
r 
ŞUBAT 

PAZAR 

Seyı: 307 Elrlncl 111. Her 1erde HJUI & Kuruş T elef011 No. 20827 

Cenevredeki komite müzakerelerine müessir 
için ellerinden geleni yapıyorlar 

Halayda yerleşen Arapların da yavaş Y'!-vaş 
hicrete hazırlandıkları bildirilmektedır 

lskenderun sancağının ana yasa. 
ıını tanzim için Cenevrede topla· 
nan komite, murahhas heyetimiz 
tarafından verilen projeyi tetkik 
etmek üzere celselerini Martın se
kizine kadar tehir etmiştir. O 
vakte kadar komite azası proje 
etrafında tetkiklerini yapacaklar 
ve geniş bir fikir edinmiş olacak
ları için Martın sekizinde yapılacak 
ilk toplantıda müzakerelerin esa. 
ıına girilmiş olacaktır. 

Bu müddet zarfında komite aza, 
sı arasında hususi temaslar yapı. 

lacağı da zannedılebilir. 
Bır taraftan Cenevrede müza, 

kereler devam ederken, diğer ta. 
raftan Hataydaki vaziyet hiç le 
memnuniyeti mucip olmıyan bir 
manzara arzetmektedir. 

Türklere karşı evveldenberi ya• 
pılmakta olan tazyık daha ziyade 
şiddetlendirilmiştir. 

Reyhaniye hadiseleri dolayısile 
tevkif edilen Türklerin muhakeme• 

Cenevredeki mrıraMıar heyetimizin 
reisi Numan Menemencioğla 

si hala başlamamıştır. Sulh hakimi 
mütemadiyen şahit dinlemekle meş• 
gu\ bulunmaktadır. Bu şahitlerden 
Türkler lehine şahadette bulunan· 
lar hakaret görmekte ve şahadetle· 
ri nıakbul addedilmemektedir. 

Yine Reyhaniyede Türklerin ev• 
lerini hatta günde bir kaç defa 
aram3k sanki tabii bir hal olmu;ıur, 
Diğer unsurlara tam bir serbesti 
\'erilınekledir. 

Türkler aleyhindeki çirkin pro
Paganda ve tecavüz gittikce artı. 

Yor. Bu teşviklerden cesaret alan. 
lar ellerinden gelen fenalığı yap-

llıakta ter~ddüt göstermemektedirler. 
Türklerin Bayram namazını ca· 

lllilerde kılmalarına müsaade edil
ınemişlir. Hapishanelerdeki Türk. 
lere son derece işkence edilmekte 
Ve bunlar günlerce aç bırakılmak· 
tadır. 

Sancağa getirilen müsellah Arap 
v~ ermenil~r geçenlerde bir nüma· 
Yış yaparak: 

- Buraları Suriyenindir, diye 
bağırmışlardır. Bu yüzden çarşı 
hpanmı~tır. 
BiR FRANSIZ GAZETESi GÜÇ· 

LÜKLER SEZiYOR 
. Paris, 27 (A. A.l - Anadolu 

•ıansının hususi muhabiri bildiriyor: 
S Senbris, le Journal gazetesinde, 
.ancak statı. ve anay:ısasını tan· 

11~ edecek Cenevre komitesinde 
çı acak güçlükleri anlatarak di· 
Yor ki: 

dil"S.uriyeliler, Sancak valisini ken
U .erı tayin •e ahalisinin Şam mec-
•ınde hiç olmazs ·ı t ·ı ·ı •"•·•deler 

Ceneor<deki murahhas heyetiml%İn 
Erkanı Harbiye milşauiri yarbag 

Şinaıi, Hariciye 

ıçın temsili suretile hakimiyetle• 
rini teyid ettirmek ı<zmindedir. 

Ayrıca Lübnan'ın istemediği fe. 
derasyon fikrini başka şekilde ele 
almaları ve Trablus Şam limanını 
istemeleri muhtemeldır. 

Komite bu güçlükleri hallederse 
yaptığı iş ile bihakkın övünebilir. 
SURiYE HARiCiYE VEZiRiNiN 

SÔYLEDlKLERl 
Suriye gazeteleri Suriye Hari-

müşavir/eri: (Soldan ıağa) Bi1yiik 
Şevki Altınay, Adliye milıavirt 
miişauirl Fatin 

ciye Nazırı Sadullah Cabirinin Pa. 
riste verdiği bir beyanatı neşret
mektedirler. Bu beyanat şöyledir : 

•- lskenderunu kaybettik. Fa· 
kat hakkımızı istemeği kaybetme
dik. Bugün zayıfız. Fakat kuvvetli 
olacağız. Şimdi yapmakta olduğu• 

muz şey itiliıfnamenin Suriye lehin· 
de olarak tadiline çalışmaktır. Av-

(D~vaım :ı Ün.."Ü >ayfada) 

İspanyada vaziyet na
zik bir safhaya giriyor 

---·---- --
Başvekil istifa niyetinde ! 

Ih tilô.lciler Kraliyet marşını 
milli marş olarak kabul ettiler 

Madrid hükümdl Baıwkilt 
Largo Kaballero 

tini kazanmış olduğundan istifası, 
büyük akisler bırakacaktır. 

Neşrettiği tebliğde Caballero, 
gözlerini hırs bürüyen entrikacı 

unsurların kendi saflarında yapmış 
oldukları casuslukları telmih ede
rek, şu söıleri ilave elmi~lir: 

" Faşist olmıyan bazı devlet rica• 
li, ispanya harbinin bitmesi lazım· 
geldiğini söylemişlerdir. Fakat bu 
zevat, harbin bizim zaferimizle mi 
bitmesi lazım geldiğini tasrih et• 
memişlcrdir. Ben hiç bir zaman 
memleketimize hiyanet etmiş olan· 
!arla uyuşmadım. Çünkü bu yolda 
bir hareket Avrupa sulhu için mü• 
him bir tehlike teşkil ederdi. 

6 Martta ademi müdahale kon• 
trolu tatbik edıleceği zaman kat'! 
bir karar ittihaz etmekliğimiz la• 
zımdır. Ç~nkü bu tarihte dahili 
harp pek nazik bir safhaya gire· 
cektir. Eğer pek kuvvetli bir va• 
ziyette bulunmazsam, başvekalet• 
ten istifa edecegim •• 

Caballero, Franco ile sulh müza· 
kerelerine girişmek arzusunu izhar 
eden bazı unsurlara da telmihlerde 

Valensia 27 ( A. A.) - EfkArı 
umıımiyeye hit•p eden uzun bir 
tebliğde Largo Caballero, bazı le· 
şekkü!ler, yolunun üstüne manialar 
koymakta devam eyledikleri tak. bulunmuştur. 
tirde istifa etıneğe mecbur kala• KARADAN KON,.ROL 
cağını bildirmiştir. Londra, 27 (A.A.) - ispanyanın 

Bu tebliğ, dün sabah Caballero karadan kontrolü meselesi dün 
ile nazırlar ve parti şefleri arasın· halledilmiştir. Beynelmilel kontrol 
da vukubulan uzun görüşmelerden memurlarının adedi gerek Fransa 
sonra neşredilmiştir. gerekse Portekiz hududunda 130 

Caballero, bütün halk cephesi olarak tesbit edilmiştir. 
partilerile Reisicumhurun emniye- (Devamı 6 ncı sayfada) 
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Avrupada Dineper, Tun~, Sen gibi 
bütün büyük nehirler taştı 

/ Tafsi/citını •on lıoberlerimiıcle okuy:muı J 

r 
2 acide 

S Gncüde.: 

t üncüde: 

1 lacide ı 

BUGÜN 
Blı ve seyytthlar (Fıkra) • 
Ayda çatlakhk mı? (Vodvil)
Halk ünlYerıitesl (Metale) 
Şehirden röportajlar - Sillh 
yarışı (Politika) 
Öllller (Hl~Aye) - Aygır• 
Zekeriyy• Sofra•ı 
Memleket - Blr piyano kon• 
aerl • Mant denl1.l altına ya• 

1 

pılacak tünele 800 milyoa 

f fraak harcanacak \ 
,._~6,_1_ın_c_ıd_•_• __ Y_ez~l-dl~n~A~,~k~ı--...;;,Sp~o~r ............... 

Mektup adresi: c.ıaı • ..., 1ere1 ""•" Telgrar adresi - l.tanbulı Açık Sôz 

sil Ah 
yarı,ının 

melhuz netlcelerldlr 
Vaşington 27 ( A. A.) - Reisi 

cumhur Rooseveltin vakit geçirme· 
den bir dünya konferansı toplamak 
arzusunda olduğu söylenmekte
dir. Bu konferans silAhların tah· 
didi, sulhun muhafazası ve bey· 
nelmilcl ticaretin açılması işlerile 
meşgul olacaktır. Reisicumhuru 
bu teşebbüse sevkeden sebeb bu. 
gün dünyada girişilmiş olan silAh 
yarışının melhuz neticelerinden erı. 
dişe edilmesidir. 

Amerika Cumhurrılsl RasfJılt 
ıııı1111.111111111ıı1111ııııu1111111111111111111111111111111111111111111111111mıı 

Sıra müstemle
kelere geldi 

Bluma yapılan hücumlar 

F ransada halk cephesi 
hükômeti yerinde kaldı 
Bununla beraber Blumun vaziye
tinin sarsıldığı da sezilmektedir 

Paris Tl (Hususi) - Flandenin 
parlamento da hükumetin politika• 
sına hücum etmesi üzerine, patla. 
yan şiddetli münakaşadan sonra 
ekseriyet partisi liderleri tarafın· 

verilen itimat takriri 209 re'ye kar• 
fi 361 reyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle halk cephesi hükllmeti 
yerinde kalıyor demektir. Fakat 
ortada başka bir hava esdiğinden 
şüphe edilemez. Blumun halk cep
hesine emniyeti vardır ve kendisi 
milli birlik istememektedir. 

Mamafi bazı gazeteler, kazan• 
dıA't ekseriyete rağmen, Blumun 
vaziyetinin epi sarsıldı~ını söyle
mektedirler. 

Başvekilin, hükümetin icraatına 
karşı vuku bulan hücumlara verdi
ği cevaplar şu suretle hül!sa edi· 
lebilir : 

•işsizlerin miktarı geçen seneye 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

--.. 1 
BLUM 

[Bir Franıız gazeteılrıde çıkan rcıml] 

Universiteyi dolandı-
ran iki Polonyalı 

Kitap, ders levazımı vesaire mu-
•• 

bayaası için araya girerek Uni-
versile yi hayli zarara soktular 

Müddeiumumilik, bir müddet ev· da, kendilerini lıurada müessese 
vel Kültür bakanlığının verdiği sahibi gibi göstermişlerdir. 
bir dosya üzerine iki Polonyalı HattA bu cür'ctlerile üniversi· 
hakkında takibata başlamıştır. Ôğ- leyi bir hayli maddi zararlara da 
renildiğine göre, takibata mevzu sokmuşlardır. 
olan iddia şudur: • Bir müddet sonra bu yolsuz iş· 

lstanbul Üniversitesinde mütercim ler ve küstahlıklar meydana çık· 
ve daktilo olarak hizmet eden bu mış, üniversite, bu küstahların işine 
iki Polonyalı, Avrupa ve Ameri· derhal nihayet vermiştir. KGltür 
kadan üniversite fakülteleri için Bakanlığı da tahkikata başlamış, 
kitap, ders levazımı, rasat aletleri tahkikat sonunda hazırladığı dos-
vesair levazım alınması için ka· yaları müddeiumumiliğe vermiştir. 

Almanya lnglltereye re&• rar verilmesi üzerine, gayrı meşru Müddeiumumilik, bu hAdise ile 
men mUrac11atta bulundu bazı menfaatler teminini düşünerek çok yakından meşgul ve alakadar 

Londra 27 - ders levazımı imal eden bazı fab- bulunmaktadır. Evrakın tetkiki bi-
Buradaki Alman rikalarla bazı kütüphanelere mek- tince alınacak neticelere göre, ka· 

·sefiri Von Ribbent· tuplar yazmışlardır. Bu mektuplar- nunl icaplara tevessül olunacaktır. 

h 
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rop, arıcıye na• 

zırıB.Eden'iziya- Ras Desta Yeni bir 
ret ederek, Al. 

manyanın müs- Niçin Lokarno 
temlekeler hak· 

k.ın.daki ıaıepı~- Kurşuna dizildi Paktı 
rını resmen bıl-
dirmiştir. Roma 27 (A.A.) - R~s Desta• Londrıt 27 (A. A.) - Ôgrenildi-

• ğine ııöre, lngiliz hiıküıncli geçen 
Bu taleplerin nın esir edilerek kurşu:ıa dizilmiş son teşrinde yeni bir lokarno paK

şekli ve mahiye· olması ecnebi memlelcetlerde büyük tının intacı için verilmiş olan in-
li malüm olma- bir teessür uyandırmıştır. Londra, gıliz muhtırasının daima cevapsız 

Von Ribbentrop makla beraber, b h b' kalmakta olduhunu Roma ve "er· Berlin ve Paris mat uatı mu a ır- • u 
Almanyanın müstemleke meselesin· lin hükünıetlerine halırlatmıştır. 

!eri, Ras Dest&'nın ltalyaya karşı de teşebbüslere girişmek için artık 
daha fazla beklemek istemediğine mukavemet teşkilatı vücude geli• 
hükmedilmektedir. ren son Ras olduğunu ve kendisi· 

Ancak Alman sefirinin müstem. nin ortadan kaldırılması, bütün 
leke meselesinin Almanya için pek alakadar spekülasyonlara nihayet 

(Devamı 3 üncü sayfada) vermiş olduAunu kaydediyorlar. 

Mısır kralı dUn yola çıktı 
lskende.-iye 27 (A.A.) - Kral 

Faruk Lugün Marsilyaya gitmr!.. 
üzere buradan vapura binmiştir. 
Kral Avrupada dôrt ay sürecek 
bir seyahata çıkmaktacllf. 

4 Mart Perşembe 

Son Telgraf 
3 kuruş 6 - 8 sayfa 
hakiki akşam gazetesi 

4 Martta çıkıyor. Son Te(qrafı bekleyiniz 

Akşamları saat 16da çıkacaktır 
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FIKRA: 
Biz ve seyyahlar 

Ne zaman l~tanbul'u düşünsek, turizm hatıra geliyor: M_ Seyyah ge. 
tirmek, daha doğrusu seyyah durdurmak için ne yapmalıyız? Sey· 

y~h durdurmak diyorum, çünkü lstanbul'a onlardan gemilerle, fakat gü. 
nübirlik gelip geçiyor 1 

Turizm için ne yapsak? 
Size yeni bir fikir söyliyeceğim: lstanbul'da, ve onun Bursa'ya ka• 

dar civar bölgesinde turizm için herşey tabiat ve tarih tarafından yapıl· 
mıştır. lstanbul'da beş yüze yakın anıt var. Eşsiz peyizaj, adım başında, 
lstanbul ve Bursa şehirlilerinin eski yerlilerini bile hayran bırakıyor. 

lstanbulda, Marmara bölgesinde ve Bursada seyyahlar için eksik şey• 
!er, bizzat bizim mahrumiyetlerimizdir: Yol var mı? Şose var mı? Otel 
var mı? Spor ve ~lence tesisleri var mı? lstanbuldan, lzmit'i bırakınız, 
Pendiğe kadar otomobille rahatça gidebilir misiniz? Mudanya iskelesi 
Bursa'ya düz bir yolla bağlı mıdır? Acaba bütün bunlar seyyahlara mı 
lazım? Hayır! Hepsine bizim, kendimizi n, bu memleket vatandaşlarının 
ihtiyacımız var. Eğer biz kendimizi rahat yürüten, rahat yatıran, rahat 
dolaştıran, az çok eğlendiren, yüzdüre~ ve oynatan vasıta ve imkanları 
hazırlıyacak olursak, gerisi, yani, asıl, milyarların yelişemiyeceği, birkaç 
neslin başaramıyacağı büyük cazibeler hazırdırlar: Tabii güzellik eşsiz. 
dir· tarih eserleri ve müzeler kafidir. Beledi tesisatları tam olan mem· • 
leketler, seyyah gelirebilmok için, böyle cazibelerden mahrum oldukla-
rına yanmaktadırlar. Bizde güçü var, ko layını yapalım. Fatay 

- Aç 1 K_S~O~Z;,,,-~=,============== 

İstanbul 
Limanı 

MUstakbel limanın Yeni· 
kapıda kurulması muh· 

temel görUIUyor 
Müstakbel lstanbul limanının Ye· 

nikapıda kurulması ihtimali yine 1 

mevzuubahs olmaktadır. Başbaka.n 1 
General ismet lnönü bundan bır : 
müddet evvel şehrimizde tetkikat ' 
yaparken bu mesele de mevzuubahs 
olmuştur. 

