İstanbul şehri içinde; mahalle a· 
ralarında, caddelerde ye sokaklar
da nakliyat hamalla, küfe ile, \'e 
nihayet at, katır, eşek gibi hay -
\·anlara yüklenmiş sepetlerle olur. 

Araba geçemiyen yollar, katır -
!arın sökemedikleri geçitler olan yer 

!erde de evler, insanlar, bakkallar, 
dükkanlar ve hayat var Hamal ta
şımaz, eşek kullanılmaz. Ne yapı
lır? 

Belediyenin kararı yerinde de· 
İiildir demiyoruz. Çok iptidai bir 
manzara veren bu nakliyat ye sa
tış usullerinin böyle kökünden bir 
1'ararla tarihe göçürülmesi bir za
rurettir elbette. Fakat bunun neti
~elerine göre tedbirlerini evvelden 

esap etmek gerektir. 
it Eğer bu yollarda bu gibı ba • 
b ımsız kalmış yerlerde nakliyatta 
ır istisna yapılacaksa o takdirde 

t
o Vesait havadan düşmiyecek bit· 
ab· · ' 

n. 1 ana yollardan geçecek ve ya-b; eski tas eski hamam olduğu gi-
Yıne kalacak. 
Şu kadar esnaf, insan, vatan • 

daş ~ar ki küfesinden, arkalığın

dan, e.~eğınden, hayvanından başka 
sermayesi, vasıtası yoktur. Amma 
bir kaç kişi için bir prensip f'!da 
olunamaz. Biz de bununla berabe

riz. Fakat bunların asrileşmesi i
çin herkesten önce haklarını ta • 
nımak tedbiri alınmalıdır. Mavu • 
nacılar gibi. Motör taktılar, bu 

haklarına göre hazırlanmaları bek
lendi. Beklenmesini de tavsiye e
decek degiliz. Demek istiyoruz ki, 
bu işte istisna eski vaziyeti değiş
tirmez, kökünden kesip atmak mü· 
him bir yekünu ,ok müşkül vazi
yete sokar. O halde yapmalı mı 
yapmamalı mı? 

Yapmalı hiç şüphesiz. Nitekim 
bu hareketin ilk lüzumunu hisse· 

den Dahiliye Vekaleti vatandaşla
rın haklarının muhafazasını ve 
başka sahalarda da olsa korunma· 

!arı lüzumunu işaret etmişti. İs • 
tanbulun değil umran ve inki~af he

deflerinin icabı olarak bunu yap· 
mak l~zımdır. Fakat tıpkı bir yer 

yıkılırken istimlak muamelesi ya
pılır gibi zarar göreceklere zarar

ları ödenmek icabeder. Bu ödeme 
yalnız para ile değil bir nakliyat 
şirketi yaparak bu vesaiti serma

ye halinde kabulle de olur. Bunun 

çeşit çeşit şekilleri, usulleri var· 
dır. Öylesini bulmak lazım ki, 
böyle geçinenler için bu hareket 

bir f~yz olsun, onların kazancını 

artırsın. Hem eşek ne kadar nak· • 
liyat için muvafık görülmiyorsa at 
da, katır da o nisbette muvafık gö

rülmemek gerektir. Kısalık ve u· 

zunluk, alçaklık ve yükseklikten 
başka aralarında fark ne? 

Halktan fedakarlık istenirken, O• 

nun zararını ve fedakarlığını as· 

gariye indirmek için karşılık fe • 
dakarlığa da hazırlanmak lazım • 
dır. 

·Biz, bu işin en güzel tedbirlerle 
hal olunacağını emniyetle bekli • 
yoruz. 

Açık 8öz1U 

Üzerine istediğiniz renklerde, şe
killerde cam kağıdı yapıştırınız. 

Kenarına da tepsi ker..ırı gibi mu

kavvadan bir ym·arlak kesiniz ve 
1 

bunu ince bakır telle cama rapte
diniz. 

Maden borunun ikt kenarına iki 
delik açıp buralardan ~ıkaracağı -
nız tellere birer lamba bağlayınız 

ve bu yaptığınızı bir kanca ile ta

vana asıp elektrik tellerine rapte

diniz. Odanızın mobi!yesi rengi
ne göre koyacağınız kağıtla elde e

deceğiniz bu avize, piyasada en 
aşağı (17) liradır. 

Evde camlarınız kırı:dı. Derhal 

yarım yuvarlaklar \••yahut dört 

köşe veya müselles şe-=tlinde kesti

riniz, cam kağıdını güzekene ya -
pıştırınız. 

Arası yarım santim genişliğinde 
ve bir santim derinliğinde çakı ile 
açılmış bir yol bulunan tahtanın Ü· 

zerine istediğiniz renktrn bir bo -

e Fransız iı) an meclisi bükü· 
meti bir kararname ile gümrük 
tarifesini deA"iştirmek salahiyetini 
veren layihayı reddetmiştir. 

e lşeen yorulan Fransız başve. 
killerinin istirahati için bir şato 
alınmış ve döşenmiştir. Şato oa 
telefon hallı ile Parise bağlanmıştır. 

e Pariste çıkan Ôvr gazet~si• 
nin Almıınyaya girmesi ya•ak edil· 
mişlir. 

e ltalya, bu ayın 8 inde Cenev. 
re'de toplanacak ola~ iptida! mad. 
deler konferansına iştirak etmi
yecektir. 

e Gomon·Britiş film kumpanyası 
film çevirmeyi blil etmeye karar 
vermiştir. 

e Paris-Tokyo hava seferine 
çıkan Fran<ız tayyarecilerinden 
Libert ile Denis, Hindi Çini'de 
Haos eyaletinde yere düşmüşlerdir. 
Tayyarecilerden biri yarafanmıştır. 

e Danıig Ayan Meclisi Reisi 
Greiser Varşovaya ırelrniş ve Reisi· 
cumhur tarafından tertip edilen 
a,. partisine iştirak etmiştir. 

Yeni bütçe projesi 13 nisanda 
meclise \'Crilccektir. Yeni bütçenin 
960 milyonla bir milyar Sterlin 
arasında olacağı tahmin edilmek
tedir. Bu bütçenin kafi gelmiye. 
ceği ve mütemmim tahsisat ilavesi 
icabcdeceği muhakkaktır. 

Sir Con Sinıon mecliste şunları 
söylemiştir: 

- Şimdi~i ahval karşısında lngif. 
terenin müdafaa silahlarını esaslı 

suretle artırması liizımgeldiA-i hu· 
susunda müllehidiz. Bütün millet• 
!eri ihtiva eden bir cemiyet mev• 
cut olmadıkça kolektif emniyet nor• 
mal şekilde işleyemez. 

Kamara müdafaa istikrazını 132 
reY.e karşı 307 reyle kabul etmiştir. 
GUNDE YÜZ BİN GAZ MASKE.Si 

Londra, 26 - lngilterenin mü
dafaası için günde yüz bin gaı 
maskesi imal edilmekte ve şimdi. 
lik bu mikdar kafi ıörülmektedir. 
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ÖLÜLER 
Yazan : Muret K•r•h•n 

blar. 
Gün, cylfilün y;ızı unutamıyan 

güneşini, güzel kokusunu taşıyor. 
Son baharın böyle güzel günleri 
her gencin hatıra derterinde bir 
çok sırlar saklar. Bu giınlerde ne
şe bol. saadet yeni yeni doğan ilk 
bahar çiçekleri gibi serpilir, göze 
çarpar. 

* 

cÖlüler ... Bi::imine yakın, be
yaz kefenler içinde yürüyen ölü -
ler .. Onlar aşk ve daha sonra ıele
cek saadet kaynağıııın kurbar.Jarı. 
Adımlarmdan genç oldukları an -
)aşılıyor. Onlar dünyanın güneşli 
günJPrind~n. yıldızh gerPlerinden 
alınarak toprak yığını altına yer· 
leştiri:ıp ebedi istirahate bırakılan 
bahtiyarlar değil. Her ölünün ar -
dından göz yaşlarını tutamryan 
bedbahtların yanında ve ayni te -
essürle yürüyen kimseler bulunur. 
Hiç tanımadığlnız birisine cöldü• 
.kelimesini ilave ederleı·se muhak
kak neşe denen deliliğin tesirin -
ilen bir saniye kurtulur ve ilahi 
gölgeler içinde yaşars?nız. Fakat 
ilk anlarda muhakeme edPmediği· 
niz cÖlüm• belki bir çok kalblrre 
saadet getirdi. Yalnız her ölünün 
ardından bir veya daha fazla kalb 
havatı unutur. 

Sulhi arkadaşının ağır yürüme
' sine adeta sinirleniyor. onu sık sık 

daldığı alemlerden uyandırıyor. 

Öldüren ... Öldüren!. Rendi üz~
rinde toplanarak ithamları düşiın
meden öldüren her şey, her mah -
luk muhakkak bir kaç yaşıyan°n 

kendine karşı isyanını duyar. Al
lah bilir .. Yalnız her ölü yaşadığı 
muhitten ayrılırken yerine başk:ı 

namzet bulur ve kenrli saadetini 
ona bırakır. Mirasa konan herke~ 
bir zaman için bahtiyar bir zaman 
sonra gene bedbahttır. Ölüme se -
bep olan ölünün kendısi olduğu 

kadar öldürenin menfaatleridir.• 
- Of .. ne sıkıcı kitap!. 
Sulhi elindeki küçük kitabı ma

sanın üzerine attı ve arkadaşına 
adeta bağırırcasına: 

- Bu gün cumartesi değil mi? 
Haydi kalk onu görmiye gidece
ğım. 

- Habersiz gidilir mi? Her haf
ta gidiyoruz hiç kimseyı görmeden 
dönüyoruz. 

- Sen karıima. Bugün muhak
kak göreceğim onu. 

- Sen bilirsin. Ama bu son. Bir 
daha seninle hiç bir yere gitmiye
ceğimi bildiririm. 

- Çok söyleme de hazırlan. Seni 
bugün gezdireceğirr_ 

- ... 
Sulhi bir taıaftan traş oluyor, ö

bür taraftan da okuduğu asırdide 
kitabın anlaşılmaz manasını tah
lile çalışıyçrdu. Birkaç dakikada 
traş oldu. Her ikisi de evvelce ha
zırlanan ütülü elbiselerini giydi -
ler, aynanın karşısında tuvaletle -
rini tamamile beğendikten sonra 
iki arkadaş kendilerini caddeye at- · 

- Saat bir, biraz adımlarını aç 
geç kalacağız. 

- Acele etme birader. Bayan he
nüz tuvaletini bitirmemiştir. 
Sık sık tekrarlanan bu muhave

re ile Beyoğlunun rekllm meşheri 
olan tarafını seyrede Sl'yrede yü
rüyorlar. Zaman zaman Halisin 
bakışları ilerlerde sıcağm tesirile 
kendinden geçen güzel bir kadı -
nın hendesi şekiller çizen kalçala
rına takılıyor Vf' o kac!ar dalıyor 

ki Sulhinin sözlerini işitmiyor bi
le. O tesirk dudaklarından birkaç 
kelime dökülüyor: 

·- 306 ıey .. ne güzel kadın de -
ğil mi? 

Sulhi yeni seyahate çıkan ace -
milerin görgüsüzlüğiine müsavi 
haller takınan arkadaşına sinirle -
niyor, fakat yanından ay1rmak is
temediği için onu ikaz ediyor ve 
yürüyorlar. Bu hadisekr tekrarla
na tekrarlana Tepebaş•!la kadar 
geldiler. 

Sulhi tramvay durağ:nda bekli
ym bir taksiye yaklaştı. Birkaç 
dakika pazarlık ettiler ve taksi şo
förünün kapıyı açmasile bu iş te 
bitmiş oldu. Şimdi bir otomobil Pe
rapalasın arkasında bekliyor. 

Ayni gün, ayni güneş ve son ba
har .. 
Tepeba~ında bir mektep ve saat 

tam bir. Mektebin küçük kapısın
dan talebeler çıkıyor. Hepsi mes
ut görünüyor. Ayni grup içinde gö
ze çarpan birçok genç kızlar var. 
Fakat içlerinden biri bu sonbahar 
günü gibi güzel. Bakışlarmda iste
diği mahllıku yaşamaktan mah -
rum edecek, istediğini yaşatacak, 

saadetin en son basam.Jğına çıka
racak kuvvet var. Onu anlatabil -
mek ne zor. Bu yanlışlığa düşmek 
korkusu tabiatin bu eşsiz eserine 
bakmaktart gözleri mencd•yor. O
na sahip olmak ne büyük, ne son-
suz bir zenginlik. 