Şehircilik mütehassısı Bay Prost 
da lstanbul limanının Yenikapı da 
yapılmasına tarıı.ftardır. Bununla 
beraber yeni limanın inşasına k~· 
dar şimdiki lstanbul limanı tesı
satlandırılacaktır. Kömür depola. 1 

rı da ıslah edilecektir. Rıhtımların ' 
tamir ve tevsii de bu meyandadır. 

---·---

r 
SORUYORUZ: 
Dilenciler 
Karargahı 
Bir sokak! 

-"" Yeni yolcu 
Salonu 
lntaat için Merkez Rıh· 
tım hanı ile Çinili han 

arasındaki binalar 
yıktırılıyor 

Yeni Galata yolcu salonunun 
Merkez Rıhtım hanı ile Çinili rıh· 
hm han arasında yapılacağrnı yaz· 

1j mışhk. 
Bu iki han arasındaki üç han 

yıktırılacaktır. Bunun için 6 Martta 
münakasa yapılacaktır. Yıkma işini 

1 • b üzerine alan firma hemen ışe aş-

lıyacaklır. 
Salonun maketini seçecek olan 

jüri heyeti de ayın 12 sinde son 
toplantısını yapacaktır. 
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Ev işleri 
atıp Mükafatları 

Adliyede: 

Bir tiyatroda nara 
oyunu dur

duran tabancalı adam 

Beyazıtta Askeri Tıbbiye mek
tebi yanından Süleymaniycye ka. 
dar uzanan Takvimhane caddesi 
ve bu caddeden Bozdoğan keme
rine inen yine Kaptarıpaşa mek· 
tehi sokal!"ı bilhassa paıar gün· 
leri bir dilenci kafilesi tarafın
dan işgal edilmektedir. Diğer 
giinler boş kaldığını sanmayınız. 
Bilhassa bu caddede bulunan 
Üniversite kapısının yanında her 
sabah, kar, yağmur halla taş 

yağsa dahi, mutlaka en az iki 
üç dilenciye rastgelirshıiz. Sır· 
tında ve kucağındakiler yetişmi· 
yormuş gibi, eteklerine asılan 

üç dört devşirilmiş çocukla yolu
nuzu kesen elleri kınalı, kaşları 
rastıklı umacı kılıklı kadınların 
elinden para vermeden kabil 
değil kurtulamazsınız. Sakın azar
lamağ a, kovmağa kalkışmayın 

çünkü beyhude zahmete girer• 
siniz. Kurtuluşun en kestirme 
yolu kuruşu verip arkaya bak
madan yürüoıektir. 

Yeni tramvay 
tarifesi 

Yarın sabahtan itibaren 
tatbik ediliyor 

Üç lira para cezasına mahkum 
oldu tabancası da müsadere edildi 

Evvelki akşam, İsmail Hakkı is
mınde biri gayet sarhoş olarak Fe
rah t.yatrosuna gitmiş, ıçeri girmii
tir. Dışarıda zaten hayli içmiş bu
lunan Hakkı, tiyatro salonunun sı
caklığı ile de büsbütün haddinden 
geçmiş, bir aralık: 

- Hey anam hey! .. Allah! .. diye 
naara atmıya başlamıştır. Naara • 
!ar birbirini takip ettikçe seyircile· 
rin memnuniyetsizlikleri de art -
mış, bır aralık. yaşlıca bir zat, ken
dısine, nezaketle ihtarda bulun • 
muştur. Hakkı, bu zata: 

- Ulan moruk! diye söze başlı
yarak mukabele etmiş, bunun ü • 
zerine de, bu zat, sesini kesmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 
Diğer bazı kimseler de ihtarda 

bulunmak istemişlerse de, başa çı
kılamıyacağı anlaşılmış, seyirci • 
Icrden biri dışarı çıkarak bir po • 
!is çağırmıştır. 

Bu polis, Beyazıt merkezi mü
rettebatından Mehmettir. Mehl'l~t 
de gelmiş, kendisini nezaketle dı

şarıya davet etmiştir. Fakat, ar • 
tık gemi azıya alan Hakkı, poli
se de karşı koymuş, zorla dışarıya 
çıkarılmıştır. Bu sırada da, artılı., 

O}"Unun devamına imkan olmadı -
ğından yanda kesilmiş, bütün ti
yatro halkı ayağa kalkmıştır. 

Hakkı, kapı önünde de tekrar 
karakola gitmek istememiş, bir a
ralık da elini cebine atmıştır. 

Biraz sonra karakola götürü • 
len Hakkının üzeri aranmış, brov

ning sisteminde bir tabanca ile bir 
mıktar kurşun bulunmuştur. 

İsmail Hakkı zabıta doktoruna 
muayene ettirilmiş, kendini bil -
miyecek derecede sarhoş olJuğu 
raporla tesbit edilmiştir. 

Dün, t•mail Hakkı, polise ria -
yetsizlık ve hakaret, ruhsatsız si
lah taşımak, kendini bilmiyecc>< 
derecede sarhoş olarak amme isti
rahatini selbetmek suçlarile Asli· 
ye dördüncü ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Dinlenen şahitler, ittifakla, va
kayı. yukarıki şekilde hikaye et • 
mişlerdir. 

Müddeiumumi, kendini bilmiye
cek derecede sarhoş olarak, sine
mada bulunanların istirahatlarını 

sclbetmckten 549 ve 572 maddeler
le tecziyesini \'e silahla kurşun -
!arın müsaderesini istemiştir. 

Heyet, müzakereye çekildikten 
sonra, reis Fazıl, Hakkının, sar • 
hoşluktan, ruhsatsız silah taşımak- · 
tan ve zabıta memuruna itaatsiz· 
likten, birer liradan üç lira ile ce
zalandırıldığını ve silahın müsa • 
deresine karar verildiğini bildir· 
miştir. 

• • 
Fatih noteri 
Tahliye edildi 

Defterlerin tetkiki devam 
ediyor 

Fatih noteri Şükrü ve başkatibi 
Feyzinin mevkuf, daktilo Münev
verin ga}Tı mevkuf olarak, ve ih· 

tilas suçile muhakemelerine, Ağır
ceza mahkemesinde dün de devam 
edilmiştir. 

Noter Şükrü, evvelki celseler • 
den birinde, defterlerin yanlış tet
kik edildiğini, tekrar tetkik edi
lirse hakkının daha vazıh olarak 
meydana çıkacağını iddia etmiş, 

mahkemeden tayin edilen bir nai· 
bin nezaretile defterlerin yeniden 
tetkiki kararlaştırılmıştı. Dün, bu 
tetkik neticesine ait raporun gel
mediği ve tetkiklerin bir müddet 
daha devam edeceği anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, noter Şükrünün 
tahliye talebi üzerinde müzakere
ye b8§lanmış, bu sırada, Şükrü de
miştir ki: 

- Eğer, benimle beraber katip 
Feyzi de tahliye edilirse, talebim
den vaz geçiyorum. Gönüllü olarak 
hapis yatmıya razıyım. 

Reis Refik de mahkemenin yapa
cağı işi bildiğini söylemiştir. 

Müzakereden sonra, noter Şük
rünün mevkufiyetinin de~-"1'.lına 
lüzum olmadığına karar verilmiş 
ve noter, dün, tahliye edilmiştir. 

• • 
Bir dilenci 

Dllendlftl için sekiz gUn 
çahttırılacak 

Cemil isminde birisi, dilenci -
likten mahkemeye verilmiş ve dün 
Sultanahmet Birinci Sulh deza 
mahkemesinde yapılan muhakeme
si sonunda, 8 gün belediye hizmet
lerinde çalıştırılmasına karar ve· 
rilmiştir. 

Yanhş ölçü kulla
nanlar 

Dün Asliye Birinci ceza malı -
kemtsinde, ölçüler kanununa mu
halif hareketten suçlu olarak mu
hakeme edilen Haylayf pastahane
si sahibi Abskili Filyos, 10 lira pa
ra cezasına mahkum edilmiştir. 

Bundan başka, Yorgi, Mehmet, 
İsmail ve Saim isi.mlerindeki 4 ki. 
şi de, ayni suçu işlemekten ayrı 

ayrı muhakeme edilmişler, 10 ar 
lira para cezasına çarpı1mt-?1ardı:-

Demir ve çelik 
fabrikaları 

lnşt'lat için yakında •eh. 
rlmlze bir heyet geliyor 

Karabük demir ve çelik fabrika. 
ları için Sümerbank bir iki güne 
kadar faaliyete geçecektir. 

Fabrikayı kuracak olan lngiliz 
müessesesi müdürü Bay Makenzi· 
nin riyasetinde bir heyet önümüz. 
deki Çarşanba günü Londradan 
şehrimize gelecektir. Heyet Anka. 
raya ve oradan da Karabüke gide
rek tetkiklerde bulunacaktır. 

Sümer Bank tarafından ustabaşı 

ve amele tedarikine başlanmıştır. 
Yeni fabrikalar için 500 den fazla 
amele ve ustabaşı alınacaktır. Me
murlar lise mezunları arasından 
seçilecektir, Yakında lstanbul ve 
Ankarada mü sa baka imtihanı açı. 
lacaktır. 

Madalya ve diplomalar 
çarşamba gUnU merasim· 

le tevzi edilecek 
El ve ev işleri sanayii sergisine 

iştirak edenlere madalyalar dağı· 
tılacağını yazmıştık. Tevziat günü 
dün tesbit edilmiştir. Önümüzdeki 
çarşamba ııünü Ticaret Odası mec
lis salonunda merasimle san'atkar
lara 6810 liralık mükafat ve 136 
adet te ~adalya ve diploma dağı
tılacaktır. Merasimden sonra bir 
ziyafetle verilecektir. 

Geçit yerleri 
Belediye asfalt döşeyip 
boyamağa karar verdi 
Caddelerde kazaların önüne geç

mek ve seyrüseferi kolaylaştırmak 
üzere şehrin başlıca caddelerinde· 
lc.i geçit yerlerine işaret konması 

muvafık görülmüş ve tecrübe ya· 
pılmıştı. 

Fakat, yapılan tecrübeler iyi ne· 
tice vermemiştir. Çünkü, geçit 
yerlerini boyamak veyahut büy ~k 
çiviler çakmak surctile ayırmak 
kabil olamamıştır. Bunun üzerine 
belediye fen heyeti caddelerin ge-
çit yer!trindeki parkelerin söküle
rek asfalt yapılmasını ve boyıı.n
masını muvafık görmüştür. 

Asfalt boya tutacağına göre bo
yanacak mıntakalar kolayca far· 
kcdilebilecektir. 

iplikçilerin mura
caatları kabul edildi 

Sanayiciler 24 numaraya kadar 
olan ipliklerin kendileri tarafından 

idhalinc müsade edilmesi için Ve
kalete müracaa.tta bulunmuşlardı. 

Sanayicilerin bu dileklerinin nazarı 
dikkate alındı~ı ve yakında veri· 
lecek olan müspet kararın kendi· 
!erine bildirileceği haber veril
mektedir. 

Akşamları saat beşten başla. 

yıp gecenin uyku zamanlarına 

kadar bu sokağın köşesine olu· 
ran bir meczubun hırıldayışı ku· 
laklarınızı tırmalar, bütün sinır-

1 

leriniıi ayaklandırır! 

Yani on para diyecek. 
- Ağabey umba.. umba ... 
Bu feryat saatlerce, çıktığı 

hançereden sahibinin ciğerlerıni 

de beraber söküp çıkarıyormuş 
gibi iğrenç bir yükselişle sürer, 
gider. 

Paz:ır günleri ise değme kadı· 
nın buradan yalnız başına geçmeğe 

cesaret edebileceği şüpbelidır. 

Çünkü her on beş adım başında 
izbandut gibi umacı kılıklı bir ka· 

dın yolunuzu keser, diğerine tes· 
lim edinceye kadar size söyle. 
medigini bırakmaz. Yalnız yaka· 
nıza yapışıp: 

- Ya parayı, ya canını 1 
Demediği kalır. 

lstanbulun göbeğinde ve en 
işlek bir yerde bu hale daha ne 
kadar şahit olacağımızı alaka· 
darllrdan 

Soruyoruz 

Konserler 
Bu sene yarı yarıya 

indirildi 
Konservatuvar tarafından umuma 

verilecek alafranga konserler için 
Belediye 937 bütçesine üç bin lira 
tahsisat koymuştur. Bu miktar ge. 
çen seneye onaran yarı yarıyadır. 
Bu ıuretle, konıerlerin sayısı da 
azaltılmıştır. 

Diıter taraftan, klAsik musikimi· 
zin eski eserlerini halka tanıtmak 
için konserler verilmesi de muvafık 

Yeni tramvay tarifesi yarından 
itibaren tatbik edilecektir. Yeni 
tarifeye göre birinci mevki 1-2 
kıt'a için 5,5, J. 7 kıt'a 7 kuruş 30 
para; ikinci mevki 1-2 kıt'a 3,5, 
3-7 kıt'a 5,5 kuruştur. 

Ceza işleri Reisi 
Adliye Vekaleti Ceza işleri Reisi 

1 Haydar Naki dün adliyeye gelerek, 
• uzun müddet, Müddeiumumi Hik· 

ı , . ., ;;::::~;ep 
Sınıf mevcutları 

azaltılacak 
Orlameklcplerde sıkışık vazi

yetle olan sınıf mevcutlarını indir· 
me çareleri araştırılmaktadır. Bu 
yıl mevcutları 60-70 talebe arasın· 
da olan sınıflar, gelecek yıl 45 şi 

geçmiyeccktir. ----
Yeni sene yol paraları 

937 senesi yol paraları tahakkuk 
cetvellerinin hazırlanmasına başlan. 
ması, Belediye tarafından bütün 
şubelere tebliğ edilmiştir. Mükel· 
lefler, mahalle mümessilleri tara
fından lesbit edilerek Belediye şu. 
belerine, oradan da Belediye mu· 
hasebe.ine gönderilecektir. 

--····-
Çin askert heyeti 
Ankaraya gidiyor 

Çin ordusu Generallerinden Şen 
Şitan'ın riyasetinde askeri bir Çin 
heyeti Avrupa seyahatine çıkmış
tır. Heyet şchrimizede gelmiş ve 
dün şehirde gezintiler yapmıştır. 

Çin askerleri , bugün Ankaraya 
gidecek ve iki günde orada kal.a
caklardır. 