(Devamı var) 

Açık Söz'ün romanı:29 ..... ~ 
H BA~IN.DA 
OL~N Ki 

Y ezan : lskender Fahrettln 
Madam Sürpik pişkin bir kadın

dı .. Onun yirmi beş yıllık randevu
culuk hayatında, bu, başına ilk de
fa gelmiş bir iş değildi. 

Sürpik Dudu gözlerini süzerek: 
- Sahneye çıkmadım amma, bu 

rolü oynıyabilirim. Fakat, bana ne 
vereceksin? 

niye sordu. 
Nevzat bey: 
- Ne istersen veririm! dedi. 
Sürpik: 

- Elli pap~lini alırım, Nevzat 
bey! Malum ya, böyle işler her za
man düşmez bize. 

Nevzat bey cı günlerde Beyoğ -
!unda para yiyordu. Bu yolda nice 
ellişer, yüzer liralar vermişti. Zey
neple bir gece kalmak için Mari • 

kaya elli, Sürpiğe de elli lira ver -
mek onun içi!! hiç de büyük bir 
rakam değildi 

- Peki .. veririm, dedi, hatta be

nim istediğim gibi, anne rolünü 
oynamağa muvaffak olur ve beni 

mahcup buakmazsan, sana ayrıca 
bir de pırlanta yüzük alırım! 

- Bilirim ki beni memnun ede
ceksin! Ben de senin yüzünü yere 
düşürmemeğe çalışacağım. 

- Haydı, vektimiz yok. Yatak 

odana gir .. Karyolana yat. Ben o
na: (Annem rahatsızdır .. yıllar • 

danberi sokağa çıkmaz.. herkesle 
konuşmaz .. bir emeli varsa beni ev

lendirmektir!) demiştim. Anladın 
mı, Sürpikciğim ı 

AVGD a a a 
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• Pırrr. •• Pırrr • için, •• 

MÜELLiFi: NJzemettin Nazif 

Korbo, canla başla dinliyordu. 
Burnundan ard arda üç ekspres 
düştüğü halde hiç istifini bozma
Jnıştı. Sigarasından derin bir nefes 
çeken Nazmi: 

- Yıldırım gibi uçuyordum ... 
diye devam etti- Küçükler, ace -
miler hep kenara çekildiler. Mari 
devam ediyordu. Bu suada gözüm 
kime ilişsin dersin? 

_, ??. 
- Şu nefesi bira kokan, kel ka

falı Alman zabiti yok mu? 
• "? - Vayitman Paşanın yaverı mı. 

- Ta kendisi... Herif Galibeye 
kur yapmağa başlamaz mı? 

- Ne diyorsun? Vur kafasına 

hergelenin!., 
İki arkadaş konuşmalarına de 

vam ediyorlardı, yürüyorlardı. 
Hem konuşuyorlar, hem de önle -
rinde giden bir kızla aradaki me
safeyi kısaltmamıya çalışıyorlardı. 
Şimdi kız Tomtom camii!". kara

kolun arasında ilerliyordu. Ik! ar
kadaş, yokuşun son basamağını in
diler. 

Düz yolda, kızın taze serpilmiş 
vücudü, bir kat daha göz çeken 
bir güzellik almıştı. Artık çantasını 

döndürmüyordu. Yalnız bir kere 
arkasına bak'mıştı. Öyle dalgın ve 
dumanlı bir bakışı vardı ki; Hilmi, 

- Eğer bizi gördüyse arap ola -
yım - diye düşünüyordu. -
Kızın önünden geçerken, kız bk 

kere daha başını çevirdi, Hilmi 
dikkatle baktı, bu yüzü bir yerde 
gördüğünü hatırladı. Nefti çarşafla 
kızın arkadaşı üzerindeki tesirini 
ölçebildi. Kız baktıkça Nazmi ta -
banlarından kaldırıma yapışıyor -
muş gibi oluyor, duraklıyor, ye -
rinden kımıldıyamıyordu. 

Az ileride yolun sağından solu
na geçerken, adımlarını sıklaştır -
dı. Sol kaldırıma ondan evvel ula
şarak kızı baştan aşağı süzdü: 

Çok gençti, esmerdi. Gür kirpik
leri, ince, uzun kaşları vardı. Göz
lerinin biraz büyükçe olan bebek
lerinde bir kadife yumuşaklığı 
sezdi. Elmacık kemikleri çıkık, 

ağz1 büyüktü. Hovarda bir laüba
lilikle pelerininin önünü gerdanın
dan bir karış aşağıya kadar açmış
tı. Sol yanağında dudaklarının bir
leştiği yerde büyücek bir et beni 
gözüne ilişince Korbo: 

- Tuhaf şey ... -diye mırıldan -
dı.- Bizim oğlan benli bir kıza tu
tulsun ... Mutlaka büyü yapmış o
lacaklar. 

Yanyana üç dükkanda mezar ta
şı yontuyorlardı. Havada bunaltıcı 
bir sıcaklık vardı. Cadde bom boş
tu. Anlaşılan herkes serince bir 
yere sığınmıştı. Hilmi yavaş, ya -
vaş yürüyor, fakat gözlerini kız -
dan ayırmıyordu. Bu taze vücu -
dün ahengine o kadar dalmıştı ki, 
arkadaşının sesini duymadı. 

- Hişt! işitmiyor musun be? Sa
na söylüyorum ayı! 

- ........ . 
- Sağır mı oldun budala? Bağı

rıyorum ... duymuyor musun? 
- Gürültüden işitememiş olaca

ğım. 

Aklını, fikrini kızın ardından ka
pıp koyuveren Nazmi, mezarcı dük
kanlarının çekiç ve külütüklerin -
den çıkan müthiş gürültü~ün o a-

Sürpik Dudu yavaş yavaş başını 
salladı: 

- Anladım.. Anladım.. Merak 
etme! haydi biraz avans ver dl! ro
lümü iyice yapayım! 

Nevzat bey randevucu kadına 

yirmi beşlik bir banknot uzattı: 
- Göreyim seni, madam Sürpik! 

Vaktimiz yok.. Hemen yatağa gir 
ve onu ilk ı:örüşte beğendiğini 

söyle! 
- Ya sonra? .. 
- Ötesini bana bırak! 
Madam Sürpik yatağına girdi.. 

Nevzat da koşarak aşağıya indi: 
- Ah efendim, sizi beklettim 

amma .. Annem yeni uyandı. Ku • 
sura bakmayın! IK:endisine aile 
dostlarımdan birinin kızı geldiği

ni söy !edim .. Haydi buyurunuz çı
kalım üst kata. • 

Marika sahte bir sevinçle ye -
rinden kalktı: 

- Rahatsız olmasın sakın büyük 
hanım? 

Nevzat her şeyin yolunda oldu
ğunu ifade eden bir bakışla Mari -
kaya gülümsedi: 

- Annemin ne kadar memnun 

na kadar farkına varmamı~ olacak 
ki: 

- Vay canına be ... diye homur
dandı- Herifler amma da çalışı • 
yarlar ha!.. 

- Tabii ... kazanıyorlar. 
- Mezar taşı çok para ediy'Jr ga-

liba ... 
- Yeni mi anladın? 
Yüzünde bir nefret, bir tiksinti 

b.elirmiştı; Hilmi birden bire de -
ğişmişti, adeta haykırır gibi: 

- Bizim mahallede bu herifler
le ,dış veriş etmiyen kalmadı 
-dedi.- Ve acı acı ilave etti: 

- Senin gibi ali bir mektep ta-
lebesi yüksek iktısat nazariyele -
rinden imtihan verıniye hazırla -
nan bir adam, nasıl olur da bunu 
akıl edemiyor? Müşterisi çoğalan 

bir malın kıymeti artmaz mı? Hele 
bu mal hazan aranılır da buluna -
mazsa ... 

- Vazgeç şimdi ukaliilıktan da 
işimize bakalım ... 

- Ala ... fakat kız nerede? 
- Tuhaf şey ... gördün mü yap-

tığı işi. .. 
Kızı gözden kaçırmışlardı. 
- Bu tarafta mı Ôturur bu kız? 
- Ne bileyim ben? 
- Yeni mi takip ediyorsun? 
- Hayu amma ... buralaca gel -

diğini hiç görmemiştim. E ,]erden 
birine girmiş olmasın ... 

- Kim bilir... belki de ... 
- Gel bakalım ... 
Acele acele yürüdüler. Yirmi a

dım ötede, solda, bozuk arnavut 
kaldırımlı yokuşumsu bir soka -
ğın başına gelince Nazmi rahat bir 
nefes aldı. Kız beyaz boyalı büyük 
bir ahşap konağın kapısını çalı -
yor ve gözlerini onun bu,ı.ıııduğu 

taraftan ayırmıyordu. 
Üç dört çocuk köşe kapmaca oy

nuyorlardı. Sıcaktan bunalan Kor
bo· 

.:._ Of ... -dedi.- Yağacaksan yağ ... 
y~ğmıyacaksan kır boynunu git! 

Başını havaya kaldırmış, yavaş 

yavaş, yayılarak, gerilerek gelen 
bulutlara bakıyor, dişlerini rıcır -
dalıyordu. Bu sırada kız eve gir -
mlş ve girerken de bir çok şeyler 
vadeden bakışlarını Nazmıden a
yırmamıştı. 

-Gel... 
İki arkadaş meydanı boş bulmuş 

bir akıncı kolu gibi, seri ve geniş 
adımlarla yürüdüler. Evin önün -
den geçerken gözlerile pencereleri 
taradılar. Kızın eve girer girmez 
kafes arkasından kendilerini gözet
liyeceğini mi zannetmişlerdi ne? 
Beş on adım ötede Nazmi, sol 

elini kalçasına dayayarak durdu. 
Yorulmuştu: 

- Bakmadı be ... -dedi- naz edi
yor kaltak ... 

Hilmi, yeni bir harp açmazilc 
karşılaşmış tecrübesi bol bir erka
nıhar ptavrile etrafı gözetliyordu. 
Alaylı alaylı: 

- Zann.ederim ki, sen bu kızın 
sesini henüz işitmedin ... -diye mı
rıldandı.-

- Onun gibi bir şey ... Nereden 
anladın? 

- Susss!.. 
- Bakıyor mu? 
- Evet ... 
- ........ . 

(Devamı var) 

olacağını bilseniz, sizde benim gi
bi sevinirdiniz! 
Konuşarak merdivenlerden yu

karıya çıktılar. 

Zeynebin kalbi koparcasına çar
pıyordu. 

Öyle ya .. Zavallı kız tanınmış bir 
paşa karısının yanına çıkacaktı! 
Büyük hanım ya kendisini beğen
mezse .. O zaman bu koca ev onun 
başına yıkılacak ve Zeynep bu eve 
geldiğine peşiman olacak değil 
miydi? 

Halbuki bu gibi menli düşünce
ler o gün ve o gece için hiç te va
rit değildi. İçeriye girer girmez, 
Nevzat karyolanın yanına yaklaş
tı: 

- İşte anneciğim, dedi, kaç yıl· 
dır aradığım bir kızı şimdi bir te
sadüfle ele geçirdim. Eğer onu be
ğenirsen, hayırlı bir izdivaç yapa
rak, yıllardanberi hasretini çekti
ğim mes'ut bir yuva kuracağım. 

Zeynep utangaç bir tavırla ya -
tağın yanına sokuldu .. Büyük ha
ınmın elini öptü. 

Sürpik Dudu: 
- Maşallah .. Çok güzel. Hem de 

27 Şubat 

Bir açıkgözlüğün sonu 

Amerika konsolosuna 
götürülen mektup 

Palto,iskarpin bek/iyen kundura
cı Fi/ip müddeiumumi/iği boyladı 

Jozef ve Filip isminde iki arka • 
daş bir sahtekarlık suçile, dün, 
dördüncü sorgu hakimliğine ve -
rilmişlerdir. Öğrendiğimize göre, 
hadise, şöyle olmuştur: 

Jozef, Balatta oturmakta ve kun
duracılık etmektedir. Jozefin ar -
kadaşı Filip bir müddet evvel has
talanmış, uzun müddet yatmıştır. 
Son zamanlarda iyileşmişsP de 
hem çalışacak hale gelememiş. hem 
de iş bulamamıştır. . 

Filipin işsiz kaldığı .nt.:c'detçe, 
arkadaşı Jozef ona bakmış, hatta 
bir de oda tutmuştur. fakat 
son günlerde fazla para kazanama
dığı için, Jozef, Filipe, hatta bu o
da parasını bile veremiyecegını 

söylemiş, beraberce düşünüp bir 
çare aramıya karar vermişlerdir 
Uzun müddet düşünüp taşındık -
tan sonra, Amerika general Kon -
solosuna müracaat etmeyi, ondan 
yardım istemeyi kararlaş~ırmış -
lar, yardım göreceklerine de ka -
ni olmuşlardır. 

Bunun üzerine, .Tozef, maruf bir 
doktor olan Şubert'in irıııasile bir 
mektup yazmıştır. Bu mektupta 
da, Filipin bir Muse\•l "o!du,1nnu, 
has. talıkta~ yeni kalk~ığını, işsiz 
ve yardıma muhtaÇ bulunduğunu, 
kendısinin !Utuf ve me:·har?'.rtir.e 
sığındığını zikrettikten ~onra. pal
to, çorap ve saireye ihtiyLcı bulun
duğunu, mümkün olan yardımın 
yapılmasını kendisinin rica ettiği
ni, bu yardımın yapılacağından da 
emin olduğunu ilave etmiştir. 

Filip, dört beş gün evvel, bu mek
tubu alarak Amerika General Kon- [ 
solosluğuna gitmiştir. Fakat, kon-

1 
solosu bulamadığı için, mektubu, 1 

refikasına vermiştir. Bayan, mek -
tubu okuduktan sonra menfi ce -
vap vermış, Filip de dönmüştür. 

İki arkadaş, tekrar, uzun boylu 
düşünmüşler, Filip demiştir ki: 

- Bir defa da telefon ediver! 
Belki bir cevap verir. 

Jozef, bu sefer de telefonla tek
rar konsoloshaneye müracaat et
miş, doktorun adını vermiş, fakat, 
yine menfi cevap almı5lwdır. 
Şimdi de, Jozefin içine bir kurt 

düşmüştür: 

Başkasının namına tel.don et -
mesi ve imza taklit eder~k mektup 
yazmas ıbelki bir suçtur ve belki, 

konsolos doktoru görere1< bu me

seleyi ınf'vzuubahs rdecek; kendi
sine de mesuliyet t~rettiio edecek
tir. 

Bunun için, doktora.gidip hadi -
seyi anlatmayı ve özür dilemeyi 
muvafık bulmuştur. 

Doktor, Jozefin müracaatini ga
yet iyi kar~ılıyarak kendisine: 

- Çocuğum .. sen iyi kalpli bir 
çocuksun... Bu işi de, madamki 

hüsnü niyetle ve bir iyiliğe ~!et 
olmak için yaptın. seni affediy,ı -

rum. Hatta. seninle beraber, kon
solosluğa da gidelim... oraya rla 
anlatalım ve hakkında davacı ol

mıyacaklarını temin için bir de ve
sika alalım ... demiştir. 

Beraberce kalkıp kon~olosluğa 

gitmişler, oradan da kafi teminat 
almışlar, fakat, her iki tarafın da
vacı olmamasına rağmen polis va
zifesini ihmal etmemiş ve Jozefle 
Fili pi mevcuden müddeiumumili·. 

' ğe teslim etmiştir. · 

1 DÜNYADAKİ GARİPLİKLER 1 

Güzel birgülüşün En çok 
kıymeti Doğuran anneye 

3000 lnglliz lirası mıdır? 6 25.000 dolar mUkltatl 
Avusturalyada Elen Dru namın

daki güzel bir bayan, emsali ara
sında güzel gülüşü ile şöf>ret bul
muştur. Fakat birgün tramvayda 
giderken, yolda tramvayla bir oto
mobil çarpışmış ve kırılan bir cam 
parçası bu güzel bayanın yüzünü 
parçalamıştır. Bu yara yüzünden 

güzel gülüşünü kaybeden bayan, 
tramvay direktörlüğünii mahke • 

meye vermiş ve (güzel gülüş taz
minatı) olarak 3000 İngiliz lirası 
almıştır. 

En gabi talebeye 
tahsisat 

70 yaşındaki Djon Silviyston, ge
çen hafta Bristolde ölmüştür. 

Ölümünden önce bu milyoner, 
o memleketteki en kalın kafalı ve 
haylaz talebelerden on tanesine 

Kanatlanın en zengin bir milyo
neri olan Çarls Mayler namında 
bir zat, Torontolu kadınlardan on 
yıl zarfında en çok doğuracak an
neye 625.000 dolar mükiifat vere -
ceğini ilan etmiştir. Bu mükafatı 
kazanmak istiyen birçok anneler 
on yıldanberi fazla çocuk doğur -
mağa çalışmaktadırlar. Bunlardan 
yedi tanesi mü sa bakaya iştirake 
hak kazanmışlardır. Bir anne, on 
yıldanberi on çocuk doğurmuştur. 
15 yaşında iken evlenen başka bir 
anne de ikisi ikiz olmak üzere, on 
çocuk doğurmuşutr. Diğerleri do • 
kuzar ve sekizer çocuk doğurmuş
larsa da, dokuz çocuğu olan anne
lerden birisi gebedir. Ba kadın şa
yet ikiz doğuracak Ç>jursa birinci
liği alacaktır. Jüri heyeti bu kadı- ' 
nın doğurmasından sonra mükafatı 
vermeğe hazulanmaktadır. 

tahsisat verilmesini vasiyet etmiş· I~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tir. Milyoner, küçükken gayet Zekeriyya Sofrası 
gabi bir talebe imiş. Büyüdük-

ten sonra çok para kazanmış, bi- tefrikamız 
,.Zekerlyya Sofr••ı ,, tefrlkamızı 

naenaleyh, gabi talebelerin büyü- müoderecahmızın çokluiundan bu-
dükten sonra büyük adam olabile- sün koyamadık. Oku7 uculaf'1m1a:d•• 

ösllr dllerfs. 
cekleri kanaatini taş~ı~m~a~k~t'.:a~im~iŞ~--~=~=~~======s:==~ 
benim- aradığım gibi, eski terbiye 
görmüş açılmamış bir kız. Nevzat
cığım, işte ben de böyle bir gelin 
arıyordum. Gözlerimi dünyaya 
kaparsam, arkada bırakacağım 
servet tam sahibini bulmuş ola -
cak. 

Zeynebe döndü: 
- Otur yavrum.. Sıkılma! Ah, 

vallahi çok sevdim ilk gôrüşte sizi. 
Allah özenmiş, bezenmiş de yarat
mış .. 

Nevzat cali bir hürmet ve teva
zula mırıldandı· 

- Anne!.. Çı k seviyorum onu 
ben. Allah ayağımıza gönderdi bu 
güzel ve sevimli çiçeği. 

- O çiçek sana yaraşır.. Haydi 
kokla yavrum! Ben de sizi kokla -
şuken gördükçe iftihar edeyim. 

Zeynep utancından Lıp kırmızı 
olmuştu. 

Nevzat bu fusatı ka~?rmak iste
medi.. Zeynebin yanağından öptü. 
_ Genç kız sıkıldı. Fakat, sesini çı
karamadı .. Elini yüziiM götürdü. 

Sürpik Dudu manalı bir tavırla 
başını sallayarak: 

- Niçin sıkılıyorsun yavrum? 

Dedi. Allah kısmet ederse, böyle 
nasibini insanın ayağına gönderir . 
Sen de tam oğluma layık, ağır baş
lı bir kızsın! İnsanların yıldızı ilk 
görüşte barışırsa, ölün~eye kadar 
bu barışıklık devam eder. Mes'ul 
olursunuz! 

Nevzada döndü: 
- Haydi oğlum, birer likör ver 

de içelim şerefinize! 
Hizmetci likörleri getirdi.. 
Zeynebin içini garip biP sevinç 

sarmıştı. 

O, büyük hanımın kendisine il
tifat edişinden o kadar memnun 
olmuştu ki.. Likör kadehini mide
sine boşaltırken, o dak;kada duy
duğu heyecan ve sevincin tesirile 
ne yarını, ne Cevadı .. Hiç kimseyi 
düşünemiyordu. 

Nevzat sevincinden ne yapaca
ğını, ne söyliyeceğini bilmiyordu. 

Madam Sürpik birdenbire başı· 
nı yastığa dayadı: 

- Haydi yavrum, siz gülünüz, 
eğleniniz. Benim başım kalkmıyor. 
İlaç almıştım da .. Üzerime bir u -
yuşukluk çöktü. 

(Devamı var) 



AÇIK SÖZ 

Seyhan yükseliyor, Portakal 
Adana tehlikede! İhracatı 

Setlerdeki yırtıklar bir an Bitiyor 
l k l l d 

Adana (Hususi) - Mahsulün eVVe apatı ma ı ır tükenmesi dolaymyle, beşlıca Ko-

A dana ( Hususi) - Seyhanın bir kaç gün evvelki kabarmasında zan, Dörtyol bölgelerinden ya. 
yukarı bölgelerde ovaya yayılma olmamışsa da aıatı bölgelerden pılan portakal ihracatı son bul. 

Taşçı ve Havutlu bucağında bir kısım .arazi su altında kalmıştır. mak üzeredir. 
Bu mıntakalardaki setlerin inşası için teşebbüs edilmiş ve vekalete Bu yıl portakal fiyatları ve 

yazılmıştı. ÔQ'rendiğimize göre tahsisat gelmek üzeredir. ihracatı,portakalcılarımızın mem· 
Tahsisat gelir gelmez işe başlanacaktır. nuniyetlerini mucip bir şekilde 
Seyhan 1,80 yükseldi"' takdirde Ta•çı ve Havutlu bucağı mıntakala· ... • geçmiştir. 

rının su istilisına maruz kalacağı fen heyeti ta rafınd an tesbit edilmiş Bahçelerde, yeni yıl için ha. 
hulunmakladır. 

1 zırlıklar ve temizleme ameliyatı 
Bugünkü vaziyete göre ovada büyük bir sel mevsimine girmiş bu U• 

nuyoruz. Sedler tehlike altındadır. ı r..;}_a.;.p.ıl•m•a•k•t•a•d•ır•. ______ _ 

Çivi fiatları 
artacak 

Ticaret Odaeı tetkikatını 
bitirdi ve bu neticeyi aldı 

Çivi tacirleri Ticaret Odasına 
müracaat ederek bazı şikayetlerde 
bulunmuşlardı. Oda bu hususta 
tetkikat yapmış çivinin mevaddı 
iptidaiyesinin pahalı oldu2u netice
sine varmıştır. 

Çivinin iptida! maddesi olan çivi 
teli her tarafta demir fi atlarile be
raber artmış ve önce tonu beş 
lngiliz lirası nı bulmazken şimdi 
7,15 lngiliz lirasına çıkmıştır. Bu 
rakkamlar çivi fiallarını n da yük. 
seleceğine işaret etmektedir. Tica
ret odasının bu hususta hazırladı Q'ı 
rapor idare heyetine verilmiştir. 

Acıkh bir irtiha1 
Anli .. acı Bay Ahm~t merhu

mun damadı (Ankara ilinin Gölbaşı 
nahiyesi sabık müdürü) Kılk ış eş.o 
rafından Bay Kadri oğlu Sami Ba
şaran pek genç yaşta duçar oldu· 
ğu hastalıktan kurtulamıyarak Hey· 

Sedlerdeki yırtıkların bir an evvel kapatılması ve bunun için de el• 
den gelen her türlü şeyin yapılması IAıımdır. l • beliadadaki evinde 24 Şubat 1937 

zmır günü vefat etmiştir. Cenazesi 25 

• • • 
Bu yıl Adanada nafıa işlerine 
büyük programla başlanacak 
A dana, (Hususi) - Bu yıl vilayetimiz nafıa teşkilatı düyük bir !nşaat 

faaliyeti gösterecektir. 
Bu sene 15 Marttan itibaren amele mükellefe ile altı kısımda yol in· 

şaatına başlanacaktır. 
Bu inşaat 15 Mayısa kadar behemehal nihayet bulmuş olacaktır. 
Martta inşaatına başlanacak olan yollar şunlardır: 
Osmaniye • Fevzipaşa, Dörtyol • Erzin • Toprakkale, Ceyhan • 

Kadirli, Bahçe • Sıtmapınan • Yarbaşı, Karaisalı • Hacıkır, Engel • 
Karsantıdır. 