Düşkünler evi 
Doldu, taştı Çetme ve sebiller görülmüş, bu münasebetlerle büt-

Belediyeye aidiyeti kabul edi- çeye alaturka konserltr için iki Düşkünler evinin mevcuclu, son 
len çeşme ve sebillerden tamir edil- bin lira tahsisat ayrılmıştır. günler zarfında artmış, 1050 yi bul· 

· ı· 1 1 · · 93'/ b-ı 1 muştur. Halbuki müessesenin kad. mesı azım ge en er ıçın u - skin mUdUrU deAlftl 
· t h · t k kt B ı it rosu 800 kişidir. çesıne a sısa onaca ır. un arın Şehrimiz iskan müdürü Bay 

müstacelen tamirine lüzum görü- Nazmi Sadık A~kara iskan müdür· Dilencilerden çoğu şehir dışına 
!enleri de 936 senesi biitçes;nde lüğüne, Ankara iskan müdürü Bay dağılmışlar, bunların yazın tekrar 
münakale yapılmak suretile hemen Reşat da şehrimiz iskan müdürlü· şehre akın etmemeleri için zabıta 
tamir etıiril•cektir. ıtüne naklen tayin edilmişlerdir. ile toplatılmasına çalışılacaktır. 
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Halk Üniversitesi 
Aııi-arada' gelen b"r küçük haber şarkta, Osmanlı 

imparalorluğunun asırlarca öksüz bir çocuk na. 

zariyle baktığı yurdun bu köşesinde en yüksek bir 
kültür mües•esesinin kurulaca~ını bildiriyor: 

"Kültür Bakanlığı şark için hususi formülleri ihti· 
va eden bir kültür programı hazırlamaktadır. Yanda 
bir Halk Üniversitesi açılacaktır. Bu hususta görüş
meler devam etmektedir.,, 

Bu küçük haber; mazi ile MI arasındaki derin 
uçurumları gösterecek deliller içinde en yüksek kıy· 
meti haiz olanlardan biri ve en başla gelenidir. 
Düniin bakmağa lüzum dahi görmediği, küçük bir 
ıslahı, basit bir kaç masrafı sarayların debdebe ve 
tantanalarına bir ihanet telakki ettiği şark illeri; 
bugü~ (Üniverı\ile) ismini taşıyan bir müessesenin 
sahibi olmaktadır. Kurulacak bu müessesenin en 

karakteristik vasıllarından biri de halka hitap edeceği 
yalnız ve yalnız halkın olacağıdır. 

Asrın hergün göz karartıcı sür'atile . ilerleyen 
tera~kilerine bir yurddaşın bilmesi lazımgelen ulusal, 
sosyal, siyasal meselelere ve herşeye karşı halkı bu 
kültür müessesesi sinesinde toplamak kiıltür saba· 
sıoda yapılan hamlelerin en büyüklerinden biri 
olacaktır. 

Bir millet terakki yolunun temellerıni kültür üze• 
rine nekadar iyi istinat ellirirse neticelere de o kadar 
çabuk ve o kadar kuvvetli ulaşır. 

Türkiyenin; asırlara sığamıyacak inkılapları senelere 
soktuğunu, en başarılamaz zannedilen zaferlerin bir 
hamlede sahibi alduğunu bütün bir cihan takdir ve 
hayretle söylüyor .. 

Bugün projesi üzerinde görüşülen halk Üniversitesi 
yakın bir istikbalde kurulduğu gün asırların başara
mıyacağı inkılapları seneler içine deıtil günler içine 
sııtdırılacaktır. 

Çünkü Halk Üniversitesi halkın zekasını en rasyo
nel bir şekilde tanzim edecek ve bugün edilen istifa. 
deyi yarın yüzlerce misline it1ağ edecektir. 

Bu şartlar altında da terakki yolunda her şeyden 
istifade edecek köylü ve şehir balkı şüphesizdir ki 
en yakın bir mazide ancak Türk şuurunun kavraya. 
bileceği bir yüksekliğe erişecektir ... 

Bakanlığa geldiğindenberi kültür yolunda bir çok 
büyük hamleler yapmış ve bu kolu en güzel islah 
etmiş SaHet Arıkanı, üzerinde durduğu bu son proje 
dolayısile bir kere daha tebrik ederiz. 

Yusuf Ziya Blnatlı 
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Ayda çatlakhk mı? •• 
Amerikan ırazeteleri Amerika 

rasathanelerinin ayda büyük çat• 
laklar gördüklerini haber veri• 
yorlar. 

- Ayol, ayda çatlak ırürenlerin 
akıllarını zaten pek yekpare olarak 
tanımayoruz kil .• Bir çatlaklık olsa 
bile teleskobun hangi tarafında 

olduğu henüz anlaşılamazll 

Deyip geçenler olacaktır. Nite· 
kim bizim muhterem Rasathane 
mildürümüz Bay Fatin de, ay ÇOK• 

dan soğumuş bulunduğu için, yeni· 
den lıir hadise olamayacağını söy. 
leyerek böyle bir şeye imkan gör
müyor. 

Neden imkan olmasın ? Ay, arzı 
en iyi görecek 1'aziyelte olduğu içi~, 

bir filosolluğa kapılıp ta dünyanın 
hali ne olacağını düşünmek iste• 
miş olabilir 1 .. 

Yahut, lstanbuldan ona bir pa· 
ket halis tereyağı Fırlatılmış, o da 
onu yemiş olabilir 1 .. 

Herhalde, bu çatlak Türkiye 
tarafına gelen cihetinde görülmüşse, 
başka bir şey olamaz. 

Ay, ya son halta ( Giıneş) in 
(Fener) i yenmesi Cüzerine muhte• 
rem spor muharriri Eşrd Şefiğin 

şu açık mektuplarındaki laflarından 

çatlamıştır; ya da, Peyami Safa 
herhangi bir mehtapta şairane bir 

• lal fırlatmış olsa gerek! 

Müstahkem bir 
spor muharriri 1 

Zira hem bir zeka spo ,cusu, 
hem bir akıl topu oln sevgili ve 
büyük dostumuz Eşref Şefik Gala• 
lasaray idarecilerine yazdığı açık 
mektubunda, bakınız, ne diyor: 

- Bir zamanlar içinizdeydim. 
Dayanamayıp yazdığım şeyler için 
beni kapı dışarı eltiniz 1 Beni bir 
daha kapı dışarı etmek imkanı 

olmadığından bu seferki sözlerimi 
uslu uslu dinlemeye mecbursunuz 1.. 
Şimdi siz olsanız, ay gibi, çatla· 

mazmısınız ? 
Ayol, doğru söylediğinden dolayı, 

belki seni kapı dışarı etmek için 
ikinci kapı yok amma, koğacak 

dokuz köy var! 

Demek orada da •. 
Bir habere çok müteessır ola

caksınız: 

Dilencilerin son günlerde sıkı 
toplattırılması, aceze ve hastaların 
da haddinden fazla müracaati üze· 
rine Düşkünler Evinin kadrosu 
800 kişilik iken mevcudu 1050 yi 
bulmuş. Demek orada da münhal 
yokl 

Serdengeçti 

Daktilolar 
Üç defa yanlıt yazan 
Belediyeden çıkarılacek 

Belediye makamı, bürolardan 
çıkan yazıları yanlış, intizamsız ve 
silinlili bulmuş, bunun kat'i şekilde 
onune geçerek gerrk yazıların 

düzgün olmasına, gerekse dosya. 
ların son derece muntazam tutul
masına karar vermiştir. 

Bundan sonra, bu işlere dikkat 
etmiyen büronun memur ve şefi 
mes'ul tutulacak yanlış yazan dak· 
tilonun da birincide bir yevmiyesi 
kesilecek, bu hal üç defa tekerrür 
ederse, o memurun ehliyetsizliği 

anlaşıldığından vazifesine nihayet 
verilecektir. 

Okullar .tayyaresi 
Şehrimizde bulunan mekteplerin 

bir araya gelerek alacakları (okul
lar tayyaresi) için çalışmağa baş

lanmıştır. Bu münasebetle bütün 
mekteplerde hava kurumu yardım 

sandığı kurulacaic ve bu sandıklar 
her kazanın hava ku~umu kolları 

tarafından murakabe edilecektir. 
Nişantaşı orta mektep talebesi 

hava kurumu menfaatine araların

da kırk lira toplamağa muvaffak 
olmuşlardır. Talebenin gösterdiği 
bu hamiyat Maarif vekaleti tarafın· 
dın alAka ile karş.ılanmışhr. 

Şehlrclllk mUtehassısı 
Şehircilik mütehassısı Prostun 

önümüzdeki hafta içinde gelmesi 
beklenmektedir. Prost bu sefer ge
lişinde uzun müddet kalarak lstan• 
bulun plAnı üzerinde çalışacaktır, 

Teşekkür 
lstanbul Asliye yenileme bürosu 

zabıt katiplerinden Makbule ve 
kardeşi inhisarlar levazım şefi Ce· 
lal, valideleri Naile Duyalın vefaU 
dolayısile gerek cenazede bulunan, 
gerek şifahen, tahriren veya teJ.. 
graf ve telefonla taziyede bulunan• 
lara teşekl..ür etmektedirler. 



Avrupada hemen bü· l_D_e_m-ir--'"' 

tün nehirler taştı Gömleklilerle 

Dni~per,. Tuna_, Sen gibi bü!!ük1 ~~~.l!~'!:~fış'::e~ nehırlerın tahrıbafı devam edıgori devletinin merkezi olan Antak-

Kış zeriyatı harap olmuştur. 
SEİNE NEHRİ YüKSELMİYE 

DEVAM EDİYOR 

ya'da, Halepten gelen arkadaş
Jerını karşılamata giden •Demir 
gömlekliler. sokaktan ıeçerken 
kışlanın önünde birkaç el silah 

Moskova 27 (A.A.) - Butün 
:Qnieper havalisini su basmıştır. 

Şehrin sokaklarında su 2 metreye 
kadar yükselmiştir. 48 ev tamami
le harap olmuştur. Tuğyan, köy -
!erde de mühim tahribat yapmış -

Paris 27 (A.A.) - Yağmurların atılmış ve halk ile Demir ıörn-
devam etmesi netioesinde Seine Jekliler arasında bir müsademe 
nehrinin suları da yükseimeğe de- olmuştur. Neticede 4 kişi ölmüş 

tır. En aşağı 250 köylü e\•ini, sular 
götürmü~tür. Kurtarma ame!iya -
tına tev~ssül edilmek üzere, ch·ar
daki askeri kıtalar sefrrber edil
rn~tir. 

vam .etmektedir. Austerlitz köp- 1 ve 15 kişi yaralanmıştır. 
rüsünde sular düne nisbetle 20 san- . Kudüs 27 ( A. A. ) - Senc-
timetrc kadar yükselmiş, yani 4,69 galli kıtaların Şam'dan gelen 
metreyi bulmuştur. Köprülerın ı ı Demir gömleklilerin üzerine ateş 
altından reçecek yer kalmadığı i- açtıkları bildirllmektedir. 7 kişi 
çin ''apurların seyrüseferi dur - 1 ölmüş ve 30 kişi yaralaoıwştır. TUNA NEHRİ DE TAŞTI 

Münih 27 (A.A.) - Tuna nehrile 
ayakları, gittikçe kabarmaktadır. 

30 kilometre uzunluğunda olan 
bütün Strambing havzası. sular al

tında kalmıştır. Tarlaları kapla -
yan suyun yükseklii;i bazı yerler
d~ iki metreyi bulmuştur. 

muştur. Cereyan şiddetlidir. Sulaı-, ı ;.. __ .;.., _____ , 
ağaç göğdelerini \"C muhtelif ci - Sıra müstemle
simleri ~ürüklemektedir. Oise neh-

rinin suları da yüks~lmeğe devam kelere geldi 
etmektediı-. 

Ville Ncuve - S1int Georges'da 
bır ka\ mahalleyi tahliye etmek za
rureti hasıl olmuştur. 

~~-------...... ----~~ 
lngilterenin Necaşigi davet et

mesinden çıkan mesele 
Londra 27 (A.A.) - Londra taç giyme şenliklerine Haile Seliisie'nin 

de davet edilmesi üzerine ltalyada basıl olan galeyandan bahseden Ti
mes gazetesi, bu halin devamının lngiltere'de teessürle karşılanacağını 
Ve Akdeniz hakkında ltalyan.lngiliz anla ması şartlarında bir dejtişiklik 
Vukubulup bulmıyacajtının suale değer olacağ"ını yazmaktadır. 

• • • 
Avusturya Dış Bakanı Garp dev-
letlerinin tavassutunu istigecek 

Paris, 27 (A.A.) - Echo de Paris gazetesi, Avusturya monarşist
lerine karşı Giornale d'ltalia'nın takındığı menli hattı hareket münasebe
lilyle tefsiratta bulunarak Habsburgların dönmesi teşebbii.ünün muval
hkireti ihtimali pek az olduğunu, Avusturya Dış Bakanı B. Şuşnig'in 
pek yakında Paris'e giderek batı dedetlerinin müzaheretini temine ça
lışacağını bildiriyor. 

Bir devlet 
• • • 
adamına göre 1937 

yılı da çok çetin geçecek 
Paris 27 (A.A) - Petil journal gazetesi, B. Benes tarafından muhar

rirı Stanislas'a el yazısı ile tevdi edilen bir beyanatı neşretmektedir. 
B. Benes diyor ki : 
"1936 yıiı, 1914 harbindenberi en tehlikeli yıl o 1 muştur. Bunun sebe

bi H~beşistan ihtilı\fı, ispanya dahili harbi ve Ver.ay muahedesi ile Lo. 
karncınun iptalidir. Buna rağmen barış kurtarılmıştır. 1937 yılı daha aı 
t-.hlikeli ve fakat htrhıılde çok çetin olacaktır. Bununla beraber Avru
pa demokrasilerinin Milletler Cemiyeti ve kollektif emniyet siyasetleri• 
ne enerji ile devam etmeleri şartile barışın kurtarılacağına kaniim. " 

( 1 nci sayfadan devam) 

hay•ll mahiyette olduğunda israr 
ettiği ve lngili:ı: devlet adamlarının 
bu mühim meselede lakaydl gös· 
termelerinden dolayı şikayette bu
lundutu anlaşılmıştır. 

Zannedildiğine gört, B. Eden, in· . ' gillerenin bu busustakı hattı hare-
ketinin mahsus derecede değişmi
yeceği cevabını vermiştir. Nazır, 27 
Trmmuzda Avam Kamarasında 
yaptııtı beyanatı hatırlatarak bütün 
mandater devlttlerin bu mesele ile 
alakadar bulunduğunu, fakat orta
da çabuk halledilmesi lazımgelen 
birçok Avrupa me•elcleri mevcut 
olduitunu söylemiştir. Buna muka
bil, lngiltere hükümeti iptida! mad· 
delerin tekrar tevzi edilmesi mese
lesini tetkik ctmeğe hazırdır. 

lngiliz nıahalili, sefir Yon Rib
bentrop tarafından B. Eden'e yapılan 
ziyaretten maksat, sefirin lngiliz 
Hariciye Nazırını ziyaretten içti
nap ettiği ve lngiliz nazırları ara
sında mevcudiyeti iddia edilmiş 
olan görüş farkından istifade et
mek istediği hakkında lngiliz mat
buatında ve efkarı umumiyede 
hasıl olan yanlış kanaati izale el• 
mek olduğunu beyan etmektedir. 

Bertin TUrk Ticaret Odası 
kongresi 

Bertin 27 (A'A.) - Anadolu a
jansının husmi muhabiri bildiri-

k 
yor: 

E 1 mu
11 za ereler 8 Türk Ticaret Odası dokuzuncu sa s 1 yıllık kongre:;ini dün Bcrlin büyük 

elçimiz Hamdi Arpağ'ın başkanlı-

tt b 1 O 
ğında akdetmiştir. Odanın 1936 yı-m ar a aş 1 y r lındaki faaliyeti takdir olunmuş ve 

( l nci sayfadan det•am) 
detimı2de Suriyede mecburi asker
li~i tesis edeceğiz. 