Çakıl köprüsünün inşası da Vekalete yazılmıştır. 
Bunun üzerine olan keşif ve planlar Vekalete gönderilmiş bulunu• 

yor. Vekaletten gelecek emir üzerine derhal inşaata başlanacaktır. 
Köprünün inşaatına sanıldığına göre önümüzdeki ilk yazda başlanacak~ır. 

Nafıa bu yıl aynı zamanda, Ceyhan • Misis ,,e Adana Misis şosa• 

larında da inşaat yapacaktır. 

Muhabir mektupları 

Karsta kültüre 
önem veriliyor 

Kızılay Kurumu ve Halkevi ça
lışmaları da halk a faydalı oluyor 
r ,~ . . 

Karıla Kızılog Kurumu ıu beıinln 6oıkon •e asaları 6ir oroia 

Kars, (Hususi) - Doğu illeri • 
miz içinde önemli bir yer tutan 
Karsın 300.000 nüfusu, 10 kazası 

ve 800 köyü vardır. Küllür cep • 
hesi halkı tatmin edebilecek dere
cede kuvvetlendirilmiştir. Burada 
bir lise, bir orta ve 87 ilk okul, ye
ni nesli yetiştirmekle meşguldur
lar. Tahsil çağında (50) bin çocuk 
vardır. 

Kızıl Ay kurumu şubesi 

Bu kurumun başkanı Sıhhiye 

müdürü doktor Derviş Kuntment 
Ve ikinci başkanı da Lise müdürü 
Ali Teomanın eşi Musaffa Teoman
dır. Son derecelerde mesai sarfe • 
den bu kurumun (300) uyesi var • 
dır ve her hafta muntazam içtima
lar yapılmaktadır. Bu to>şekküle az 
zamanda ve bir buçuk ayda (190) 
lira teberruat yapılmıştır. Bu pa
ralarla fakirlere yardım ı;dilmek· 
te, mektep çocuklarına kitap vesa
ire tedarik olunmakta ve ze12ele • 
den zarar görenlere de el uzatıl -
llıaktadır. 

Halkevi Çalışmalan 

_, lialkevinin buradaki çalışmaları 
§ukranla kaydedilmeğe seza bir 
harekettir. Gerek reis Hüseyinhan 
~e gerekse katip Ali Er bütün var
ıkJarını vilayetin hars meselesi ü

zerinde tekasüf ettirmişlerdir. 
t leütüphanesinde (626) kadar ki
ap ve bir çok da mecmua ve her 

çeşit gazeteler vardır. Halkın ve 
talebenin ufak ihtiyaçları bununla 
tatmin olunmaktadır. Doğuş mec
muasını da neşreden buradaki ki
tap saray komitesidir. Bu suretle 
genç nesilleri yazı yazmağa teşvik 
eylemektedir. Köycülük şubesinin 
mesaisinden birçok istifadeler el
de edilmiştir. Bu şubenin mensup
ları bir kaç defa köylere giderek 
bayrak sevgisi ve bayrak töreni i
çin çalışmış, hayvanatın soğuklar
dan korunması için bir brosür neş
retmiş, Cumhuriyet bayramında 

köylerden (45) atlı getirilerek ge
çit resmine iştirak ettirilmiştir. 

Sık sık köylere gidilerek esaslı 
bir surette çalışmak lazımsa da bu
nun için tahsisat olmadığından 

maalesef çok birşey yapılamamak
tadır. 

Demiryolları 

Birgün geze geze yalnız başıma 
demiryolu istasyonuna gittim. Bu
rası da başka bir alemdir ve şehir
den iki kilometre uzaktadır. Ga
rın duvarında 1756 rakamı gözü -
me ilişti. Demek ki Ulurlağdaki o
telin bulunduğu yer kadar yüksek
tedir. İstasyon etrafında muazzam 
ve muhteşem binalar vardı, fakat 
ne yazık ki bunların çoğusu ha -
raptı. Büyük bir hapishane, heyu
la gibi bir çok yapılar, semaya 
mürtesem düşen kocaman binalar 

Adl• Şubat 937 gününde kaldırılarak 

ıge Heybeliada kabristanına defnedil· 

B • mişlir. 
ınası Çok kıymetli ve çalışkan bir 

Bir yangın tehllkesl ge• idareci olan merhumun kederdide 
çirdi, at•• hemen ailesile dört çocuğuna beya nı ta-

b.stırıldı ziyet ederken merhuma da Ulu Tan• 
rı dan rahmetler diler iz. 

İzmir, (Hususi) - Adliye binası l===============I 
bir yangın tehlikesi geçirmiştir. 
Binanın alt katındaki kalorifer 

kazanının oca~ı fazla yıkılmış ve 
ocağa yakın olan bir yerde istif 
edilmiş talaşların ateş almasından 
birdenbire yangın çıkmıştır. Bu
nun üzerine derhal itfaiye merke
zi haberdar edilmiş ve beş daki
ka içinde yetişen itfaiye otomo • 
billeri, hükfırnet avlusundan gi • 
rerek faaliyete geçmiştir. 

Hadiseyi. haber alan adliye me
murları, işlerini bırakarak teliışla 
bahçeye fırlemışlar, eshabı me _ 
salih te bir kaç dakika zarfında 
adliye binasını terkeylemişlerdir. 
Fakat bu esnada, binanın alt ka
tında ve kalorifer ocağının bu -
lunduğu daire kapısının bir kısmı
na sirayet etmiş bulunan ateş, ta
mamen bastırılmış ve tehlike ber
taraf edilmiş bulunuyordu. 

Vaziyet anlaşılınca telaş zail 
olmuş ve memurlar da vazifeleri 
başına dönmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, kalori
fer kazanının fazla kızışmasından 
bir infilak husule gelmesi de muh
temeldi. Maahaza, itfaiyenin vak
tinde yetişmesile bir facianın zu
huruna imkan bırakılmamıştır. 

I zmirde hayvan 
Cinsleri is/ah 
Edilecek 
İzmir (Hususi) - Vilayetin ha

zırlanan beş yıllık köy kalkınma 
programında hayvan cinslerinin ıs
lahı işine büyük ehemmiyet veril
miştir. Vilayetin emrile baytar 
müdürlüğü tarafından hazırlanan 

programa göre beş yıl içinde mü
him miktarda aygır ve boğa satın 
alınacak ve işe yaramıyan hayvan
lar iğdiç edilecektir. 

Vilayette 1877 kısrak vardır. Her 
sene en az onar aygır alınmak su
retile beş yılda elli aygır satın a
lınacaktır. 

Gene vililyoetimizde bulunan 
25169 dişi eşek için 70 tane eşek 
aygırı ve 78914 baş inek için 450 
boğa satın alınacaktır. Boğalar; 

Plevne ve Montafon cinsinden o
lacaktır. Programa göre beş yıl i
çinde vilayetteki bütün hayvan 
cinsleri ıslah edilecektir. 

Bu seneki bütçe ile gele~ek se
neki bütçelerde ayrılacak hhs;sat
la Buca civarında koşu heyeti a
hırları yanındaki geniş arsada, içi
ne 144 hayvan alacak büyüklükte 
bir (Ehli hayvan sergisi) binası 

yaptırılacaktır. 

::Mevcut aygırlardan ihtiyarlı • 
yan, işe yaramaz hale gelenlerle 
telef olanlar yerlerine alınacak yeni 
!eri için her sene vilil"yet bütçe • 
sinden 4137 şer lira ayrılacaktır. Beş 
yılda mevcut aygırların satın alın
ması için sarfedilmiş olan 20€85 
lira ayrılmış olacaktır. 

vaktile bu istasyon civarının ne 
kadar mamur ve meskun olduğu
nu ifade ediyordu. 

İstasyon şefi Nuri Çağlar la gö
rüştüm. Bana bir çok iyi havadis
ler söyledi. Rusyadan en çok ben
zin, gaz mazot, ziraat aletleri, iş • 
lenmemiş demir, züccaciye ve şe· 
ker idhal edilmekte olduğunu an
lattı. Bu mallar, Erzurum, Kara • 
köse ve Trabzona kadar olan yer • 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YlLDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

Ş!K 

ŞARK 

ASRI 

: Niçevo 

: Türk inkılabında 
terakki hamleleri 

: Bülbüller öt~rken 
: Rus ·Japon muha· 

re besi 

: Bülbüller öterken 
: Aşk güneşi 
: Bağ'dad bülbülü 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 
: Anna Karenin ve 
Altın kelebek 

: Bay Tekin 
: Hindistan kahra. 

manian ve bir gün
lük kibar kadın 

: Renkli peçe ve 
Ölüm ve zafer 

ASTORYA : Çöl silahşörleri 

. (tekmili birden) 
CUMHURiYET: Kan davası ve 

makineli adam 
IST ANB UL 

FERAH 

MiLLİ 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

KEMALBEY 

ıYıkılan belde ve 
Ölüm ve Zafer 
: Çapkın genç ve 

Kızıl çayır 
: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

Eski zamanlar 
ve pusu 

KADIKÔY 
HALE : işte bahriyeliler 

• ÜSKÜD A R 
HALE : Çapkın genç 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Mişel Strogof 

• 
'•'ı•&ıi ı aı ıtd i ııni 

'ehirTÜjatrosu 
27. 2. 937 
Cumartesi 

günü akşamı 

saat 20.30 da 
111111111111111 
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111.1!1 
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0 M 1 T 
5 perde 

Yazan : Henry 
Berntein Türk• 
çeye çeviren : 

H. Fahri Ozansoy 

* 
Fransız tiyatrosu operet 

kıemı 
27 • 2 • 937 Cumartesi g ünd üz 
nat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOGANLA SELMA 
Yazan : Halit Fahri Ozansoy 

Müzik Fehmi Ege 

akşam saat 20,30 da 

D ELi DO L U 
Yazan : Ekrem Reşid 
Besteleyen : Cemal Reşid 

• 2-3-937 Salı günü akşamı 

saat 21 de ( NAŞIT) 

tarafın dan (K ılıbıklar) ve (Deli Dolu) 

!erde sarf olunmaktadır. 
Gümrük işleri 

Karsın gümrük daireôi de istas
yon yakınındadır. Bu idare yılda 
orta hesap bir milyon altı yüz bin 
lira varidat yapmaktadır. Hayvan 
ihracatı yürüyerektir. İthalat ile 
ihracat arasında muvazene var • 
dır. Hudut (64) kilometre uzakta
dır. Gümrüğün adı (Lenin Akan) 
adına çevrilmiştir. 
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Tetkikler 

BUyük adamlardan ba
zılarının ölmezden 

evvelki son arzuları 
Napolyon, Mareşal Ney, Kamil demulen, 

Foyerbah, Yort, Göte, Volter, 
Mariye Tereziye, Lesing ve diğerleri •• 

- --•• O/üm saatlerinde neler söylediler 
Yaza n: M. Necmettin Deliorman 

Napolyon Ponapart (Sentelen) 
adasındaki menfasında yaşarken, 

maiyetine verilen geneı alin ismi 
Montolon idi. 1821 inci yıl bir ka
nunusani günü yeni yıl başı tebri 
riki münasebetile eski imparato
run odasına giren General Monto
lon, Napolyonu yatağında ağır has
ta bir halde buldu. Dünyaları sar· 
san adamın son günlen yakınlaş
mıştı. Bu akibeti takdir eden Na
polyon, yatağının yanındaki kü
çük masanın çekmesinden resmi 
bir kağıt çıkarıp generale uzattı, 

kağıtta şu satırlar yazılı ;di 
.Fransa İmparatoru Birinci Na • 

polyoıı 1821 nci yıl ......... günü 
uzun ve ağır bir hastalıktan sonra 
ölmüştür. Bu haberi, büyük Bri -
tanya kralına bildirmeyi kendime 
vazife addederim>. 

Napolyon bu satırları bizzat yaz
mış ve öldüğü gün, kağıtta boş bı
rakılan yerin doldurulmasını ve 
kağıdın imzalanarak ada valisine 
verilmesini vasiyet etmiştir. 

Napolyon, mezara, Fransa İmpa· 
ratoru olarak girmek hususunda 
çok inat etmiştir. Düşmanlarının 
ve bilhassa İngilizlerin karşısında 
ölünciye kadar (Fransa İmparato
ru )unvanını kullanmıştır. Napol
yonun mareşallerinden Ney, idanı 
sehpasına götürüldüğü zaman yaz
dığı son mektubunda, imza yerinin 
üstüne cMoskova Kınyazı Mareşal 
Ney> ibaresini yazmıştır. 

Fransa ihtilali kebiri kahraman
larından Kamil Demulen, sevgili
si Lusilaya hitaben yazdığı ve Ki
yotin ile kellesi uçurulmazdan bir 
dakika evvel imzaladığı mektu -
bunda cBirgün gelecek mezarımın 
üzerine muhakkak surette bir hey
kel dikilecektir. Bu heykele, cBu
rada yatan adamın Fransaya bü -
yük hizmetleri vardır.• cümlesi hak 
edilmelidir. diye yazmıştır. 

Allaha inanı olmıyan Volter, 
ölmeden bir kaç saat evvel şun -

ları yazmıştır. 

cBen, Allaha bütün samimiye -
timle dua ve düşmanlarıma kin 
tutmıyarak, dostlarıma bağlılık 

ve hürmet göstererek ölüyorum .• 

Şair Volter, yaşadığı müddetce 
dinlerle alay ve Allahı inkar et -
miştir. Fakat, ölüm dakikalarında 
bütün mazisine peşiman olarak 
tövbe etmiştir. 

Göte, 1832 yılı 20 martında ölü

münden iki gün evvel şu satırları 
yazmıştır. 

cÖlüm düşüncesi beni korkut -

mamaktadır. Çünkü, bizim ruhla· 
nmızın ölmiyeceklerini biliyorum. 
Ruhlar güneş gibidirler. Ebediyen 
hareket edecek ve ebediyen aydın· 
lık vereceklerdir. Ne mutlu ina • 
nanlara.> 

Meşhur muharrir Artur Şnits • 
ler, maddiyundan olduğu için, ölür
ken de hiç bir teselli aramamış ve 
şunları söylemiştir. 

cBenim ölümüm, tabiatın umu· 
mi ekonomisinde şimdi başımın 

üstünde vızıldanan bir arı kadar 
şayanı ehemmiyet değildir. Bu a
rının, kendini ölmez addettiği de· 
recede, benim de kendimi bu hak· 
tan azade kılmıyacağım tabiidir. 
Ben öldükten sonra manen ve mad· 
deten her şey nihayete ermiş ola
caktır. Bu hususta kendimi bir 
takım safsatalarla avutmağ> mana· 
sız bulurum.• 

Oskar Uyald'ın ölüm döşeğinde 
en son arzusu, sevdjği yemeklerden 
birer defa daha yiyebilmeği iste • 
mek olmuştur. 

Dünyanın meşhur cerrahı Bilrot, 
ölümünden evvel şu sözleri söyle
miştir. 

cBu harekete hazırım. Ölüm, 
cerrahlığını yapabilir, fakat, bu 
defa ben kendisine asistanlık bile 
ederim.> 

On sene evvel Brükselde ölen 
meşhur kompozitör Pençjni, ölü

mün yaklaştığını hissedince: <Ben 
hazırım> Demiştir. 

Puçini, hazırmış, amma, ölenler
den, çokları, son günlerinde hatta 
son saat ve dakikalarında, ikmal e
dilememiş bir çok arzular izhar et· 
mişlerdir. Ebediyen ikmal edile • 
miyecek olan arzular izhar etmek .. 
Fani dünya da ne kadar boş bir 
şey ... Meseıa, elli seneye yakın bir 
müddet icrayı saltanat eden Avus
turya imparatoriçesi Mariye Tere
ziye 1780 yılında öldüğü zaman 

•İYİ ananeleri muhafaza edecek 
bir istatü> meydana getiremediğin
den dolayı peşimanlık göstermiş • 
tir. 

1781 yılında ölen Le~ing, Azra
ilden bir kaç aylık müsaade iste .• 

miş ve kafasının içinde büyük ta· 
rihi ve cinai bir pliln doğduğunu 

•Ölmeseydim, günleri ay, ayları 

yıl yaparak çalışacaktım. Eserimi 

ikmalden sonra da cec~l gel. Ben 
hazırım diyecektim> Demiştir. De

miştir amma, ecelden yeni müsaa-1 
deler isteyeceği de muhakkaktı ..• 

Mtllllllllllllllllllllllll ll llllltlllll l llllltlotUlllllllllltlfllllllllllllllllhllllllllllllllllllfllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllll""M""""''lllllll 

eviftM[er 
EVle1>Me: r 
Baş belası bir kadın 

Bir okuyucum Ankaradan gön
derdiği bir mektupta derdim bü
tün tafsilatile anlatıyo~. Mektup 
çok uzun olduğundan ancak en en
teresan kısımlarını alıyorum: 

cfşte Dertortağı konuştuğum bu 
zengin kadın beni her zaman a
vucunun içinde istediği gibi oyna· 
tabiliyor. Ben fakir olduğum için 
hiç ses çıkaramıyorum. Bazı kere 
izzeti nefsimi bile kınyor. Son gün
lerde bütün hareketZerimi kontrol 
altına aloo. Y ar..;ndan ayrılamaz 

oldum. Evin içindeki hizmetçi kı
zın bana su vermesine bile mü • 
saade etmiyor. Bütün bunlar ye • 

ıişmiyormuş gibi bende bir kıskan
ma hissinin doğması için başka 

gençlere de ku rlar yapıyor. Kızıp 
bağırmıya başladığım zaman: 

- Sen erkeksin beni müdafaa 
edeceksin. Madamki kıskancsın ar
kamdan gelenleri döv, yarala ne

0 

yaparsan yap, diyor. O zaman çok 

müşkül mevkide kalıyorum. Ya • 
nından k~mak iııtıiyorum. ·Fakat 

menfaatim bırakmıyor. Acaba 11• 
yapayım?. 

Aziz okuyucum, 
Bir insanın her şey :ien önce şe. 

refe malik olması lazım geleceği· 
ni elbette bilirsin. Para, servet gi· 
bi ne!meler hep maddi şeylerdir. 

Ne zaman olsa elde edilebilirler. 
Fakat şeref ve haysiyet bir kere 
kayboldu mu ele bir daM güç gelir. 
Senin bu kadının yanında durman 
her halde haysiyet ve şerefin üze• 
rine iyi tesir etmiyecektir. Bu ka· 
dm seni bir zevk hizme1çisi olarak 
tutmuş. Üstelik de seni türlü tür· 
lü maceralara sevke ~alışıyor. Baş· 
ka gençlerle kavga etmek veya ya. 
ralamak sonunda mahki';m olursan 
emin ol ki arkandaki kadın kahka. 
halarla gülecek ve bu,1dan da bir 
gurur duyacaktır. Yavrum, paraya 
tamah etme. Hemen bu kadını bı• 
rak para her azim ve irade sahibi 
tarafından daima kazanılabilir. Bi· 
raz zahmete katlan. Fakat alnının 
teri ile kazan. 

Dertort•D• 
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Teşkilatı Esasiye Ka· 
nunundaki tadilat 

1 

-AÇIK SOZ-

BORSA • PIY ASA• 
26-2· 937 
ÇEKLER 

Londr• 
Ne•yorlıc: 

Açılıt 

616,-

~~panıt 

61,. -
0.1,35 

Kanunun tadili münasebetile Fransa-Belçika milli maçıı 
K amufagda ce a d Brüksel 22 (Hususi) - Fransa i- "'' 1 re U n e en le Bdçika arasındaki milli maç-

•• k l B k fk ların 31 incisi geçen Pazar Brük- Bu haftaki 

P.ar.i• 
Mlllao 
Brülı:ıel 

Atına 

CeneYr• 
Sof ya 

Amıterdam 
Prar 
Viya"a 
Madrit 
Berlin 

o, 7936 
17, 0615 
15, 0817 
4. 7114 

88, 1ı1~ 
3 ••• 

E4. 448' 
1, .... ,, 

17.065 
IS.0795 
4.7111 
n.111; 
3.4790 

j)4,t4.SO 

ı.4492 muza ere ve ç a anın nu u selde 50 bin ki~i önünde yapıldı. 
- 1 Takımlar sahaya şöyle çıktılar: Lig maçları 

Kamutayda Tc,bl~tı Esasiye 
Kanun unu o tadılı müııasebctile ya
pılan müzakeratın g:ızetelerde ay
nen ne~ri kanunlaştırılmt'tır. Bu 
münasebetle müzakere metn.ni 
Resmi Ceridcden alarak aynen 
neşretmiye başll\1 or:.ız· 

Tadil edilen mnddeler 
Madde 1 - Teşkilatı Esasiye 

Kanunurun ikinc: ıraddesi aşa 

ğıda yazılı ~";,;:de degıştiriimiş -
tir: 

Türkiye Devleti, <!umhuriyıetçi, 

milli ·etçi, halkçı d< vletçi, l:iik '"e 
inkılfıpçıillr. Resmi dili Türkçedir. 
Makarrı A nk•ra sehrldir. 

Madde :ı - Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 41 üncü m•ddesi a~a
ğıda yazılı ş<>kilde değiştırılmiştir: 

Başvekil. Reisicumhur canibin
den ve Mecli; azası meyanından 

tayin olunur. Sair vekiller Başvekil 
tarafından M~clis azası arasından 

intıhap olunarkk heyeti umumiye
si Reisicumhurun tasdiki!,, Mecli
se arzolunur. 

l\Ieclis, müçtt mi değilse arz key
fiyeti l\Ieclı.,l:ı. içtimaı.na talik o -
lun:.ır. 

Ilül,iım<'t hnttı hareket ve siya
si noktai naz,.rın• azami bir hafta 
zarfında Mec!iSl' bild;rir ·e itimad 
talep eder. 

Siyasi müsteşarları BaŞ'·ckil, 
Meclis azası arasından seçerek Rei
sicuml urun tasdikına arzeder. 

Madde 3 - Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 4.7 inci maddesi aşa

ğıda yazılı *ekil;;ıe degiş• irilmiş -
tir: 

9/2/19.17 
T - 491 numaralı Teşkilatı Esa

sıye Kanunu 71 sayılı Resmi Ga=e
tededir. 

f I- Te~kilıitı Esa.sıye Kaıımm

nım bazı nıaddeleıiııi muaddil 1222 
ııumaralı kanun 863 sayılı Reımıi 

Ga:etededır. 

III - Teşkilatı Esasiye Kanunu
mm 95 inci maddesini muaddil 
1893 numaralı kaıııııı 1976 sayılı 

Resı.ıi Gaı:etededir. 

IV Teşkilatı Esasiye Kanunıı-
mm 10 t•e 11 incı maddelerinin ta-
diltne daır 2:;99 numaralı kanun 
2877 sayılı Resmi Gazetecledir. 1 

V - Te§l<iltitı Esasiye Kanunu
nun 23 iincii maddesine dair 111 
numaralı tefsir 56.5 sayılı 

Gazetcdedir. 
İN'İKAT 
-3-

Resmi 

5 - 2 - 1937: Cıımı:. 
Açılma saati: 15 

BA.')K,tN -Abdiillıalik Renda 
KATiBLER Naşit [[!uğ (Kii-

talıya) Ali Zırh (Ri:e) 
5 - Malatya l\Iebusu İsmet İııö

rıii t'e 15.1 arkada~nın, Teşkilıitı 

Esasiye Kanununun 2, 44, 47, 48, 
49, 50, 61, 74 re 75 inci maddeleri -
nin deği§iırilnıesine dair kanım tek
lifi ve Te0kilatı Esa. iye Encümeni 
mazbatası (2/44). 

Fransa : I!öns Dupuis, Diagne, 
Payen, Bourbotte, Andre Keller, T. S. K. lstanbu! Bölgesi Fut-
Rio, Courtois, Duhart, Antoihet- bol Ajanlı~ından: 

27·2·1937 cumarte•i günü ya· 
te .. 

pılacak lig maçları. 
Belçika : Bract, Paverick, Jaa -

cim, Dalem, Stynen, Devintertorfs, 
Ceuleers, Voorhoof, Eroine, V. 
Eynde şeklinde. 

Para atışını Belçikalılar kazan
dı. Rüzgar Belçikanın lehine idi. 
Oyun Bekikanın bir hücumu ile 
ba~ladı. Fransız takımı Belçikanın 

hu hücumlarını kf'smekte gecik -
medi. 