Bazı gazetelerde ordu teşkilatı 
İçin gümrükler uasıl~tından 4700000 
Suriye lirasının tahsis edilecğini 
ve Suriye ile Lübnan ordularının 
ınüşterek olacağını yazmaktadırlar. 

Şanı meb'usıı Fahri Barudi ortaya kongre tarafından büyüklerimize 
Surıyede rcyiam yapılması mesele· 

1
_t_a_z_im __ t"_ı_g_ra_r_ıa_r_ı_çe_k_i_ım_iş_t_ir_. __ 

sini atmışsa da bu teklif sür'atle vereceğinde tereddüt etmemekte• 
örtbas edilmiştir. dirler. 

Çünkü en aptal kımseler bile Elifba gazetesinin yazdığına gö· 
bir reyiam yapıldığı takdirde re Hatayda ycrloşen Araplar ya-
yalnıı Hatayın değil, bir kısım Su- vaş yavaş H3lep, Humus ve Şama 
riyenin bile Tür~ıye lehinde rey muhacerete başlamışlardır. 

Şehirden röportajlar 

Gazete il8nlarının 
altında 

defineler mi var? 
llavadan,hagdan para kazanan 

profesyonel işçiler kimlerdir 
ve bu işin bom teli neresidir? 

Zahmetsiz, alın tersiz, uğraşmak
sızın, el kirletmeksizin, lekelen -
meksizin, düşünmeden, icat etrrô
den, çalışmadan, parasız, pulsuz a
dam akıllı para pul bulup geçinen
leri tanımazsınız. Bunlar ne do -
landırıcı, n<' dızdızcı, ne yankP<i
ci, ne manitacı, ne papelci, ne a· 
vantüryedir. Mükellef giyinmek, 
gösterişli olmak, hakim tavırlarla 

aktörlük edebilmek ve nihayet 
herkesi, her şeyi, istihfaf eder gi
bi görünmek bu işin yegiıne sırrı
dır. Bunlar, daima ayni yerde gö
rünmezler, kendilerini unutturur 
veya adamlarile bir müddet mas
Jaha tı idare edip, günün birinde, 
yine kopagelirler. 

Bu işi ne siz bilirsiniz ne de ben 
bilirdim. Hem hayret ettim, hem 
takdir ettim. Gazete ilanlarını ve 
bilhassa münakasa ve müzayede 
ilanları okumaktan başka serma -
yeye mütevakkıf olmıyan bu işe, 
siz de hayret edeceksiniz. Belki he
pimizin gözü önünden yüzlerce de
fa geçen bu ilanların satırları a !
tında define olduğunu bilse'<ti e
ğer, şurayı burayı yıkıp, altüst e
deceğimize daha kestirme hazine 
sahibi eden bu yolu çoktan ihtiyar 
ederdik. 
Şimdi gelelim işin iç yüzüne: 
Bir n•r kirova Yeriliyor. M1 -

zayed;y~ ırnn~uş. Böyleleri, bunu 
okuyup kcs·.i,.ıyorlar. Dükkan ve
ya mücş::;ese veya han veya aparlı· 
man her ne ise öyle bir yerde ki 
mutlaka bir kiracısı vardır ve 
mutlaka bu adam buna tekrar pey 
sürecektir. Karlı bir yer olduğunu 
da evvelden tahmin çok güç ol -
masa gerek. 

Bu zat, elinde mevcut ve pey ak
çesi olarak istenilen miktarı az çok 
telafi edecek para veya tahvil ala
rak müzayedeye gidiyor ve giriyor. 

İstenilen pey akçesi eksedya 
yüzde on hnsi geçmez ve arttırma 
veya eksiltme üzerinde kalmazsa 
iade olunur. Evvelki sahip, yeni 
talibi görünce ürkmez mi ya? .. Ev
velce mesela (80) liraya tuttuğu 
yer şimdi belki (800) liraya çıka
cak' 

Bir pundunu bulup yeni talibe 
yanaşıyor, amma mutlaka yana -
şıyor ha! .. Çünkü laf değil, peyi 
yatırmış taliplerden biridir. Arala
rında bit" görüşme oluyor: 

- Bir müesseseyi yıkacaksınız 

bay!.. Biz burada şu kadar yıldır 
çalı~ıyoruz henüz teessüs edi~ pa
ramızı çıkaracağız. Halbuki siz gi
riyorsumız. Bu kira da yüksektir. 
Ne siz kaldırabilirsiniz, ne biz ö
deyebiliriz. 

Öteki kalantor talip soruyor: 
- Ece, peki ne istiyorsun yani? 
Pazarlık başlıyor~ En basit bir 

kira işi bile olsa yıllık veya üç 
yıllık bir kontura\ işidir. Ayda (10) 
lira fark etse senede (120) üç se
nede (360) lira oynar. Bu 'ş (50-60) 
lira ile kapansa elbette evladır. 

Pazarlık uyuyor, yeni talip, hem 

koyduğu pry akçesini ve hem de 
(50-60) kağıdı alıp keyfine ba -
kıyor. Bu sermaye büyükçe; bü
kıyor. Bu sermaye büyüdükçe; bü
kadar el uzatılıyor. Uzlaşma da
ha yüksek miktarlara baliğ olu-
yor. : ' 

Havadan, haydan bu kadar para 
kazanmak hayret verir. 

Bu işlerin profesyonel işçileri 

ayrıca birer büro sahibi olmak
la da daha büyük emniyet verebi
liyorlar. Kimlerdir, nerelerde otu
rurlar, ne yaparlar bilmeyiz. Fa
kat bildiğimiz bir şey varsa o da 
bütün müzayede ve münakasa -
!ardaki taliplerin bildiği bu hadi
sedir. 

Belediye kira müzayedelerinden 
birinde bulundum ve evvelil dışa
rıdan bu işin doğru olup olmadı -
ğını kolladım. Bana baktılar, dik
katle baktılar, süzdüler, konuş -
tular. Hissettim ki beni yeni bir ta
lip gibi telfıkki ederek korktu -
!ar. Bunlardan birinin yanına so
kuldum Ye bu i~de, talip gibi gö
rünüp şantaj yapanların nihayet 
görebılecekleri kayıbı sordum. Di
yor ki: 

.Pey akçesini kaybedebilir. O da 
15 gün itiraz müddeti vardır onu 
da geçirir ve mucip esbabı göste
remezse olur. 

Hepimizin en çok korktuğıımuz 
bu gibi dolandırıcılardır. Çjnkii 
kanunun veya nizamnamelerin 
göğsünü gere gere münakasa veya 
göğsünü ere gere münak~za veva 
müzayedeye girmektedır. Peyini 
verdiği için bir şey denemez. Ka
vun da değil ki ne çeşit olduğunu 
anlıyasınız. 

Bu vaziyet karşısında tehlike se· 
zenler bittabi uzlaşmıya temayül 
gösterirler. Çünkü avantüre hazır 
adamdır. Kıymeti sürülecek para
ya mütehammil olmadığı halde hiç 
çekinmed~n yapıp insanı, işini, gü
cünü mahvedebilir. 

Denim karşıma bir gün böyle bir 
adam çıkmıştı. Onunla uzlaşmayı 
kendime yediremedim. Zaten çok 
yüksek avanta istiyordu. Şahidim 
yok ki bir şey yapabileyim. Mü
zayedeye girdik. O sürdü, ben sür
düm. Kıymetinin on mislhe çı -
kardık. Bende kaldı. Fakat bunun 
zararını üç yıl çektim. Yıkılıyor -
dum az daha! 

Bir çiftlik müzayedesinde bir ar
kadaşım işini böyle bir adama bı
raktı. Malını, mülkünü de satmı
ya mecbur oldu. Gariptir ki o a
dam o işe girdi ve muvaffak da ol
du.• 

Gördünüz ya, haksız mıyım? İn
şaat işlerinde ihtisas vesaire gibi 
vesilelerle bu fırsatlar verılmi -
yor. Amma diğerlerinde hala va
ziyet aynıdır. 

Bunun öniine nasıl geçilir, onu 
da takdir edemiyorum. Yalnız a
çık gözlüWğün bu kadarına da 
doğrusu pes demelidir! 

İS'!'/ıNBUL MUHABİR! 
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Bir sinema Bir hırsızı 
Darda kalmış vatandaşlara iş bul·I Yıldızı 

1 
Yakalıyan 

tnak için pratik çareler yok m udu r?ı ~~~~7~?~ d!:!~~i 1r~1!?2'!(A.A.) _Yukarı Si-

Bir akşam gazetesi kapıcılık a- Ancıık büyük iş sahaları ve bü- 1 surette açılan işleri muntazam su- \ edildiğine göre, meşhur İspanyol Jezyada kiiin .Mislovileden bildi -
rayan orta mektep mezunu bir yuk kitlelerın iş ihtiyaçları mese • rette tesbit edebilir ve kendi mu - sinema yıldızı Rozita Diaz geçen rildiğine göre, seyyar bir canbaz 
'!\ırk l:ızından bahsetmektedır. Va- lelerile mesgul olan teşkilattan hitleri halkından iş arıyanların her ay tevkii edilerek divanı harPÇe kumpanyası artistleri gece yarısı 
kıa bu, tek ba~ına, pek o kadar mü- başka bir de böyle küçük, ferdi, türlü evsufını yakından bilebile - idama mahküm olmuş ve kurşu - korkunç sesler ile uykularından u-
him bir hadise değildir. Nihayet mevzii işsizlik sıkıntılarına gayet cekleri için değer ve kıymetlerine na dizilmiştir. Rozita Diaz gizli bir yandırılmışlardır. 
hu memlekette apartıman kapıcıla- ameli bir yol bulunmak lazım gel- göre bu işlere yerlcştirmiye del:i- radyo istasyonu ile Sevilladan hü- Bu artistler bir aslan kafesiııın 
rımızın dahi orta mektep tahsil! diğini zannederiz. Zira, bu mevzii, Jet edebilirler. kümctçiler karargahına malümat önünde a:;Janın pençeleri ile sım -
görmüş olmaları gerek. ferdi, küçük işsizlik vakaları kolay Zannediyoruz ki sırf.hasbi ola- vermek ve bu verdiği malümat ile sıkı yakaladığı bir adamı güç hal 

Ancak, bu vak'a, um..ımi olarak izale edilebile:ek arızalar olduğu rak ve her türlü şahsi menfaatler hükumet t~yyarelerinin Seville ü- ile kurtarmışlar ve ümitsiz bir hal-
itibara alınınca bir prensip me<e- halde muhitlerinin daha çabuk fevkinde halkevleri kollarının gös- zerine iki defa gelmelerini temin de hastah.;neye götürmüşlerdir. 
ies; şeklinde, memleketin henüz müzmin dertleri haline girebilir - tereceği bu küçük ve sistemli faa- etmiş olmakla maznun bulunuyor- ' Yapılan ·tahkikatla anlaşılmıştır 
tam v • h 1 . b 1 ler. liyet, kültür ocaklarımızın muh - du. Asi rüe$a ile münasebatında ki, ba;:ı rşya çalmak üzere can _ e umumı a çaresı u un • 

ll:ııamış meselelerinden biri addo _ B..ı kabil işsizliklerin önüne ge- taçlarımıza karşı en şerefli ve en daima büyük bir tecessüs göste - bazhaneye giren hırsız kafesin pek 
llnabilir Gerek tahsil görmüş ol- çilmesi için, hükümete bir teahhüt verimli bir ~efkat ve vatandaşlık riyordu. yakınından geçmiş ve aslan da de-
8~n, gerek gümemiş olsun, her han- veya yük olmıyacak bir şekil - tesanüdünün tezahürü olacak, ve .,....................................................... mir parmaklıkların arasından pen-
gı b· de, pratik hal çareleri olabileceği darda kalmış olanlarımıza en bü- HARiCi KÜÇÜK HABERLER çesini uzatarak hırsızı yakalamış -• ır vatandaşa, havat yükünün bir -
•aciaya tahvil edil;.esine meydan düşünülebilir. Mesela cemiyet ve ytik emniyeti telkin edeceği gibi e Fransada k•an rovansta tır. 
V~r memleket hayatımızda büyük bir kültürsüz vatandaşlarımıza dahi haydutlar bir posta otomobilini ============ 
,.,_ ,1_"eksizin, dar zamanında i• bul- e ş k" Al "k h"JJ · d •"a" · . • rol görmekte olan halkevlerimiz Halkevlerinin vatan evi olduğunu soymuşlar, bir milyon franktan fazla ar ı rı a sa ı enn e ma• 

•l ıçın yollar ,.e vasıtalar olma- bir de bulundukları muhitlere gösterecektir. Aklımıza gelen bu kıymette paketleri çalmışlardır. nevralarını bitiren Fransız filosu 
ıdır İo b.. ı b h e Z "ht k d J · t"h Bresl'e dönmüştür. 

6 ' • uro arı şüphesiz u u • münhasır olmak üzere böyle bir usulün pratik olup olmadığını her un e a ın ara ın ı ap 
Usta ş·· hakkı verilmesi için on dört meııı- e Buz üstünde ki Hokey müsa-

temi uınullü ve büyük bir fayda yardım şubeleri açabilirler. Bu halde münakaşa etmeliyiz. leketin iştirAkiyle bir konferans bakalarında Kanada lngiltereye 
n edecektir. yardım şubeleri, o muhitte arızi Açık SözlU toplanmıştır. 3 - o galip gelmiştir. 
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Silih yarışı 

Gelecek beş sene içinde dört yüz 
milyo.n İngiliz lirası sarfına sala
hiyet veren kanun layihasının A
vam kamarası tarafında kabulü ile 
silah yarışı artık bütün hızı ile 
başlamış bulunuyor. Bu dört yüz 
milyon İngiliz lirası, İngilterenin 
deniz, hava ve kara kuvvetleri i
çin beş sene içinde sarfedeceği pa
ranın yekünu değildir. Baldwin 
hükümeti istikraz ile tedarik edi -
Iecek bu büyük meblağı, esasen 
bütçede silah için tahsis edilen pa
radan ayrı olarak sar!ına sahihi
yet istemiştir. İngilterenin beş se
ne içinde silahları için sarfedece
ği paranın yekünu bir buçuk mil
yar ingiliz lirasını bulacaktır. Sulh 
zamanında bu kadar büyük bir 
meblağın silah için sarfedildiğini 
tarih kaydetmemiştir. 

Gerçi devletler, bütün harp son
rası devri içinde silahlanmışlardır. 
Bir taraftan Cenevrede silahsızlan
ma konferansı devam ederken, di
ğer tarafta her de\'let silahlarını 
artırıyordu. Fakat silahlanma ya
rışı ancak şimdi başlıyor. Şimdiye 
kadar devletlerin silahlanmalarına 
bir cyarış• denemez idi. Çünkü ba
zı devletler, maddi vasıtalarile mü
sait olduğu nisbetten çok, bazıla

rı ise, daha az silahlanmakta idi
ler. Maddi vasıtalarına nazaran 
silahlarına fazla ehemmiyet veren 
devletler, Japonya ile İtalya idi. 
İngiltere ise, maddi vesaiti ile öl
cülecek olursa silahlarına nisbct
~iz der<'cede az para sarfediyordu. 
Bundan böyle silah yarışındaki a
mil, devletlerin maddi vasıtaları 
ve mali kudretleri olacaktır. 