}i"ransız orta akınrı~ının bir Cı.ti

cumunu ofsayt ile durdu. Duhar 
ve mutekabil hücuma geçen Fran
sız takımı Belçika kalesine inmek
te gecikmedi. Fakat bu hücumlar -
dan bir netice çıkmad'.. Bu hücum
ları Fransız takımı aleyhine bir 
frikik takip etti ise de bir nPtice 
alamadılar nihayet 15 inci ılakika
da Fransızlar rnldan Belçika ka -
lesine indilC'f top Rio'ya geçti mil
li takıma yeni giren bu oyuncu 
kendine has bir çalımla Belçika 
müdafaasını geçerek topu soldan 
ve yukardan Belçika kalesine sok
tu. Bundan sonra mac umumiyet!~ 
bir arsa futbolıı 5eklinde geçti. Bu
radakı futbol bizim Türk futbolun
dan çok aşağı bir derece arzediyor
du. 41 inci dakikada sağdan ikrle
yen bir Belçika hücumunda tor 
sağ açığı buldu ,~c topu sağ içe• g~
çirdi o da yanındaş boş duran mn
kez muhacıma verdi rı da bu wret
le Belçikanın beraberlik sayısıııı 

yaptı devre 1 - 1 re bitti. 

I Taksim stadı: Alan gözcüsü 1 
Feridun Kılıç \ 

Fe:ıerbahçe-Topkapı B. takını
lan saat 14, 10 hakem Bahaettın 
Uluöz 

Galatasaray-Eyüp B. takımları 

saat 12,30 haktm Tahsin 
Güne~-lsıanbu!spor B. takım

ları saat 15,45 hakem Feridun 
Kılıç 
28-2-1937 pazar günü yapılacak 

lig maçları 
Taksim stadı: Alan 2özcüsü 

Şazi Tezcan 
Fenerbahçe· Topkapı A. t•kım

Zarı saat 14, 10 hakem Şazi 

Tezcan 
Yan hakemleri Feridun 

ve Tahsin 
Galatasaray-Eyüp A. 

!arı saat 12,30 hakem 
Akın 

Kılıç 

takım

Adnan 

Yan hakemleri Rıfkı ve Ekrem 
Er soy 

Güneş·lstanbulspor A. takım· 
!arı saat 15,45 hakem Halit 
Galip 

Yan hakemleri Samim Talu 
ve Bahaettin Uluöı 
Şeref stadı: Alan gözcüsü 

Burhan At•k 
Kasımpaşa-Ortaköy A. takım

ları saat 14 hakem Nuri Bosut 
Anacoluhisar-Kuragümrük A. 

takımları saat 15,45 hakem Bur
han Atak 

VarfOYa 

Budapetl• 
Bükref 
Belrrat 
Yokohama 
Mo•kova 
Stokholnıı 

1 SterJh, 
1 Dolar 

20 Frank 
. 20 Liret 

22, 76 IJ 
•• 26 

11. 3960 
ı, 9:'25 
•, 20 
4, 31}0 

101, 605 
34, S775 

2, 78l6 

24, '° 
3. 14!5 

PARALAR 
Alı ı 

614 
!f3. 
114. 
170. 

20 Belçika Funf1 &O. 
}O Drahmi IS. 
20 ?eviç.re franrı 56S. 
20 Leva 20. 

1 Florin 63. 
20 Kron Çok 70. 
1 Şilin Avustu.rya20.. -

P~:ı.ela 

1 Mark 
1 Zloti 
l PcnJ'O 

20 .. ey 
20 Dinar 

Yen 
l Kron leveç 
1 Altın 
1 Banknot 

25. 
20. 
2L 
il. 
4&. -. 
30. 

1037. 
246. 

ESHAM 

22,7'13 
4, 'lflı 
11,>%0 
1,,731 
4.20 
4,3810 
ıoı,ı05 
34,H7S 

2,713, 
:rs,90 
3, l•85 

~ 
620. 
126. 
117. 
12~. 

84. 
22. 

571. 
23. 
~ 
75. 
23. 
-. 
211. 
22. 
23. 
14. 
52. 
-. 
32. 

1038. 
20. 

Açıht 

t f B11;nka•• Mü. 

Kapanlı 

• " 
N. 

" " 
Ha. 

Anadolu şın. 'O 010 Petln 
24,40 24,41) 

" ,. yüzde 60 OJO Vadeli 
24,SS 24,55 

,. ,, 100 de 100 
Aalan çimento 14,40 14,40 
Merkez Ban. -,- -,-

iSTiKRAZLAR 
Açılı' Kaparııt 

Türk Borcu. 1 Petln .20,75 23,75 

lstanbul radyosu, 27 Şubat 937 
Cu"'a programı 

Ôğle r.eşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musiki•i, 

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

Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 plakla dans musikisi, 

19,00 Şehir tiyatrosu komedi kıs
mı tarafından ~ir temsil 20 00 
Türk musiki Heyeti, 20:30 Bay 
q_mer Rıt3 tarafından Arapça 
soylev, 20,45 Münir Nurettin ve 
arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, sa~t ayarı, 
21, 15 orkestra, 22,15 ajans ve 
b~rsa haberleri ve ertesi gü
nu proiramın , 22.35 plakla !O
lolar, opera ve operet parçaları, 
23,00 son. 

li 1 S TAN BUL 1 
\ Ticaret ve Zahire 

1 
Borsası 

26 ! 2 J 937 

!======.=============:• 
FIATLA R 1 

1 

<:: 1 N S 1 At•i• Yuk•-i 

Buğday yumuşak 
Arpı Anadolu 
Çavdar 
Kuşyemi 

Mısır sarı 
Kendir tohumu 
Yapak Anadolu 

.. Trakya 
Zerdeva derisi 
Sansar 

" Kunduz 
Tilki 
Kurt 
Porsuk 
Kedi 
Çakal 
Tavşan 

.. 
H 

H 

" 

• 

K. P. K. P. 1 

6 5 6 20 
4 20 4 25 
s ıo s ıs 

15 5 - -
5 5 - -

10 - 10 20 1 

61 20 66 -' 
;s - 79 -
S:iOO 5500 
3400 3650 
1400 1500 

550 3000 
250 950 
640 660 
140 
220 

300 1 
250 

22 26 l/2i 

GELEN 1 

===== 
900 ton 

Vekillerin ve siyasi müsteşarla
rın vazife ve mes'uliyetleri mah -
sus kanunla tayin olunur. 

BAŞKAN - Encümen mazbata
sında müstac~liyet kararı istiyor. 
Evvela onu reyi alinize arzediyo
rum. Kanunun müstaceliyctle, en
cümenin teklifi \'eçhile müzakere
sini kabul buyuranlar .. Kabul bu
yurmuyanlnr .. Kanunun müstace
liyetle müz.keresi kabul buyurul
muştur. 

İkinci devre : Rüzgara kaqı dii
şen Belçikalıların daha çok gol yi
yecekleri ümit ediliyordu. F:.lrnt 
hiç de öyle olmadı 15 inci dakiha· 
da Belçika sol müdafaasında bu
lunan Joacim'in sakatlanıp oyun·ı 
terketmesi bütün bunları kuvvet
lendiriyordu. Fakat Belçika müda· 
faası canla başla çalışıyordu, Fran
sızların bu bir kaç dakikalık haki
miyel ri de bir netice Yerm di 

Belçika sol açığının ortaladığı top 
Fransız kalecisinin fazla ileri ~ık
masından kalecinin üstünden !çe
ri girdi. Bu golden sonra Belçika 
sağ açığı topu kaley~ doğru orta
ladı. Fransız müdafaası kafa ile 
kar~ılamak isterken sol açık yeti
şerek takımının üçüncü gölünü de 
yaptı \"e bu suretle oyun - 1 Bel· 
çikanın lehine bitti. 
LUksemburg • Fransa B. 

vakya İsviçre milli takımları kar
şılaştılar. Çek takımı birinci dev
reyi 3 - 1 galip bitirdi. İkinci dev
rede daha hakim oynıyan Çekler 
arka arkaya iki gol daha yaparak 
maçı 5 - 3 kazandı. İsviçreliler i -
kinci devrede iki gol yaptılar. 

• • 1 Vadeli 
20,90 20,s2s 

" " il Petin 19,90 19,90 
1 1 

Buğday 

Un 
Bulgur 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Yapak 
Tiftik 
Fasulye 
Mısır 
Yulaf 
Pamuk 
iç ceviz 
Kaşer 

25 3/4 .. 
15 

540 
330 

60 

• 
Madd~ 4 - Teşkilütı Esasiye 

Kanununun 49 uncu maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değ;ştirilmiş -
tir: 

Mezun ve h _r hangi bir sebeple 
mazur olan bir vekile İcra Vekille
ri Heyeti azasından bir diğeri ve
ya siyasi m üsteşariardan biri mu
vakkaten niyabet eder. Ancak bir 
vekil veya bir siyasi müsteşar bir 
vekaletten fazlasına niı•abet ede
mez. 

Siyasi müsteşarın vekile niya -
beti halinde kararnamesi Meclise 
arzolunur. 

Madde 5 - Teşki.!atı Esasiy~ 

Kanununun 50 nci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

İcra Vekillerinden veya siyasi 
müsteşarlardan birinin Divanı A
liye sevkine dair Türkiye Büylik 
Millet Meclisince verilen karar ve
kilet veya müsteşarlıktan ıükiltu da
hi muntazammındır. 

Madde 6 - Teşkılatı Es:ısiye Ka
nununun Gl ınci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Vazifelerinden münbais hususat
ta İcra Vekilleri ile siyasi müs -
teşarları ,.,. Şurayı DeYlet ve Tem
yiz 'fahkcmesi rüessası ve aza ı
nı ve Cumhuriyet Başmüddeiumu
misini muhakeme etmek üzere bir 
(Divanı Ali) teşkil edilir. 

Madde 7 - Teşkilatı Esasiye Ka
nununun 74 üncü maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştırilmiştir: 

Umumi menfaatler için lüzumu, 
usulilne göre anlasıl.madıkça ve 
mahsus kanunları mucıbincc de_ğer 
pahası peşin nrilmedikçe hiç bir 
kimsenin malı istimval ve mülkü 
istimlak olunamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve 
ormanları Devlet tarafından idare 
etmek için istimlak olunacak arazi 
ve ormanların istimlak bedelleri 
ve bu bedellerin tediyesi sureti, 
mahsus kanunlarla tayin olunur. 

Fe\•kalade hallerde kanuna göre 
tahmil olunacak para ve mal ve 
çalışrnay a dair mükellefiyetler 
müstesna olmak üzere hiç bir kim
sa hiç bir fedakArlık yapmağa 
zorlanamaz. 

Madde 8 - Teşkilatı Esasiye Ka
r.ununun 75 inci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değişti:ilmiştir: 

Hiç bir kimse mensup olduğu 
felsefi içtihat, din ve mezhepten 
dofayı muahaze ~dilemez. Asayış 
ve umum! mua~ret adabına ve 
kanunlar hilkümlerine aykırı bu
lunmamak ü·ıc-"'! her türlü dint a
yinler·' ap:ir"' ~ı ~erbesttir. 

t Madclı> " IJ~t k"ıl1J 11 neşri ta-
rihinde,, •·.·ıtr·lırrd: · 

Heyeti umumiyesi hakkında 

mü talea var mı? 
DAHİLiYE VEKİLİ ŞÜKRÜ 

KAYA (Muğla) - Sayın arkadaş

lar; başta Cumhuriyet Halk Parti
sinin Umumi Re :is. Vekili Büyük 
B vekil i met. İnönü olduğu hal~ 

de Partinin meb'uslarındarı 153 
arkadaşın imzası ile hazırlanan 

Teşkilatı Esasiye Kanunu tadille
ri huzurunuza sunulmuş bulunu
yor. Bu tadilleri ırabeden zaruret
leri huzurunuzda arzetmeği büyük 
şeflerim bana vazife olarak ver
diler. Bu ödevimi yapmak için mü
saadenizi rica cd~eğim. Cumhu -
riyet Halk Partisinin prensipleri, 
programında vazıh bir surette tes
bit edilmiştir. Bu, cihanca ma -
1umdur. Tatbikatı için de bugün
kü Türklere ve Türkiyeye bakmak 
kafidir. İcra faaliyetinin ateşleri 
arasında hayatın ve siyasi hayatın 
seri geçen sellerinin cereyanları 

arasında belki hakikat objektif o
larak görünmıycbılir. Fakat önü
müzde şaşmaz ve yanılmaz acı da 
olsa, tatlı da olsa herkese ve her 
zaman hakikat söyliyen bir tarih 
vardır. Onun müta!ea, müşahede 
ve mukayesesinde herkes serbest -
tir Biz, tarihi önümüze bimeha
ba açabilir ve bakabiliriz. Zaten in
sanlık tarihi Türklerle başlamış -
tır. Türk olmasaydı belki tarih ol
mazdı ve muhakkak ki medeniyet 
de başlamazdı. (Bravo sesleri al
kışlar) 

İnsanlık tarihinin başlangıcın -
dan son günlere kadar beşeriyetin 
faaliyet dalgaları arasında bu ka
dar derin ve geniş hamlelerle mü
essir olan Türkler son asırlarda ve 
son devirlerde büyük tehlikeler 
geçirdi. Türkler çoğrafyadan kal -
dırılmak ve istikbal tarihinden si
linmek istendi. 

Biz tarihe kaza ve kaderin bir 
neticesi nazarile bakmadığımız gi
bi, tarihin böyle kaza ve kaderin -
den ve zaruri akıbetlerinden gelen 
hükümlerine de boyun eğmeği bil
miyen bir milletiz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Bizim kanaatımızca her 
millet kendi tarihini kendi yapar. 
O fena neticeler, o milletin kusu
runun eseri ve amelinin cezasıdır. 
Eğer bu gün iyi neticeler görüyor

sak onu humilletin yaptığı ve ba
şardığı iyi işlere vermek zaruri 
olur. Tarihin n e t i c e • i n i n 
ve mukadder olmadığı yine bir 
Türk tarafından, Türklerin elile 
ve Türklerin kanile isbat edilmiştir. 
Tarihin seyrini değiştirdik. Ve 
Türke atfedilen menhus tali bir de
fa daha yenildi. (Alkışlar) 

milli takımını yendi 
Lüksemburk ile Fransa B milli 

takımı karşılaşmasında Lüksem -

burklular hakim bir oyundan sonra 
1 - O galip gelmişlerdir. 

Almanya· Fransa 
Almanya - Fransa mili itakımla

rı 21 Martta Stiitgard'da karşıla -
şacaklardır. 

Çekoslovakya Jsviç
reyi 3-5 yenıdi 

21 Şubat Pazar günü Çekoslo - 1 

Maç Atletik klüp stadında ve 
25 bin kişi önünde oynandı. 

T. s. K. lstanbul bölgesi 
ajanlıQı 

T. S. K. İstanbul bölgesi ajan
lığının Cağaloğlu C. H. Partisi bi
nasına taşınacağını yazmıştık. 

Dünden itibaren İstanbul Bölgesi 
ajanlığı yeni binasınd~ vazifesine 
başlamıştır. 

Halkevi maçları 
Eminönü Halkevinden: 
28-2·937 Paıar ırünü Evimiz 

Spor Şubesi himaye~indeki klüp. 
!er tarafından aşağıdaki programa 
göre futbol lik maçlarına devam 
edilecektir. Alakadar klüplere 
tebliğ olunur. 

Bozkurt Salıa$ı : Saha komiseri: 
Abdurrahman. 

Şark Şimendifer - Akın Spor sa
at 14 de hakemi Kamil B. takımı. 

Akın Spor • Genç Spor saat 
15,30 da hakemi Karni! A. takımı 

Bakırköy Salıasr : Saha komi
seri : Cevdet. 

Aksaray - Alemdar •aat 14 30 da 
hakemi Can A. takımı. ' 

" • U Vadeli 19,92~ 19,90 
" • ili Petin 19,75 19170 
,, ,, ltl Vadeli 

Erıanl 99,25 99,25 
Siva• üaurum 1 

• • il 

" " 
ili 95 95 

Şark th•• 
Yüzde S Hazin• 

" 
1 " 72 72 
TAHViLAT 

A.•adohı Pe. 1 ~9, -
Va. 1 39,10 
p., 11 39,
v •. il 59,IO 
P•. ili 

" 
" 
" 
• v •. 111 
• MGwıe111l Pe. 

-.-
,. ,. Va. 42,50 

Kapanıt 

39. -
l9,15 
39,
~9,15 

1 

1 

Açık artbrma ilinı 
Karadeniz Eref:lisi İcra dai

resinden : Akçakocada değir• 

menci oğlu tsmailin Ereğlinin 
Orhanlar ıı1ahaJlesinde kalaycı 

oğlu ölü Raşit zimmet!nde ala• 

ıııııııııu11ııın111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nııııııııı111ııu111111111111111ııııı11 .. ,ııuııııuııımuıııııuumııııııııııııııtıt 

cağı olan 270 liranın maa m~sraf 
temini için mahcuz olup satıl· 
masına karar verilen Ereğli çar• 
şısında tarafları hemşiresi Hav• 
va dükkanı ve tesbihci oğlu 
Mehmed ve Mustafa dükkanı 
ve yol ile mahdut elli zir:ı mik. 
tarında fevkani ve tahtani 300 Haydan gelen .. 

Bir kadın kumarda 10 
milyon dolar kaybetti 
Beş yıl evvel Pariste kccası dok

tor Gastoyu öldürmüş ve tam beş 
yıl hapisle yattıktan sonra geçen 
ay hapishaneden çıkan Ledi Oiıcn 
ismindeki bir bayan, hirkaç gün 
içinde kumarda on milvon frank 
kaybetmiştir. Kadın, h3pıôhaneden 

çıktıktan sonra, öldürdüğü koca
sından kalan paraları almak üze
re Londraya gitmiş ve orada bü · 
tün mirası kumara vermiştir. 

''Ruzvelt,, in oğlu 
Romeo rolünde 
Amerika cumhur reisinin oğlu 

Franklin Ruzvelt, bayan Ete! Du
pon ile nişanlanmıştır. Kız, Ame
rikanın en büyük sanay;cisi Dupo
yinin yegane c\·ladıdır. Halbuki, 
Ruzvclt ile Dupoyi siyasi büyük 
birer dü;man nld !arı için nişan 
m"rasimi, bütün Amerikada hay
ret uyandırmıştır. Genç Franklin 
Harvard üniversitesini ikmal ile 
diplomasını aldıktan sonra evlene
cek ise de, babası ile kayın pederi 
arasında Meşhur Şckspir dramın -
daki Romeo rolünü oynamak mec
buriyeti karşısında kalacaktır. 

Yeni Nesrıyat: 

AR lira kıymeti muhammeneli bir 

M ı k . bap kargir dükkan açık arttır• 
cm e etımizin yagAne güze! 

sanatlar dergisi olan ARın ikinci ma ile müzayedeye çıkarılmış• 
sayısı pek zengin münderecat Ye tır. Muhammen kıymetin yüz-

de 75 şi nisbetinde talip zuhu· 
bir çok resimle intişar etmiıtir. runda 29.3.937 tarihine müsa-
Resim, heykcltraşlık, arkeoloji, ti- dif pazartesi günü saat 14 de 

yatro bahislerine dair olan başlı- ihalesi icra kılınacaktır. Sürü-
ca mekaleler şunlardır: Suut Kemal len pey bu miktarı bulmadığı 

Yetkin• •anatkar Hasan Ali Yücel takdirde ilk talibin taahhüdatı 
Arın anketine cevap 1. Galip Ar· baki kalmak üzere ilk •rttırınq. 
can la bir görüşme Bedri Rahmi. yı takip eden on htş gün son
Yukulele yazıyor Remzi Oğuz Arık- ra yani 13.4.937 tarihine müsadif 
sanat ve ark ı ·· N ! h B k ihalesi salı giınü sa;ıt 14de kat'i eo oıı uru a er • . k 1 k u • M" h 

1 
A ıcra ı ınaca tır. muzayedeye 

ıc_ e. nge v~ Salih Urallı. yerli iştirak edeceklerin muhammen 
aktu.alıte .fı!m~erı Ayın kronikleri- kıymetin yıizde 715 ğu nisbe· 
neşr~yat alemınde ve 16 resinı. tinde pey akçesi veya muteber 

Guzel sanatlar hakkındaki bütün bir banka mektubile Karadeniz 
bahi•!eri çok canlı birşekilde mev- Ercğlisi icra dairesine müracaat 
zuubahseden bu mühim der&"iyi ka- eylemeleri ve ipotek sahibi ala-
rilerinıize tav•ire ederiz. cakhlar ile diğ~r alakadarların * gayrımer.i:ul üzerindeki hakla. 

Artistik rını ve hususile faiz ve masraf· 
!arına dair iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 giın içinde bil· 
dirnıeleri aksi halde hakları ta• 
pu sici!ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin pıo.ylaşmasından hariç 
kalacakları ilô.n olunur. (1081) 

Fikret Devrimeri, Nari Erkan, 

H•li! Nusret Ertüz tarafından ,İm· 

dilik on beş günde bir olmak üzere 

Artistik adınd~ bir sinema mec
muası pek yakında çıkacaktır. 

. 
" . 

B. Peynir 
Afyon 

• 
15 1 4 • 
14 1 2 • 
57 1 2 • 
45 • 
15 • 

' 1 1/2 " 

2 1.4 " 
l 3/4 • 

14 1/2 • 
365 kilo. 

G 1 DEN 
Yapak 
Razmol 
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" 
• 

DIŞ FIATLARı• 
Buğday: Liverpul 3-4 1/4 şilin 

" : Şikago 130 3/4 sent 
,, : Vinipek 123 • 

Arpa : Anvers 124 B. fr. 
Mı51r : Londra 23·9 şilin 

Keten T: " 11- 15 Ster. 
FındıkG : Hamburı 154 R. Mr. 

• T: 

1355 Hıcrı 
Zilhicce 

15 

153 .. _:_J 
BÔ"TÔN 

DUN YADA 
HER KES 

1352 Rumi 
Şubat 

14 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 58, Ka11m 112 

27 Şubat 
Cumartesi 

Vakitler Vaaati Ezani 

n. "· ıa. d 

Güneı 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

lmsalı: 

6 39 
12 27 
ıs 3z 
17 57 
19 26 

s 00 

12 43 

6 Jl 
9 3) 

12 00 
1 31 

11 04 



27 Şubat 

r-YEZiDiN AŞKI 
LvE K_ERBELA FACiASI 

Terihi roman : 104 Yezan : M. Rasim ÖZGEN 

Şehzade, ertesi günü uyandığı zaman,I 
kendisini büyük bir çadır içinde ve et-1 
rafında bir sürü adamların dolaştığını 

görünce bir sinir 
buhranı geçirdi ve uzun uzun ağladı 

Muaviye .. Bu dehşetlı haberi oğ- ı 
luna nasıl söyliyeceğini düşündü 
ve bu düşünce ile saatlerce üzül
dü. O, böyle bir ıstırap içinde i -
ken Yezid çıkageldi ve yüzü sap -
sarı .. Bütün vücudu titriyerek ö -
nüne dikildi ve: 

Baba' bnna s(lylenilen şey 

doğru değil.. değil mi? 
Diye sordu. 
O .. saraya gelirken, saraydan çı

kan birisine tesadüf etmiş .. bu fe-
Muaviye .. cevap vermedi. Oğlu

na haber müjdecisi d~ halifeden i
şittiğini Yezide söylemişti. 
na yaşlı gözlerle baktı.. baktı ve 
kollarını açtı. 

Yezıd .. babasının, kend'...,ıni ku -
caklamak için a~lığı, kollarına ga
zopla bakarak geri çekilirken. 

- Ensarın yaptığını beğendin 

mi baba! Ebu Darda ile cbu Hü -
reyreden, bize bu kadar hayır ge
lir! 

Jlüsey!n, bcında da önüme çıktı. 
Onları güle güle kullan! Emin ol, 
bir daha ismimı bile işidemiyecek
sin! 

Diye bağırdı ve dclı gibi odadan 
fırladı. 