İngilterenin silahlanması şim -
diden diğer devletleri tahrik et -
miştir. Amerika, denizlerde İngil
tereden geri kalmak istemiyor. Bu, 
Amerika için bir ihtiyaç mesele -
sinden ziyade bir prestij meselesi
dir. Almanyanın deniz kuvvetle
ri de İngiliz deniz kuvvetlerinin 
yüzde otuz beş nisbeti olarak tes -
bit edildiğine göre, Almanya da 
donanmasını otomatik şekilde ar
tıracaktır. Gerek Amerikanrn ve 
gerek Almanyanın İngiltere ile bu 
nisbetler içinde rekabet yapmaları
na vasıtaları kiifidir. Fakat bu ya
rıştga eri kalacak olan Japonya ve 
İtalyadır. Her iki devlet de sene
lerden beri, maddi kudretlerinin 
bütün vüsati ile silahlanmakta i
diler. Yeni başlayan, yarış için de 
daha büyük gayretler sarfetmeleri 
beklenir. Fakat, Amerika, İngilte
re ve Fransa gibi, daha geniş va
sıtalara malik olan devletlerin ya

pacakları yeni eforlar karşısında 

dünkü nisbeti muhafaza etmeleri 
hayli güç olacaktır. Silah yarışı, 

dolayısilc, bu devletlerin bir tür
lü silahsızlanmaya yanaşmamala
rının doğurduğu bir neticedir. Kim 
bilir belki de dün müşkülpesent 
davranan bu devletler, serbest bir 

yarışta geride kalacaklarını anla -
yınca, büsbütün silahsızlanmaya 

değilse de, hiç olmazsa, devletler 
arasındaki silah nisbetlerini tayi
ne yanaşırlar. Yani on beş senelik 
müzakere ile varılamayan gayeye 
serbest yarış yoluyla varılır. An -
cak şunu da hatırda tutmak la -
zımdır ki harpten evvelki silah ya

rışı devletleri böyle bir hedefe u

laştıracağı yerde büyük harp de -

nilen faciaya sürüklemiştir. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
==================== 
Litvanyanın 

Milli bayramı 
Ankara 27 (A.A.) - - Lit vanya 

milli bayramı münasebetile aşağı
daki telgraflar alınıp verilmiştir: 

Ekselaıı B. Antanas Smetona 

Litı•r.ııya Cıımlıur BD.§kanı Kaunas 

Li._,anya milli bayramı müna
sebetile, en hararetli tebriklerimi 
ve şahsi saad~tlerile Litvanyanın 

refahı için olan temennilerimi ka
bul etmeıuini ekselansınızdan ri
ca ederiın . 

K. ATATÜRK 
Ekselans Kamal Atatürk Tür -

kiye Cıımhıır Ba§kanı 
Ankara 

Milli hayranı münasebetile gön· 
derdikleri tebrik ve izhar ettikleri 
temennilerden dolayı ekselansla -
rına hararetle teşekkür eder ve bu 
nazik ihtimamlarının beni ve Lit
vanya miiletini derin bir surette 
mütehassis r. ttiğini kendilerine te
min eyle:im. 

ANTANAS SMETONA 



OLOLER 

Genç kız kapının önfüıden tekrar 
içeri döndü. Halinde korkunç bir 
mahlukla karşılaşmış gibi ürkek -
lik var. Bir kaç dakika dışarı çık
madı. Kendini göstermemek veya 
bir tehlikeye görünmed•!n uzaklaş
mak istiyordu. Kısa 5Üren bir ü
züntüden sonra bu tehlikeden kur
tuldu ve bir saniyede buluşmak, 

karşılaşmak istediği muhite ka -
vuştu. 

* Akşam... Köprü.. Boğaziçi is
kelesi.. G~nç kızın gözlerinde sa -
adet ışıkları parlıyor. Fakat yor -
gun adımlarla ilerlediği yolun ile
risindeki gölgeyi görmemişti. Bir
den karşısına çıkan bu hoşlanma
dığı mahlukun bedbin ı;örünen ta
vırlarından sıkılıyordu. Eski bir 
aşinalık hissi vererek ya"lına ka -
dar yaklaşan bu beliiyı bir iki keli
me ile savdı. 

Vapura geldiği zaman kendine 
oturacak bir yer bulabıldi. ~ 'or -
gunluk tesirini onun kıvrak ve ca
zip vücudu üzerinde göstermi -
yor. Her dakika ona bir ün ka
dar uzun geliyor hele o mendebu
run hfila iskeleden kendisini sey
retmesi büsbütün onu :iniılendiri
yordu. 

Oh .. ~ Vap~r hareket etti. Vapu
Tun hareketi onu memnun etliği 
kadar iskele üzerinde IJekliyen za
vallının teessürünü bir klt tlnha 
artırdı. 

* 
Beş ay sonra bir gün, vapurun e

pice kalabalık oluşu onların bazan 
yükselen s~slerini susturmuyor. 
Konuşuyorlar, sık sık L'İilüycırlar, 

düşünceli ve sinirli dakikalar pek 
az. 

- Sulhi beyle görüşüyor musu
nuz. Belma tereddütsüz ve manalı 
bir tavırla: 

- Ha öldü. 

Bu cevap biraz gayri tabii ol • 
malı. Çünkü her ölünün arkasın -
dan göz yaşları saklanmazken de
niz gözlerinin tebessümünü, 
dudaklarda görmek arzusunu an
latması ne tuhaf değil mi? 

Ölüm ... Öldü ... Genç adam ma
nevi tesirlerin taziykinden kurtu -
lamadan fersiz gözlerir.i karşısın
da müstehzi tavırlar alan muhata
bına dikti ve kendisinin duyabile
ceği bir sesle: 

- Ö .. l..d .. ü ... Diyebildi. 

Yazan : Murat Kayahan 

yanlar arasında kendini saadet 
mirascısı yerine koymakta hak -
lıydı. Çünkü sevinmesi lfızımcİJ.. 

Saadet ona artık hicranı unuttura
cak. O da seven ve mes'ut olan 
insanlar arasına giriyor. Bu tered
düt içinde bocalamaktan Belma -
nın sesile kurtuldu. 

- Onu ben öldürdüm. 
- Sen mi? 
- Evet ben. 
Kemal bu sefer daha fazla buh

ran içinde kaldı. Ancak anlıyabil
diği ölümün manası mahiyetinden 
daha iyi idir. Sulhi ölmüştü. 
Belmanın kalbinde artık Sulhi 

yaşamıyordu. 

Birden Kemalin gözlerinde bir 
ateş yandı. Saadet ona arlık yak -
!aşmıştı. Bir ölümü çok çabuk u -
nuttu. Sanki dünya onun olmuştu 

Ask ona artık ıstırap vcrmiye -
' cekti. Birbirini kovalıyan g~cele -

rin kabusu artık sona gelmişti. 

Yıllarca beklediği yıldız bir ölü
mün ölgesindcn kurtulmuş ona 
gülüyor. Fakat ona saaJet bu ka
dar erken gelmekte haklı mı? 

Ölüm ve ölüler akıttıkları gö2 
yaşlarının mes'ut yıllarını ona ver
dilerse geri almıyacaklar mı? Şim
di Kemal ölümden korkuyor. tit

riyen benliği ölümün her he~esi 
üzerinde duruyor.. Kabus gene 
kendini gösterdi. Onu eziyor ve o
na söylüyor: 

- Ölüler .. Seni de aralarına ala
bilirler. Sevinme çok utırahının 

dindiğini kim söyledi sana. Onun 
kalbinde ölmek hazır senın ıçın. 

Bak onu kovalıyor ölüle"·· C'r..dan 
aşk istiyorlar, yaşamak istiyor. Ya 

tekrar onlara yaşamak hakkı ve -
~ir ve se!li öldürürse Belma o za -
man tattığın iki günlük saadc·t se
ni toprağın altında bile azabile e
zer. Yalvar ona eğer, kalbinden si
lerse seni bir an ruhunda ezilir 
Belmanın ateşinden. 

... .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . ... . .. .. .. . .. 
- Of.. Belma bana verdiğin iki 

günlük saadet ne büyük bir lutuf. 
Fakat korkuyorum bir ~in silersfa 
kalbinden beni de diy~. Bak ar • 
kandan kovalıyor ölüler seni. Eğer 
birgün gene onu yaşatırsan. 

Hayır ... Hayır ... Alev dudakla -
rından bir tek kelime dökülsün: 

- Beni öldürmiyeceksin değil 
mi? Belma. 

-AÇIK SÖZ-
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nazif 

-Sen bakma ... görmemezliğe gel!. 
_ Bırak şu eski usulü canım! 

Utangaçlığın modası geçti. Ner~~e? 
_ İkinci katta ... Kapının ustun -

deki pencereyi açtı ... Kafesin altı-
na bir şey dayıyor. . ... 

_ Gördüm. Parmağındaki yuzu-
ğün pırıltısı dehşet.·· 

- _ Zengine benziyor. 
_ Cesur da ... Pelerinini atmış, 

baş örtüsüz pencereye cıkıyor. 
- ........ . 
- Arkamdan gel.., 
Evin tam karşısında yanmış, ya

hut yıkılmış bir evin, bir kenarına 
ankaz yığılmış, genişçe bir arsası 

vardı. Nazmi soluğu orada aldı. 
Şimdi kızı ev kıyafetjle ve büsbü
tün f'ndamlı görüyordu 

Dar, küçücük bir oda... geniş 
iki kultuk ... üzeri kitap dolu bır 
masa ... Küçüklü . büyü!· lü bir ~ok 
çerçevelerle bezenmiş ~eşil kağı~ 
kaplı bir duvar... . . 

Kız, bir aşağı bir yul'.arı gıdıp 
geliyordu. Bir an durakladı. Kulak 
verir gibi oldu. Her halde dışarıdan 
çağırmış olacaklardı ki, wfaya çık
tı. 

Nazmi, nefes almıyor, kımılda
mıyor, yalnız bakıyordu. Şim~ o
nu arkasından kim bilir, belkı de 
yirmide birini görerek tadıyordu; 
fakat yine gözlerini ayıramıyordu. 
Arasıra kol sallayışından, hazan 
büsbütün gözden kayboluşundan 
ve uzaktan uzağa kulağına varan 
başsız ve sonsuz bir heceden biri
sile konuştuğunu anlıyordu. 

Acaba ne konuşuyordu? Kimin
le konuşuyordu? 

Bir erkekle mi? 
- Ne münasebet! -diye düşün

dü-
Fakat yine o anda birden olanca 

azabile bir şüphe beynini kavradı: 
.Acaba bu evde ehli erkeklerden 

başka biri, faraza arasıra gelen ve 
kafesle peçeden kurtulmanın yo
lunu bulmuş biri mi vardı? Elle
rini, kollarını sallıya sallıya gele
bilen uzak akrabalardan bir deli -
kanlı ... Bir dayızade, mektep arka
daşlığı ettiği kızlardan birinin işi 

laubaliliğe · vurmuş bir "rkek kar
deşi veya tanıdıklarından birine 
süt vermiş bir kadının şımartılmış 
kıvırcık bıyıklı bir tosunu, pekala 
işini uydurabilmiş olabilirdi. 

İçinde bir yerin ccızzzz• diye 
yandığını hisseder gibi oldu. Kıs -
kançlık damarları depremişti. 

Yağmur çiselemeğe başlamıştı. 

Müthiş bir gök gürültüsü işitildi. 

Demindenberi elleri cebinde ıslık 

çalarak arsada dolaşan Hilmi, ar
kadaşının yanına sokuldu: 

- Haydi canım... Yeter artık! 
-diye homurdandı- Şiddetli bir 
yağmur geliyor .. . İliklerimize ka
dar ıslanacağız. 

Ve ani bir telaşla koluna geçe -

den yapma, löpür löpür vücutlu b'r 
kadının çatmalı ve rastıklı kaşlı 

kafasını sallıyarak, homurdanarak 
pencereye yaklaştığını gördüler. 

Kollarını dirseklerine kadar sı -
vamıştı. Çamaşır yıkarken işini 
yüz üstü bırakıp yukarı koşmuşa 
benziyordu. Parmaklarından sular 
sızıyordu. Asabi hareketlerle man
dalları çekti, kuttedek düşüverdı. 

İki arkadaş afallamışlardı. Hil -
mi tecrübeli bir sesle: 

_ İstikbal dediğin işte buna der
ler ... -dedi-

Ve şakrak bir kahkaha attı; 
_ Müstakbel kaynana olsa 

rek ... 
ge-

Yağmur adamakıllı bindirmeğe 

başlamıştı. 

-Zannetmem -diye mırıldandı 
Nazmi- bu onun ariası değil... Fa
kat dikkat ettin mi? Kafes kapa -
nırken kadının arkasından kız bir 
işaret yaptı gibi geldi bana ... 

- Evet ... İki parmağını uzattı. 
- Ne demek istedi acaba? İki 

kişi geldiniz ... Evden çıktılar mı 

demek istiyordu. 
- Zannetmem ... her halde bir 

randevu vermiş olacak .. Ya iki sa
at sonra çıkacağım, yahut csaat i
kide sokakta olacağım· manasına 
bir işaret bu .. 

- Öyle ise ... Bekliyeceğiz. 
- Evet amma ... Her halde bura-

da değil. Şırk su olduk. Sen hala 
farkında değilsin aşık ... Gel baka
lım vıcık vıcık çamura batmadan 

1 şu arsadan çıkalım. 
Tabanları yağladılar. Sokağın 

alt başını boyladıkları zaman Kor
bo, arkadaşını arkasından iterek, 
zorla bir kahveye soktu. 

Bir masa başında külhanbeyi kı
lıklı üç kişi pırafa oynuyorlardı. 

Duvardaki şah resimlerinden ve 
semaverin üstündeki güneşli as

landan anlaşılıyordu ki tezgahın 

önünde, küçük bir yer iskemlesin
de oturan ve uyuklayan kara çen
ber sakallı şişmanca çaycı, bir a
cemdi. Gençler içeriye girince bir 
an gözleri açıldı, sıkı sıkı tuttuğu 

marpuca bir kaç ne(es asıldıktan 

sonra yine kestirmeğe başladı. 

Duvardaki saat edan• diye vu -
runca Nazmi dalgınlıktan silkindi: 

- Tam iki buçuk ... 

Hilmi mendilini çıkarmış, fesini 
kurulamağa çalışıyordu. Bil~ğin -
deki saate baktı: 

- Zannetmem .. -dedi- Bu saat 
geri... Benimkinde üçe çeyrek var .. 

(Devamı var) 

Bütün dillerin mu
kaddes kitabı 

Dünya yüzünde, hiç bir insanın 
baştan aşağı okuyamıyacağı bir ki
tabı, geçenlerde Londrada bir ta
bi neşretmiştir. Kitabın ismi, (Bü
tün dillerin mukaddes kitabı) dır . 

rek ilave etti: Şimdiye kadar 630 dile çevrilen 
- Dikkat et! Zaten pen - incilden, muhtelif yazılar bir ara-

cereden fırtına a!aimi başgösterdi. ya getirilmiş ve 630 dilden mürek
Hakikaten küçük odada bir gay- kep bir kitap meydana getirılmiş

ri tabiilik başladı. Kız kapının eşi- tir. Dünyanın her tarafına yayıl
ği üstünde duruyor ve halinden i- mış olan misyonerler kitabın tas -
çeri girmek istiyen birine mani ol- hihini yapmışlardır. Misyonerler 
mağa çalıştığı anlaşılıyordu. Fakat 126 yıldanberi bütün dünya üze -
bütün gayreti boşa gitmişti. İki rinde 630 dile çevrilen incilden 
arkadaş göğsünden hızla itilen kı- dört yüz milyon nushayı paralı, pa-

Şimdi bir ölünün ardından ağlı- 5 O N zın geri geri çekildiğini ve yer - rasız dağıtmışlardır. 
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ÇI OZ Un roman.;..1:~~....:-- ti. ne söyliyeceğini bilmiyordu .. Nev-
,,. fJlJI ~ A Zavallı Zeynep, kendisi için ha- zadın ısrarla uzattığı rakı kadehi-

- - - zırlanan bu müthiş uçuruma bil - hini elleri titriyerek aldı: 
Is T:'\ A C... J N ' T'\.A miyerek ve sezmiyerek nasıl düş- - Anneniz çoktan beri rahatsız 
) ..L.::J ).ı.1 ,U tüğünün farkında değildi. mı? 

ıA L //fjJ!la N IJiilJIT 1 Nevzat: - Babamın öldüğü gündenberi 

Y ezan , lskender Fahrettın 
.,,,, & ~ - Canım yavrucuğum, dedi, da- evden değil, odasından bile dışarı 

ha ne dü~ünüyorsunuz? Haydi o- çıkmıyor. Zavallı babacığım öl -
turunuz da birer kadeh rakı içe - dükten sonra, annem çok çabuk 
lim. Biraz sonra da birlikte ye - çöktü. 

-:Ve yavaşca gözlerini kapadı. 
Nevzat Zeynebin elinden tuta -

rak: 
- Haydi geçelim karşıki odaya. 
Diye mırıldandı. 
Marika Zeynebin koluna girdi. 

Yavaşca odadan çıktılar. 
Nevzat karşıki odada bir yemek 

sofrası hazırlatmıştı. 

Zeynep merdiven başında dur • 
du. 

- Artık gidelim, beyefendi! 
Nevzat karşıki odanın kapısını 

açtı: 

-Vallahi bırakmam sizi. Bu ak
§am birlikte yemek yiyeceğiz. Bu
rası senin evin artık, yavrucuğıım. 

Marika da gitmek tar afdarı de
ğildi. Zeynebin kulağına eğildi: 

- Aman küçük hanımcığım, çok 
ayıp olur yemek yemeden gider
sek. 

Evden yemeğe l;eklemezler 
mi? 

- Amaiı canım, hala onları mı 
düşünüyorsun? Nikahlı değilsin 
ya! .. Zaten Cevat bey de başka ka

dınların peşinde koşup duruyor. 
Öyle serçe kuşu gibi daldan dala 
konan bir adamı hala düşündüğü
ne şaşıyorum, hanımcığım! 

Merdiven başında fazla konuşa
madılar. Odadan içeriye girdiler. 

Marika, çabucak hazırlanan ye
mek masasındaki meze tabakları -
nı görünce, bunun yemek yemek

ten ziyade içki içmek kasdile ku • 

mek yeriz, vallahi ne kadar mes- - Allah kimseye ölüm acısı gös-
udum bu akşam bilseniz,,, Annem termesin. 
evlenmemize razı oldu. Gördünüz Zeynep içini çekti. 
ya sizi ne kadar sevdi' Nevzat rakısını içti. 

Zeynebin kolundan ~ekerek ma- Marika, Nevzadın gözünün içine 
sanın başına oturttu. Marika da bakıyordu. Zeynep sözünü tamam-
Zeynebin yanına oturrrıuştu. Jamak istedi: 

Nevzat sigarasını yaktı.. - Ben de babamı kaybettiğim 
Kadehleri dolurdu: zaman günlerce ağlamıştım. Fa -
- Biraz da ku;acağımız yuvaya kat annem, babamın acısını -ara

dair konuşalım, yavrucuğum! Ba- dan uzun yıllar geçtiği halde- u -
zan böyle ani olarak verilen evlen- nutmadı. 

me kararları çok mes'ut neticeler Bu sırada Nevzat, Zeynebin sö
verir. Ben asri evlenmeler gibi u- zünü "dinler gibi görünerek, Mari
zun boylu sevişip konuştuktan son- kaya masanın altından vadettiği 
ra birleşmek istemezdim. Saçıma parayı uzatmıştı. Nevzat bey Ma
ak düşünceye kadar bekledim am- rikanın sabırsızlandığını görüyor
ma, Allah istediğim gibi verdi.. du. Laf biraz daha uzayacak olur -

yazdım ne telefon ettim. O da be
ni aramadı. Bakalım ne olacak? 
Canım sıkılıyor. Kulaklarımda 

hiıla Kem sela sesleri. Nereye bak
scım mum, işık, karanlık, kıvılcım 
illüziyonu içindeyim. Defteri ka
pa! . ................... . 

26 mart 
On gün öncesine kadar İstanbul, 

kanşık b:r ı üya içindeydi. On gün
den beri de korkunç bir kasırgaya 

tutuldu. İtilaf devletleri 16 mart
ta istanbulu resmi işgal altına al
dılar. Sanki işgal etmemişlerdi. 

Babamın anlattığıgna göre Mond
rosta yapılan mütarekenin bir 
maddesi varmış ki galipler bu 
maddeye dayanarak memleketin 
her tarafını işgal edebilirlermiş. 

İstanbulu bir siyah kadifeye ben -
zetiyorum. Öyle bir kadife ki al -
tında sayısız iğneler gizli. Neresi
ne el sürsen batıyor. Ne kadar çok 
düşmanımız varmış. Prenses bi~e 
ileri geri söylenmeğe başladı. Mu
tarekeden bir kaç gün evvel Ayas
paşaya taşındı. Alman sefareti ci -
varında, denize karşı, bahçe içinde 
güzel bir konak kiralamı~ . Beni ye
meğe çağırdı. Alttaki salonda çar
şafımı çıkardım. Üstteki salona gi
rer girmez irkildim. İçeride bir çok 
kadın ve erkek vardı. Bir kaç ec • 
nebi zabit ayakta birşeyler konu
şuyorlardı. Hemen geri dönmek 
istedim. Prenses bileğimi yakala
dı. Bir kahkaha savurarak haykır· 
dı: 

- Vahşi ceylan gibi nereye ka
çıyorsun kız! 

' - Yabancılar var prenses. 
- Hayır, onlar yabancı değil. 

hepsi de dostlarım. Ve oradakilere: 
- Madamlar! Müsyüler! Dedi. 

Size İstanbulun inci kadınını, ya
hut kadın incisini( adımı tercüme 
etti) takdim ederim. 

Ben kızarıp bozardım. 

- Kadınlar birer soğuk ve yan ba
kışla beni süzdügler. Erkekler he
men etrafımı sardılar. Bana onları 
tanıtmağa başladı. Aklımda kalan
larını yazıyorum: 

- Müsyü dö Şevalef! İhtiyat 
süvari zabiti ve asil güzel genç 
Müsyü lö Kont dö Makrof; işgal 

ordusu siyasi büro şeflerinden. 
Mister Kankan Klon; isğal kuv -
vetleti hususi polis müfettişi. 

Hacı Derviş zade Tayfur bey; 
Hürriyet İtilaf fırkası şube reisle
rinden ve milli şirketlerin yeni 
murakıbı. 

Davut Kıranta bey; diplomat ve 
tüccar. 

Kumandan Saligo; 

28 Şubat 

Yazan 

Fransızca yazaığı şiirlerle 

meşhur Enfes Bühtan bey; 

M. Samoel Pataşon; bankacı. 
Baron Mıncıkyan; kuyumcu. 
Bana o kadar nazikce davrandı -

!ar ki çıkıp gidemedim. Bu parlak 
sosyeteyi bırakmak kabalık olur
ılu. Yahut bana öyle geldi. Da~a 
doğrusu beni soğuk ve yan bakış
lar la süzen kibirli kadınlara 

inad orada kaldım. Bu kadınların 
hepsi de güzel şeylerdi. İçlerinde 
belki en az güzeli bendim. Bir ka
dın kendinden güzele böyle soğuk 
bakabilir, fakat bunlar bana ne -
ye öyle baktılar? Sinirlendiğimin 

be:ı de farkındaydım. Kendimi top
ladım ve ne kadar zarif olmak ka
bilse o kadar zarif ol mağa çalış -
tım. Sosyeteye alışık değildim. 

Hem de o güne kadar böyle birşey 
yoktu. Kibar salon olarak bir pren
sesin salonunu görmüştüm. Bütün 
bilgim okuduğum kitaplardandı. 

Şimdi bu hayatın içine her nasıl
sa girivermişlim. Acemiliğimi bel
li etmemek lazımdı. Bu işlerde ki
birlice olduğumu saklıyamam. Na
zik davranan erkeklerle bir kaç 
kelime konuşarak ayrıldım. Pren
ses sofaya çıkmıştı. Yanına sokul
dum. 

- Prenses hazretleri, dedim. Bu 
kadınlarla da tanışmak istiyorum. 

- Acelen ne cicim? 
Duygularımı açıkca söy !edim, 

gülmekten katıldı. 

- Peki, dedi. Şimdi. 
Hepsini uzaktan göstererek giz-

lice tanıttı: ,. 
- İşte şu köşede bahriyeli ile 

konuşan, mavi üstüne lame çizgili 
rap giyen, gördün mü? Peride ha
nımefendi. Asil bir kadındır. Ko
cası iyi bir diplomattı. GO.ya ya • 
hancılara devlet esrarını satmış dr 
ye ittihatcılar azlettiler. Sürgünde 
öldü. 

Avize altında ayakta duran iki 
kadmdan sağdaki, şu gri dantelli 
ıiyah giyinmiş. Nevnihal hanıme

fendi. Pek kibar bir dostumdur. 
Bütün harp müddetince babası ile 
İsviçrede kaçak yaşadı. Mütareke 
olunca geldi. Evli değil amma evli 
sayılır. Güzel sesi vardır. Bir daki
ka evvel bana sigara ikram eden 
müsyü ile yaşıyor. 

Şu kara gözlü kara kaşlı esmer 
güzeli de matmazel Katina Hinoğ
ludur. Babası Abdülhamidin ku • 
yumcularındandı. 

Prenses tanıtımını bitiremedi, 
yanımıza genç süvari zabiti dö Şe
valef geldi. 

(Devamı var) 

sa, Marikanın bir-pOtkırmaSılnuh-:- -ğenmiş ve oğluna onunla evlenme-
temeldi. sini tavsiye etmişti. Bir köylü kı-

Nevzat sözünde durmuştu. zını aldatmağa bundan daha kuv-
Marika aldığı parayı çorabının vetli bir sebep tasavvur edilebilir 

içine sokarak mırıldandı: miydi? 

- Vallahi paşam, bu tesadüften Üstelik Nevzat, Cevat gibi ha-
o kadar memnunum ki.. Bu kızca- sis de görünmüyordu .. Daha şim
ğızın başı yanacak diye korkuyor- diden büyük hanlardan birini ken
dum. Siz pek iyi bilirsiniz ya, bi - disine nişan hediyesi olarak vere
zim Cevat beyin kırk tezgahta be- ceğini bile vadetmişti. 
zi vardır. Her semtte bir metresı.. Nevzat, kadın avcılığında çok 
Her köşede bir kadın .. Ve zavall ı mahir görünüyordu .. Bu ·hususta-
küçük hanımcığırnın bunlardan ki tecrübeleri, ona çok çabuk ve 
haberi bile yoktur. büyük muvaffakıyetler temin et· 

Zeynep bunları i§ittikçe Oeva,.. mij bulunuyordu. 
da içinden küfürler savuruyor ve Nevzat, Zeynebe büyük bir han 
bu tesadüften istifade etmek fırsa-

vadederken, bu saf ve temiz yii-tını kaçırmak istemiyordu. rekli kızı kollarının arasına ala -
Zeynep bir aralık kendisinin bir 

rak öyle ateşli öpmüş, o kadar çok tuzağa düşürülmüş olması ihtima-
sıkmıştı ki.. !ini düşündüyse de, Nevzadın gö-

rünüşü ona Cevattan çok daha de
rin bir itimat vermişti. Nevzat, 
Cevat kadar riyakar görünmüyor
du. Zeynebi aldatan bir nokta da
ha vardı: Nevzadın annesi. 

Nevzat madem ki annesinin is
tediği ve beğendiği bir kızla evle
necekti. İşte, annesi Zeynebi be -

Zeynep, N evzadın kollarından 
kurtulduğu zaman yanakları u -
tancından ateş gibi kızarmıştı. 

Bir aralık Marikanın kulağına 
iğildi: 

- İstanbulluların hepsi böyle 
mi öpüşürler? 

(Devamı v ar ) 

_, 



Ereği i fabrikasının 
tecrübeleri 

iyi neticeler verdi 
Fabrika bütün makineleriyle 
normal çahşma devresine girdi 

Ereğli (Hususi) - Beş yıllık endüstri programının dokuma sanayii 
sahaoında ikinci fabrikası olan ve Sümerbank taralından şehrimizde 

kurulan bez fabrikası altı aydanbcri muvakkat bir kuvvei muharrike 
santralile işlemekteydi. Bu müddet zarfında fabrika memleket piyasasın• 
da hissedilen iplik buhranının izalesine yardım maksadile ehemmiyetli 
miktarda iplik imal ederek piyasaya çıkarmış ve ayni zamanda gerek 
makinelerini gerekse yeni aldığı işçilerini bu suretle bir tecrübe devre
sine tabi tutmuştur. Şimdiki elektrik santralı . in~aatı da tamamlanmış 
olduğundan şubatın sekizinde kazanlar ateşlenmıştır. 

Ayın 25 inde türbinler işlemiye başlayacak. ve .o t_arihten itibaren 
fabrika bütün makineleriyle normal çalışma halıne gırmış bulunacaktır. 

Fabrikanın asıl kuvvei muharrike santralı lvriz deresinde yapılacak 
tesisatla su kuvvetiyle işliyecektir. Bu su santralının şimdiye kadar ya• 
pılmış olan tetkikleri tamamlanmış ve türbinler bir ay önce ihale edil· 
miştir. Önümüzdeki yaz kurulacak olan bu santral tamamlandıktan sonra 
fabrika kuvvei muharrikeyi çok daha ucuza mal edecek, senenin büyük 
bir kısmında kuvvei muharrike ihtiyacının yüzde yüzünü ve yaz mevsi• 
minde de yüzde kırkını su santralından temin edecektir. Filvaki bu 
santral 400 ile 2000 kilovat arasında ceryan istihsal edecektir. 

Erejtli fabrikası ham pamuk ihtiyacının büyük bir kısmını Sakarya va. 
disinin Akala cinsi mahsüllerinden temin etmektedir. Ayrıca Nazilli ve 
Adana mahsüllcrinin ihtiyaca elverişli olmalarıodan istifade edecektir 
Bu uzun elyaflı pamuklarla çalışacak olan fabrikad~ m~rmerşahı salaş
pur, patiska, selen, mendil gibi inbe dokuma çeşıtlerınde senede 4,5 
milyon metrelik bez imal edilecektir. Ayrıca fabrika altı yedi yüz bin 
kilo iplik de satışa çık ara bilecektir. 
Sümerbank'ın bez fabrikası, Ereğli ve muhiti için büyük bir kalkınma 

vesilesi olmuştur. 

• • • 
İzmit Halkevinden istenenler 

• 
Izmit ( Husus! ) - lzmit Halkevinden şunları istiyoruz : 

1 - Gençleri baştan başa çatısı altına toplamasını, 

2 - Sık sık müsamere, konferans ve konserler hazırlamasını, 
3 - Bayrak sevgisini, bayrak saygısını ve istiklal marşının nasıl din· 

lenmesi lazımgeldijtini halka öjtretmesini, 
4 - Merkezi senelik çalışma raporunu gönderirken yalnız yapılan iş-

leri bildirmesini, . 
5 - Bütün şubelerin hudutsuz faaliyet içinde bulunmasını, 
6 - Kitaphanesinin daha mütekamil ve daha faydalı bir şekle lrn

nulmasını. 

7 - Gençlerle daha içten ve yakından alakadar olmasını. 
1t111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıuııııı111111ıııuııuıııı11111111111111111111111111111111111111"111111111111111111111111111111111111111 

Muhabir mektupları 

Sömikok fabrikasının 
yeni çıkardığı ~ö'11ür 

Toz kömürden yapılan Briket 
nedir ve ilk defa bunu kim buldu 

Zonguldak, (Hususi) - cTürkiş• 

sosyetesinin Üzülmez maden mın
takasında kurduğu kok fabrikası, 

briket (briquette) istihsaline de 
başlamıştır. 