Yezid .. Basraya gitmekten, Hü
seynin cvır.i yakmaktan ,.e O -
raynabı ya1'alayıp, ona, bir cariye 
muamelesi ·apmaktan başka bir 
şey dü§ünmüyordu. 
Şehzade .. atına atladı. Bütün gün .. 

sonra bir dakika bile dinlenmeden 
bütün ;ıece yürüdü ve Palmire git
ti. Orada, heyec2ndan, uykusuz -
luktan ve yorgunluktan kendin -
der geçti. Uyandığı zaman, başı 

ucunda Rafifi buldu. Babası tara
fından arkasından ko§turulduğu 

muhakkak olan azadlı köleye ha
karetler yağdırdı ve arkasından 
gelmemesini ~iddetle tcnbih ctıilı:

ten sonra tekrar yola koyuldu. 
Yezid .. o kadar veis ve ıstırap i

çinde idi, ki.. ne yaptığını bilmiyor
du. O, ya,11mak istediği şey~ri ya
pabilip yapamıyacağını düşünme
den Basraya gidiyordu. 
Şehzade .. ikinci günkü yürüyü

şünde, çölün kumları arasında, 

gök.ten yağan ateşle karşılaşınca 

dermansız kaldı. Kendisine yol 

. .., 
~ 
;J. -

gösterecek rehberi yoktu. Yanında 1 
erzak ve su namına bir şey de yok
tu. Hayatından ümidini kestiği bir 
zamanda, Rafif imdadına yetişti. 

Eski köle, onu, adım adım tağ -
kip etmişti; şehzadenin atından i
nip te yere çöktüğünü g~ı ünce koş
tu; hecininin üzerinde getirdiği 

bezlerle bir gölgelik yaptı. Başını 
yıkadı; ilaçlar verdi ve yatırıp u
yuttu. 

Yezid. an~ak akşam karanlığın

da kendine gelebildi. Şarap istedi; 
Rafif, tedarikli gelmişti. Ona, iste
diği kadar şarap verdi. DcJ;irnnlı .. 
içtikçe düşündü; dü~ündükçe içti. 
Oraynt.bın hayali gözlerinden git -
miyordu. Onu, Hüseynin kolları a
ras • .nda tasavvur ettikçe çileden çı
kıyordu. O zaman, ntına atlamak .. 
koşmak ve Basrada Hüseyni yaka
lıyarak kalbine hançerini sapla • 
mak istiyordu. Rafif, onu, güç zap
te<liyordu. 

Yezid .. g ce yansı Rafifin verdi
ği bol şarabın te'sirile sızdığı sıra
da, Muaviycnin gönderdiği hecin 
süvarlardan mürekkep bir muha
fız kuweti yetiştı. Beraberlerin • 
de, erzak, çadır, hcr~y getirmiş

krdi. Çöl ortasında, bir ordugah 
\

0 Ücude geldi. 
Şehzade .. ertesi günü uyandığı 

zaman, kendini büyük bir çadırın 
içinde, kendi yatağında bulunca ve 
etrafında bir sürü adamların do -
!aştığını görünce, derin derin duy
duğu aczinin önünde büytlk bir si
nir buhranı geçirdi; ondan sonra 
uzun uzun ağladı. Arkasından da 
uyuyakaldı. 

Yezid .. öğleye doğru uyandığı 

vakit, epeyce sükünet bulmuştu. 
Önüne getirilen yelJleklerden ye
di; şarabı, az içti \'e Rafifin söyle
diği şeyleri dinledi ve bu müddet 
zarfında, kendine bir hareket hat
tı da çizdi. 

Evet.. Basraya gitnıek delilikten 
başka birşey değildi. En iyisi, bek
lemek .. Alinin oğlunu ayakları al
tında çiğneyebileceği zamana ka
dar sabretmek lazımdı. 

Yezid .. kararını verdikten son -
ra .. akşam serinliğine kadar din -
lendi ~çölde e~en sam rüzgarla-

-AÇIK SÖZ 7 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
Ue ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı. •A'nyt derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz a~ılarını derhal geçirir. Vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanl~ra gençlik ve dinçlik verr Yalnız ismine dikkat. 

Çünkü ASPİRİN seneler: 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

İtesiri şaşmaz bir ilaç oJduğunu 
isbat etm!şlir .• 

A S P 1 R 1 N ın tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

mar-· 

rının harareti dindiği zaman, kafi
leye, Şama avdet emrini verdi. 

- 28 -

Nafia Vekaletinden: 
Sivas • Erzurum hattının 208 + 263 ıincfı kilometresini!e ve 

Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köpri\nün inşa ve 

montajı •ve lüzumu halinde ripljı> kapalı zarf usu Jile ehi:tıııne 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2-4-937 tarihinde saat on heşte Ankarada Nafia 
vekaleti demiryollar inşaat dairesinde yapılac~ktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 

3 - Muv•kkat teminatı 3952. 70 liradır 

4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi vesair evrakı 270 
kuru~ mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler :!490 No. lu kanun 

mucibince ibr•zına mecbnr oldukları evr-ık ve vesikalarla 7-5-936 

tarihli ve 3297 No. hı resmi gazetede il<in edilen talimata göre 

verilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesi<asını ve fiat teklifini 

lı•vi zarflarını mezkôr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 

2.4.937 tarihinde saat on dörde kadar Dcıııiryolları İnşaat Daire
sine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6- Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir cemir 
köprü montajını mavaffakiyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

<308• •818• 

Mahallesi 
Hace 
Hesna 

Sokal!'ı 

Paşa 
Limanı 
49 49/1 

K. N. Iradı 

Lira 
1500 

İhbarnamenin T. No. -

Sahibi 

lbrahim 
Hatice 
Elmas 

Cinsi 

14-8-934 28/47 Kagir ardiye 

Tahrir No. 
47 

Yezid •. harbe gidiyor 

Muaviye .. her akşam, tepelerden 
güneşin ziyası çekildiği, çadırların 

arasında ateşler yandığı vakit or

dugaha giderdi. 

manlara baktıkça, içi açılırdı; çün
kü bunları, ordusunun taliğine ha
yırlı aliimet telakki ederdi. Şark 

ufuklarında zuhur eden bulutlarda 

da şeamet tevehhüm ederdi; o za
man, ellerini açar, ordusunun ve 
oğlunun muvaffakiyeti için Alla -
ha dua ederdi. 

Yukarıda mevkii ve sairesi yazılı 28/47 numaralı ihbarname 
sahibi İbrahim ve Hatice Elmasa yapılan idari ve polis talıki• 
katında bulunamamıştır. Talimatnamenin 136 ıncı maddesi mu• 
cibince ilandan itibaren 16 ırün zarfında bir itiraz yapılacak 

olursa Üsküdar bina ve arazi şube memurluğuna müracaatı 
Onun, ordugfıhtan yükselen du- (Devamı var) 
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Denizyolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy- Köı:>
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

r- • ı 

BANKO Dl ROMA 
Güler Yüz 

için ilk şart 
güzel diş 

GÜZEL DİŞ ------için ilk ve son 
esaslı şart ta 

RADYOLIN 
Kullanmaktır. ________ _. 

RADYOLiN 
Mikropları % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 

kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 
besler ve hastalanmalarına "'Ani olur. 

En mükemmel, en hoş, en iktısadi 

~ 

1 

l-IUSUSI ŞARTLARIMIZ l-IAl:'.l(INDA 
GlŞt.LERIMiZDl:N MALUMAT ALiNi z) 

iSTANl!.UL- lc:ARAJıCOY PALAS--JALALEMcr ~AN 
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Mühürdarzade I•-- Han Tel: 22740 ••• 

Trabzon pos· 
taları 

Pazar, Salı 12 de. 
Perşembe 16 da 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salt, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Mudanya 

·Cumartesi, Çar• 
şamba 18 de. 

•Pazar, Salı, 

Perşembe 
9.30 da 
•Pazar 1 Salı, 

Siyah benler 

Açık me~ameler 

Zail olmuştur. 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Müdüriyeti Umumiye: ROMA 

TESİS TARİHİ: 1880 

Bütün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Suıtanhamam 
,, Şehir bürosu •A • (Galata) Mahmudiye caddesi 

,, ,, ,; •B• (Beyoğlu) istiklal caddesi 
lzmir • lzmlr şubesi, ikinci kordon 

Bilcümle Banka muameleleri yapar. 
Bütün Türkiye şubeleri, husu.! takas muame'eleri için, başlıca 

ecnebi bankalarile alakadar hususi bir teşk i lata maliktirler. Kambiyo 
muamelatı, emtia, kredi küşadı, fınansman, gümrük muamelatı vesaire 
Milli ve ecnebi esham ve tahvilat üzerine her türlü muamele. 

Galata bürosu hususi bir kasa servisine maliktir 
Perşembe, Cu• 
ma 8,30 da 

•Pazartesi, Salı, 

Beyaz rengindeki (Yağsız) To· 
kalon kremi, terkibinde taze kre· 
ma ve tasfiye edilmiş zeytinyağı 

mevcuttur. Bunlar, mesamat dahi· 
line nüfuz ederek derinliklerinde 
gizlenmiş ve su ne sabunun hiçbir 
vakit ihraç edemediği gayrisaf 

L _______________ .J 

Bandırma 

Çarşamba, Per• 
şem be, Cumartesi 

20 de 

Karabiga•Sa!ı, Cuma 19 da 
Ayvalık ·Salı, Cuma 19 da 

İmroz • Pazar 9 da 
1 

maddeleri eriterek harice tardeder
ler. Beyaz rengindeki Tokalan 
kreminin diğer kıymetli unsurları, 
cildi besler ve gençleştirirler, siyah 

~----------------------------------------= 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilaııları 1 
~----------------------------------------------.....; Her birine biçilen ederi 330 kuruş olan 10000 tane kilim 
kapalı zarfla alınacaktır. Şırtnamesini 165 kuruşa ve örneğini 
görmek isteyenlerin lıergün ö_'.: leden sonra Komisyona geluıeleri 
1lk teminat miktarı 2475 liradır. İhalesi 15-3·937 Pa:<artesi günü 
saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı v • aları ve teminatlarını teklif 
mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankara Trabzon ve Mersin 

Postalarına kalkış günle
ük· alınmaz. "1071,. 

benleri arttırır ve açık mesameleri 
zayıflatırlar ve en esmer ve en 
sert cildi üç gün zarfında beyaz. 
latıp yumuşatırlar. 50 yaşlarındaki 
kadınlar, a-enç kızların bile gıpta 

edeceği taze, ve kadife gibi yumu· 
şak bir tene malik olabilirler. 

· da M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri-"619,,"1075~ 
• l _____ I __ _ 

nstanbul komutanlığı 
J_satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul komutanlığı birlik· 
!eri için 7900 kilo zeytin yağı 
kapalı zarf usulü ile ihalesi 
1-3-1937 Pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 5214 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin 391 liralık ilk te
minat makbuz veya mektupları 

ile 2490 sayılı kannnun2,3 mad. 
delerinde yazılı veıaikle bera• 
her ihale günü vakti mııayyeo 

n!nde en az. bir saat evveline 
kadar Fındıklı Komutanlık sa• 

Eratı için 4000 kilo Zeytinya• 
ğına ihale günü talibi çıkma• 
dığından pazarlıkla ihalesi 
15-3-937 Pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muham• 
men tutarı 2660 liradır. Şart• 

namesi her gün öğleden evvel 
Komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerinin 200 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektup. 
!arı ile beraber ihale günil 
vakti muayyeninde Fındıklıda 

Komutanlık satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (1060) 

tınalma komisyonuna 
!eri. (815) 

gelme• Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

* ETEM İZZET BENİCE 
Çatalca Müstahkem Mevki Basıldığı yer: Matbaa! Ebüzziya 
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Beher metresine b!çilen ederi 350 kuruş olan 24600 metre 

haki elbiselik şayak kapalı zarfla alınacaktır. Şartnameşi 431 ku· 
ruşa almak ve örneklerini görmek isteyenler hergün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. İlk teminat miktarı 5555 liradır. İhalesi 
5 Mart 937 Cuma günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelHinde yazılı vesikası 

ve ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankarada M· M. Vekaleti Satınalma Komis· 
yonuna vermeleri. •504" "896,. .*. 

Beher metresine biçilen ederi 410 kuruş olan kırk bin ila 
altmış bin metre kaputluk knmaş kapalı zarfla eksiltmeye ;konul· 
muştur. İhalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 dedir. İlk te· 
minatı 10550 liradır. Şartnamesi 930 kuruşa M· M· Vekaleti Sı. 
tınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncfı maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M· Vekaleti Satınalma Krımisyonuna 
vermeleri. "606,. •897• • • • 

Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 300 bin metre 
çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon •ılmuştur. !halesi 4 • 
Mart• 937 Perşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 5150 lira• 
dır. Şartnamesi 390 kuruşa M. M· VeU.Ieti Satınalma Komisyo• 
nundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 Sa• 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Sııtınalwa Komisyonuna vermeleri "607. •898• 
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