Briket, toz halindeki kömürün, 
bir mikdar katranla karıştırıldık -
tan sonra kalıp haline gelmesine 
derler. Toz kömür briket hal;ne 
getirilince yanma hassası artar; 
toz kömürden fazla kalori temin e
der ve ana cevherden, toz kömüre 
nazaran daha az zayiat verir. 

Bu bakımdan, briket kömürünü 
ctoz kömürün ticari kıymetini ar
tıran kalıp kömür. diye anlatmak 
daha doğru olur. 

Tiirkiş sosyetesinin, kok istihsa
linden sonra, briket yapmağa baş
laması da bir muvaffakıyettir. 

Buunla beraber, briket, havzada 
:Veni bir şey değildir. Ereğli Şirke
ti de, evvelce, Zonguldakta bir 
briket fabrikası kurmuş ve briket 
çıkarmıştı . Cihan harbinde Rus 
donanmasının Zonguldağı bombar
dımanı esnasında bu fabrika da 
harap olmuş ve harpten sonra, ye
niden yapılması düşünülmemişti. 

Havzaya briket kömürünü ilk 
getiren Fransız şirketi de değildir. 
Zonguldak ocaklarından çıkan 
nıaden kömürünün tozunu ilk defa 
briket haline sokarak kullanmak 
Şerefi, bir Türk bahriye zabitine 
aittir. 

Zonguldak kömür havzasını 65 
sene kadar Bahriye nezareti idare 
etmişti. Donanma ve askeri fabri
kaların ihtiyacı için, havza kömür
lerinin yegane alıcısı olan Bahriye 
nezareti, o sırada maden işleten 
llıadencilerden ve küçük müesse
selerden, istihsal olunan kömürün 
Sadece iri parçalarını alırdı. Kö -
llıür stoklarından birer tırmıkla i
rileri ayıklandıktan sonra, toz kö
~ür, toprak ve pislik gibi şuraya, 

1 
uraya dökülürdü. Bu suretle dağ

i ara dökülen toz kömür yüz bin -
erce tonu geçiyordu. 

O sıralarda, Kozluda, maden iş

letme komisyonu reisi olarak, Veli 
bey adında kıymetli bir bahriye 
zabitimiz bulunuyordu. Milli ser
vetııı bciylece heder olduğunu gö
ren bu zabitimiz, elindeki vasıta -
sızhğa rağmen, bir çok mahrumi
yetlere göğüs gererek iptidai bir 
fabrika vücude getirmiş; bu fab
rikada, o zamana kadar hiç bir kıy
met ifade etmediği için atılan toz 
kömürü briket haline getirerek 
havzaya tamim etmişti. Veli bey 
ayni zamanda, havzada ilk defa 
kok kömürü ve ateş tuğlası yapan 
ve kullanan adamdır. 

Fransız şirketinin havzaya kol 
atışından sonra, Veli bey istibdat 
idaresinin hışmına uğramış ve bu 
değerli zabitimiz, cKamerun>a sü
rülmüştü. 

• • • 
Çarşamba 
Gençliği 

Yeni Halkevlnde çalıtm•· 
lara ba9landı 

Çarşamba (Hususi) - Dağınık 

bir halde dirilik ve varlığını gös
teremiyen Çarşamba ilçesi ve mu
hitindeki gençlik, modern bir şe

kilde yeni yapılan Halkevinde bir 
araya gelerek, toplu bir surette 
harekete geçmiştir. Çarşamba Halk
evinde vücude getirilen spor, gös
teri! ve musiki kolları da, çalış
malarına hız vermektedir, 

·Halkevi, gösterit kolu tarafın
dan son günlerde denemesi yapı
lan (Çağhyan ve tavsiye mektup -
!arı) adlarındaki piyesler spor ko
lu menfaatına verilen müsamere 
Halkevinin kendi sahnesinde ve 
kalabalık bir seyirci kitlesi karşı
sında muvaffakıyetle oynanılmış
tır. 

Halkevi, musiki kolu tarafından 
yakında bir bando teşkilatı da, vü
cude getirilecektir. Şimdi bu ha -
zırlıklarla uğraşılmaktadır. 

AÇIK SÖZ 

,-------~ 

Bartın da 
Örnek meyva 
Fidanlığı 

Bartın ( Hususi) - Kazamız
da tesis edilecek olan örnek 
meyva fidanlıjtının, Gölbucağın• 
da, mezbaha civarında tesisine 
karar verilmiş ve oradaki bir 
tarla ihtiyaca uygun görülmüş
tür. Bu tarlanın krokisi çıkarıl. 
mış ve istimlak kararı için Vi. 
!ayete gönderilmiştir. Vilayet 
idare Heyeti istimlake karar 
verdikten sonra derhal işe baş• 
!anacaktır. 

Nümune bahçesine dikilmek 
üzere 1000 meyva fidanı ile bir 
sandık tohum gelmiştir. 

lzmirde 
3 cinayet 
işlendi 

İzmir (Hususi muhabirimizden)
Bayramın ikinci günü Bucada 

çok feci iki cinayet olmuş ve biri-

Bir 
Piyano 
Konseri 

Uzun yıllardanberi nıemleketimiz· 
de küçük çocuklara piyano dersi 
vererek yüzlerce talebe yetiştiren 
Profesör B.Erika Voskov dün gece 
Beyoğlunda Ünyon Fransezde 
piyano ile bir konser vermiştir. 
Konserde birçok ecnebiler ve mem
leketimizin yüksek aileleri ve tanın
mış musikişinaslar davetli olarak 

si balta ile diğeri de tabanca il<> Profesör Bagan E'1ka v~ıkov 
olmak üzere iki kişi öldürülmüş-
tü". Vak'a şöyle olmuştur: hazır bulunmuşlardır. Genç pro-

fesör bu konserde Şopcn ve Lizt'in Bayramın birinci günü, Mümin, 
en güzel parçalarını ve diğer kla

Ilyas, Mustafa, Hakkı ve Kocakafa sik eserleri büyük bir muvaffakı· 
Mehmet adında beş kişi kumar oy- yelle çalmış ve alkışlanmıştır. 
namışlar ve sonradan da kavga ç. ı.,,;==============i 
derek o gün birbirlerinden ayrıl

mışlardır . 
Bayramın ikinci günü bu kumar

cılardan Mümin, Ilyas ve Musta
fa adındaki şahıslar birleşerek, 

bir gün evvel kavga ettikleri Ko
cakafa Mehmet ile Hakkının yolu
nt beklemeği ve kendilerini öldür
meği kararlaştırarak Bucanın yu
karı mahalle mevkünde bekle • 
meğe başlamışlardır. 

Bu sırada oradan geçmekte oldn 
Kocakafa Mehmet ile Hakkı, hiç 
bir şeyden haberleri olmadan yü
rümekteler iken Mustafa pehliv.a 
Koca Mehmedin üzerine, Ali oğ' ı; 
Mümin de Hakkının üzerine hıi
cum etmişler, balta ve tabanca ile 
ikisini de ağır surette yaralamak 
.suretile öldürmüşlerdir. 

Katiller yakalanarak adliye)"e 
verilmiştir. 

Evvelki gün dolaplıkuyuda bir 
alacak meselesinden feci bir cina
yet daha olmuş ve Esat isminde 
birisi bakkal Bay Cemali bıçakla 
yaralamak suretile öldürmüştür. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Dolaplı kuyuda bakkal Cemal, 

evine gitmekte iken alacağı bulun
duğu Esada rastlamış ve parasını 
istemiştir. Esat, sarhoş bir halde 
evine gitmekte iken bakkal Cema
lin kendisinden para istemesine 
kızmış ve aralarında kavga çık • 
mıştır. Ağız kavgası nihayet to • 
kata ve sonra da bıçağa kaadr git
miş ve Esat bıçağını çekerek Ce
malin kalbine saplamıştır. Cemal 
aldığı yara üzerine yere yıkılmış 
ve bir müddet sonra aldığı ağır 
yara tesirile ölmüştür. Katil Esat 
yakalanmıştır. 

E§er iyi bir elle reisi 
iseniz tunlar• cevap 

veriniz ! .. 
Aşağıdaki suallerin dokuz tane• 

sine ( Hayır ) diyebilirseniz, kendi
nizi iyi bir aile reisi addetmekte 
haklısınız .. 

1) Yemek yerken okur musunuz? .• 
2) Yatakta sigara içer misiniz?. 3) 
Traş olduktan sonra jiletleri kirli 
olarak oldujtu yerde bırakır mısı
nız .• 4) Karınıza, (canım) (sevgilim) 
(yavrum) der misiniz?.. 5) Karı

nıza sık, sık, anncnızı örnek 
olarak gösterir misiniz? 6) Karını• 
zın dojtduğu ve ujturlu bildijti 
günleri unutur musunuz?. 7) Karı• 
nıza haber etmeden arkadaşınızı 
öğle, yahut ak~am yemeklerine 
davet eder misiniz. 8) Çocukları· 
nızla birlikte gezmejte çıkmağı sev• 
mez misiniz. 9) Karınız konuşurken 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞJK 
ŞARK 

ASRl 

ASTORYA 

: Kızlar mektebi ve 
Mikey Şanghayda 

: Türk inkılabında 
terakki hamleleri 

: Bülbüller öterken 
: Rus -Japon muha

rebesi 

: Bülbüller öterken 
: Rose Marie 
: Bajtdad bülbülü 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 
: ilk matinede: işle 

bıhriyeliler ve 
dijter seanslarda Be
yazlı kızlar mektebi 

: Bay Tekin 
: Hindistan kahra. 
manları ve bir gün· 
lük kibar kadın 

: Renkli peçe ve 
Ôlüm ve zafer 

: Çöl silahşörleri 
(tekmili birden) 

CUMHURiYET: Kan davası ve 
makineli adam 

ISTANBUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

KEMALBEY 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

: Çapkın genç ve 
f<ıııl çayır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

Eski zamanlar 

çeye çeviren : 
H. Fahri Ozansoy 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

28- 2 - 937 Pazar gündüz 15,30 ve 
akşam saat 20,30 da 

DELi DOLU 
Yazan: Ekrem Reşid 
Besteleyen : Cemal Reşid 

• 2-3-937 Salı günü akşamı 
saat 21 de ( NAŞIT ) 

tarafından (Kılıbıklar) ve (Deli Dolu 
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Tetkikler 

Manş denizi altına ya
pılacak tünele800 mil· 
yon frank harcanacak 
Tünelden her dakika 20 otomobil geçe• 
cek, inşaat bir buçuk ylld!_ikmal eıdilecek 

1875 yılında Fransızlar Manş de
nizi altından bir tünel ecirmek i
çin ilk teşebbüse girişmişlerse de, 
bu teşebbüs o zaman yüz üstü kal
mıştır. Bugünün teknisiyenleri, 
tünel o zaman yapılmadığından 

dolayı memnun olduklarını söyle
mektedirler. Çünkü, 60 yıl önce 
yapılan bu tünel bugünün terak -
kiyatına uymıyacağı için hiç bir i
şe yaramıyacaktı. Mon Elan tüneli 
buna bir misaldir. Bu tünel, şi -
mendiferin saltanat sürdüğü ve 
otomobilin henüz mevcut olmadığı 
bir zamanda yapılmamış olsaydı, 

muhakkak, ki otomobile mahsus 
yollarile başka şekilde bir tünel ola
cak ve ticaret eşyalarının otomo
billerle taşınmasına da çok yarıya
caktı. 60 yıldanberi kazılacağı söy
lenip duran Manş tünelinin plan 
projelerini geçen yıl maden mü • 
hendisi Anclre Basdevan hazırla

mıştır. Tetkik edilmekte olan bu 
projeye göre Manş tünelinin içine, 
gidip gelme, karşılıklı otomobil 
yolları yapılacaktır. Manş denizi
nin altından bir tünel geçirilerek 
Fransa ile İngiltereyi karadan bağ
lamak fikri, N apolyon devrinde 
140 yıl evvel Matiyyo isminde bir 
zabitin kafasında doğmuştur. Bu 
zabit bir plB.n hazırlayıp imparato
ra vermiş ise de, N apolyon bu fik· 
rin tahakkuk edemiyeceğini ileri 
sürerek, planı hasır altı etmiştir. 

1880 yılında Tom de Ramon is • 
minde bir mühendis başka bir pro
je hazırlayıp, para sarfedecek ma
liyecileri kandırmağa muvaffak ol
muş ve hem İngiltere sahilinden, 
hem de Fransa sahilinden işe baş
lanılmıştır. Fakat, zuhur eden ma
nialar sebebile bu teşebbüs te da
ha ilk adımlarında akamete uğra-

günkü teknik terekkiyatına göre, 
bu projpe de noksan addedilmiştir. 
Çünkü, havacılık son sözünü he
nüz söylememiştir ... Ve İngiltere 
her cihetten, her ihtimale karşı 

kendini emin bir vaziyete koymak 
istemektedir. Binaenaleyh, Fran
sa ile dost olduğunu her vesileden 
istifade ederek ilan eden İngilizler 
bu tünelin inşasının zamanı geldi
ğini söylemektedirler. cİngiltere
nin hudutları Ren boyundan baş
lar> diyen İngiliz hariciye nazırı 
Eden'nin sözleri çok mühim ve ta
rihidir. Çünkü, Manş denizinin al
tından geçirilecek tünel, İngiliz ve 
Fransızlara yalnız ticaret eşyası 
nakli için değil, cephane, top, tank, 
tayyare nakli için de Jazım olacak· 
tır. Tünel, Folkeston ile Plan Ne 
arasında ve Manşın en dar olan bir 
yerinde kazılacaktır. Bu suretle 
Duvar ile Folkeston iltisak peyda 
edeceklerdir. Denizin bu mıntaka-

Manı Hhifltrindtn bir iÖrünüı 

mıştır. Çünkü, İngilizler böyle bir daki derinliği 50-60 metre, genişli-
tünelin kendi huzurlarını kaçıra- ğt de 39 kilometredir. Karşılana -
cağı fikrine zahip olmuşlardır. E- cak zorluklar 19 kilometre uzun -
sasen, Almanlar da bu tünelin ya- Juğunda olan Simplon tünelinde 
pılmasına daima muarız kalmışlar- tesadüf edilen müşkülattan daha 
dır. fazla olmıyac~ktır. Çünkü bura -

1882 yılında İngiltereyi ziyaret !arda toprağın altında tebeşir ta-
eden Alman prensi Fridrih Kari, bakalarile karışık kaba topraktan 
İngilterenin müstakbel kralı ye • başka, sert kayalıklar yoktur. 
dinci Edvardın yanında bulunduğu Kazılacak tebeşir tabakaların -
halde, tünelin İngilizler tarafında- dan çimento yapılarak satılacak -
ki kazılmış iki kilometrelik kısmı- tır. Tünel denizin dibinden kırk 
nı gezerlerken: cBu olamıyacak- metre ve suyun sathından doksan 
tır. Çünkü, Almanya buna hiç bir metro aşağıdan kazılacaktır. Bu • 
zaman müsaade etmiyecektir. kadar derinliklerde olan bir tüneli 

Demiştir. Meşhur Molteke de: en müthiş deniz torpilleri bile tah-
cAlmanya bu tünelin ehemmiye- rip edemiyecektir. Fransanın Pa-
tini müdrik bulunduğu için, inşa - de-Kale sahili düzgün olmadığı i-
sına hiç bi.r zaman müsaade etmi- çin tünel denizin kıyısından yedi 
yecektin. Demiştir. Harbi umumi kilometre içeriden kazılnıağa baş-
bu sözlerin ne kadar yerinde söy- !anacaktır. İngiliz sahili düzgün ol-
lenmiş olduğunu göstermiştir. İn- duğu için tünelin ağzı denizden üç 
giltere ile Fransa arasında bu tü - kilometre içerideki Koykink tay -
ne! mevcut olsaydı münakalat ç •k yare karargiihınıh yakınlarında o-
kolaylaşacaktı. 1916 yılında mü - lacaktır. Simplon tüneli gibi Manş 
hendis Sasio uzun uğraşmalardan pılacaktır. Çünkü içeri yerleşti -
sonra istikbali de göz önüne koya- rilecek pompalarla, toprağın de -
rak bir proje hazırlamış ise ele, bu (Lütfen ıayfayı çeof,fnb) 

UltlltlllllllllllOUlllHIUllllllllUflllfHtlllllltlUUUllHlllllHlllllllllılllllllllllllllllllllllllllllHlllllfflllllllllllUllllllllllllllllNllHUNHtfl• 

Zavallı bir gelinin dertleri 
Beşiktaştan (Bedbaht ~!in) im

zasile mektup gönderen bir oku-
• yucum derdini şöyle anlatıyor: 

cBen kalabalık bir aile içine ge
lin geldim. Evde hemen on kişi 

kadar varız. Ben gelince evdek; hiz
metçiyi savdılar: 

- Gelin varken hizmetçiye lü
zum yok! Dediler. Kaynanam ve 
görümce Zerim, onların her arzula
rını yerin~ getirmek için elimden 
geldiği kadar çapalamama rağmen 
beni kocama mütemadiyen şikil -
yet etmekten, akla hayale gelmez 
ifriralarda bulunmaktan bir türlü 
vazgeçmiyorlar. 

Kocama gelince: Birbirimizi se
viyoruz. Onun bir kusuru var: Bu 
da annesinin ve kardeşlerinin söz
lerine kapılıyor. Ayrı bir eve çık
mamızı bir türlü kabul etmİ1/0T. 

Çok ıstırap çekiyorum. Kocama: 
cAyrılalım• dedim. Razı oldu. 

Ailesini terketmemekte ısrar edi-

yor. Ben de bu ~aziyete tahammül 
edemiyorum. Acaba sen buna ne 
dersin Dertortağı? • 
Kızım, 

Mektubundan kocanın sana cid
di bir sevgi ile bağlı olmadığımı 
anlıyorum. Eğer böyle olsaydı se
ni feda etmiye kalkışmazdı. Bir 
gelin on kişilik ev halkının bütün 
hizmetlerini görmiye mecbur de
ğildir. Anlaşılıyor ki kocana, bir 
hayat arkadaşından ziyade bütün 
akraba ve taallukatının her türlü 
işini görecek bir hizmetçi lazım • 
mış. Bu zihniyette bir adamla ge
çinmek çok güç olur. Maamafih ay
rılmıya teşebbüs etmeden evvel 
kendisine bir zevcenin medeni hak
larından bahsederek ayrı bir eve 
çıkmıya iknaa çalışınız. Muvaffak 
olamazsanız bu hususta iyi bir a
vukata baş vurup derdinizi anlat
manızı tavsiye ederim. 

DertortaQı 



6 AÇIK SÖZ-

Teşkilatı Esasiye Ka
nunundaki tadilat 

-----------
Kanunun tadili münasebetile 

Kamufayda cereyan eden 
müzakere ve iç Bakanın nutku 

Bugün Güneş lstanbul 
sporla karşılaşıyor 

-2-
Bugün Taksim stadında yalnız 

birinci küme maçları yapılacak • 
tır. Bu maçlar içinde en mühimi 
Güneş - İstanbulspor karşılaşma -
sıdır. 

Ataliırk; bu millette mevcut olan 
bütün yüksek seciyeleri ve alice
nap hasletleri nefsinde toplıyarak 
tnilletin azmi iradesini birleştirdi 
ve kendi azmi iradesine katarak 
Türk milletıni mahvolmaktan kur
tardı. Şimdiye kadar Türk tarihi 
isbat eder ki Türkler için esir ol
mak mahvolmak demektir. Ata • 
türk; Türk istiklalini kurtarmakla 
beşeriyete de medeniyete de bü -
yük hizmet etti. 

Tarih Atatürkten bahsederken, 
Atatürkün yüksek vasıflarından 

bahsederken. hiç şüphe etmemeli 
ki en büyük vasfını beşeriyete yap
tığı bu hizmette görecektir. Türk
süz bir tarih ne kadar muzlim o
lurdu. Hele Türksüz kalacak beşe; 
riyet ne kadar sefil \'e süfli bir 
manzara irae eder, hepiniz tahmin 
ve tahayyül edebilirsiniz. Türkün 
olmadığı bir tarih karanlık ve ka
otik olur. Zaten Türk akıbetine bu 
kastlı yapanlar kendilerinin yaptı
ğı fena niyetin, kötü kasdin ceza
sını az bir zamanda gördüler. Türk 
kendi tarihini ve talilni kendi yap
tığı vakit \'e kendi yaparken hiç 
bir kimsenin, hiç bir tarafın ne te
sirine kapıldı ve ne de yardımını 
gördü. Ne buldu ise kendinde l>ul
du ve kendi ehle yaptı. Ve yaptı
ğı şey, tarihten aldığ~ müsbet, 
muayyen tecrübelerden edindiği 

kanaatler üzerine müessestir. Mad
d; vesaiti kendi idrakine istinad 
ettirtti ve bu sayede istiklalini 
k-ırtardı. Atatürk Türk istikliilini 
k .ırtardıktan sonra Türk bir daha 
büyle badirelere, tehlikelere dön
• iyec•·k bir devlet sistemi kurdu, 
Bu devlet sisteminde tatbik edile
c~k olan prensipleri vazıh, açık ve 
mıisl.ıet olarak program halinde tes
bit etti. Bu programı ve bunun 
tatbikını kendi kurduğu Cumhuri
yet Halk Partisi eline ve mesuli • 
yetine verdi. Cumhuriyet Halle 
Partisinin prensi pi eri evvel emir
de modern bir devlet kurmaktır, 

TUrkün tarihine, seciyesine, ali~e· 
nablığına ve gururu millisine mu· 
vafık olarak bir devlet yaratmak • 
tır. Bu devletin vasıflarını ararken 
hepsini ayrı, ayrı tarihten alınmış, 
hakikatten alınmış, icraattan alın
mış prensiplerle ayrı, ayrı vasıfla
rını tayin etti. Bunların başında 

dcvletcilik gelir. Türk milleti dev
letçidir. Asırların gösterdiği, tari
hin seyri isbat etmiştir ki modern 
tekniğin ve ekonominin, maliye • 
n,n teknik ve müsbet icablarına, 

gündelik hayatlarını ferdi olarak 

n:zder. emeceği suyu, dışarı at -
mnk bu suretle daha kolay olacak
tır. Tünelin i~inde iki taraflı gidip 
geiıne otomobil yolları inşa edile -
cektir. Her kilometre başında, bir 
follket vukuunu haber vermek ü
zere, isL'ıbar \'asıtaları bulunacak
tır. Bol ışıklardan şoförlerin göz
leri kam~maması için elektrik 
lambaları hususi l.ıir takım korniz
ler içıne konulacaktır. Sıcağı gi -
d =~k içın de, h::.;::usi vantilatör
ler miitemacLyen i~liyecektir. Elli 
kilometrelik bir tünel içinde mü
temadiyen gidıp gelen otomobiller
d~n çıkacak yanık gazların havayı 
bozacakları muhakkaktır. Mühen
disler ilk iınce bu mesele hakkında 
müşkülatla karşılaşmışlarsa da bir 
Il'ilhendis buna da btr çare bulmuş
tur. Tüt l:n her iki başındaki ha
va temizlcyıci aletleri mütemadi
yen çalı.;;acak!ar ve tünelin içinde
ki c~ek sırtı gibi husui yerlerde 
yerleştirilen rezervuarlarla, su 
pompaları, tünelin içıni her saat 
başında yıkayıp temizlivecekler -
dir. • 

Tünel 800 milyon franka mal o
lacak ve bir buçuk yıl zarfında ik· 
mal olunacakt,r. Harcanacak pa
rayı iki devlet mütesaviyen tediye 
edeceklerdir. Yapılan hesaplara 
g6re, tünelin içinde her dakika 20, 
ve her saat on bin otomobil gelip ge
çecektir. Denizden yapılacak nak
liyat masrafları yanında, Manş tü
nelile yapılacak nakliyat yüıde 
seksen daha ucuz olacağı için, bu 
tünel, iki devlet hayatı iktisadiye
sinde, ve bundan başka, askeri mü
nasebatında gayet mühim ve ha • 
yati roller oynıyacaktır. 

M. N. Deliorman 

ı 
ve cemiyet halinde uydurmayanlar 
daima geri kalmağa mahkümdur -
!ar. İlerilememek gerilemek; geri -
!emek, ezilmek demektir. Ha -
yat mübarezesinde, bahusus dev
letler, arasındaki hayat mübare -
ze3inde geri kalmak çiğnenmek de
mektir. Çiğnenmemek için Tür • 
kün her gün daha fazla ileri adım 
atması lazım ve şarttır. Biz yakın 
mazinin bıraktığı boşlukları dol
durmakla mukelief olduğumuz gi
bi atiyen de çocuklarımıza hiç bir 
fena miras bırakmamak mecburi
yetinde bulunan bir nesiliz. Ma • 
zide, zamanda ve mekanda yapı
lan hataları az zamanda telafi e
derek istikbali ona göre hazırlamak 
lazımdır. Yalnız mazinin kusurla
rını itiraf etmek veyahut örtmek 
kafi gelmez. İstikbalin de icabları· 
nı ona göre hazırlamak iktiza e -
der. Bu vasfı haiz olınıyan devlet
lerin bilhassa Türk Devletinin is
tikbalinden dahi şüphe edileb;J;r. 
Atatürkün kurduğu prensibin as
liyeti bundadır. Eğer biz Atatür • 
kün Türklerı kurtarmış olmak iti
barile, Türklere yüksek medeni va
sıflarını tekrar iade etmiş olmak 

itibarile kendisine karşı şükran hissedi 
yorsak bunun ifasım ve ifadesini 
kurduğu prensipleri sadakatle, fe
ragatle ve samimiyetle takipte a
ramak icabeder, Türk milletinin 
bu prensiplere ne kadar bağlı ol • 
duğunu her gün bir misalile gör • 
mekteyiz. 

(Devamı var) 

Türk ve 
Felemenk 

Klerlng anlatma•• 
imzal6ndı 

Ankara 27 (A. A.) - Türkiye• 
Felemenk klering anlaşması ve 
Felemenk firmalannın karşılı~ se· 
kiz seneye kadar uıayan taksitler• 
le ve Türk malı olarak ödenmek 
tartile ve 35 milyon FIOt'enllk bir 
plafon dahilinde Türkiyede ki dev. 
Jetle ali.kadar bazı büyük işler 
münakiısasına iştirak hakkındaki 
protokol bugün Hariciye vekile. 
tinde her iki memleket mümes
silleri tarafından imza edilmiştir. 
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ispanyada vaziyet 
Nazik bir safhaya 
Giriyor 

Galatasaray • EyUp 
İlk karşılaşma Galatasarayla E

yüp arasında oynanacaktır. Ga • 
latasaray takımı son vaziyetinde 
zayıf olmakla beraber Eyübü ye • 
nebilir. 

Eyübün ilk zamanlarda aldığı 

neticeleri bugün alabilmesi güç • 
tür. 
Güneşle berabere kalabilmek 

muvaffakıyetini kazanan Eyüp ta
kımı uzun müddet tehire uğrıyan 
lik maçlarında iyi netice almış • 
tır. Bugünkü maçı Galatasarayın 
kazanması muhakkaktır denilebi
lir. 

Fenerbahçe • Topkapı 
İkinci oyun Fenerbahçe ile Top

kapı arasındadır. Bu yıl lik maç -
larında hiç yenilniiyen Fener ta • 
kımı son maçlarında kuvvetli ra • 
kipleri karşısında fena neticeler 
almıştır, Topkapılılar da Haydarın 
çıkmasile. gol gabiliyetini zayıflat
mış bulunuyorlar. Neticenin Fener
bahçe lehinde olması normaldir. 

GUne, • lstanbulsdor 
Günün en mühim karşılaşması 

Güneş - stanbulspor maçıdır. Gü
neş takımı Fenerbı;hçeyi de yene
ret kuvvetli bir takım olduğunu 

göstermiştir. Buna mukabil İstan
bulsporun oldukça kuvvetli takı • 
mı futbolun cilvelerinden istifade 

Bluma Yapılan 
Hücumlar 

(1 nci •ayfadan devam) 
nisbetle yüzde yetmiş eksilmiştir. 
Demiryoltannda eşya yüklü vagon• 
lar adedi çoğalmıştır. Fiaıtarın yük· 
selmesine müstahsillerin maliyet 
tahminlerinde mubulajtalı rakamlar 
göstermeleri sebep olmuştur. Buna 
çare bulunacaktır. Stoklar tekrar 
tamamlanacakrır. Huıusl sermaye 
fimdi tekrar silAhlanma nafıa işleri 
programının tatbiki dolayısite dev· 
iet ıermayesile rekabet etmektedir. 
ihraç edilen veya biriktirilen ser• 
maye tekrar iktısadi işlerde devret
miye başladığı zaman, şimdiki 
müzayaka ıreçecektir . ., 

Başvekil şunları ilave etmiştir: 
•M. Reynaud, Fransız politika· 

sını zıt cereyanlar takip etmekle 
ittiham ediyor. Bunun sebebini, hü
kümetin geniş içtimai ıslahat yap
mak, aynı zamanda milll müdafaa 
için büyük masraflar ihtiyar etmek 

( 1 nci sayfadan devam) mecburiyetinde bulunmasında ara• 
Londra, 27 (A. A.) _ Daily mak lazımdır • ., 

Sözlerini bitirirken başvekil, halk 
Teteırraph ve Dally Mail ırazelele· cephesi hükumetinin hiç bir zaman 
rine göre, Felemenk Vis • Amirall bir koalisyon hükameti olmıyaca-
Deırraaf, denizde ve Felemenk Ge. ğını, çünkü bunun memleket ekse-
nerali Baron Van Voorst de Fran- riyetinin arzusune muhalif olduıtu· 
ıız-lspanyol hududunda kontrolü nu söylemiş ve demi,tir ki: 
deruhde edeceklerdir. "Bütün demokrat partilerin hü-

' kQmette birer mümessilleri bulun• 
Daily Herald ırazetesi, bütün maları !Azım geldiğini kanaatinde· 

plAnın tatbikatına lnırilterenin eski yim. Biz salahiyetimizi halk kütle. 
Tiran Elçisi B. Robert Hodgsonun lerin itimadından aldığımız için 
memur olacağını bildiriyor. B. hükümetimiz hakikt bir milll hü· 

kümettir. Hodgson, Moskovada Maaliihatgü-
zar idi. 

iHTiLALCiLER KRALiYET 
MARŞINt KABUL ETTiLER 

Salamanka 27 ( A. A. ) - Yeni 
bir kararname ite kraliyet marşı, 
milli marş olarak kabul edile· 
ceklir. 

BiR 1NGILIZ KRUV AZÔRÜ 
BOMBARDIMAN EDiLDi 

Londra 27 (A.A) - Hariciye nazırı 
B.De!vayo,ya!encia'daki lngiliz mas
lahatırüzarı vasıtasi!e, asi tayyare
lerinin son !ıücumu esnasında Va• 
lencia yanındaki tayyare toplarının 
biri tarafından lngilterenin Royal • 
Oak kruvazörünün bombardıman 

edilmesi dolayısi!e lngiltereye hü· 
kümelinin teessürlerini beyan et• 
miştir. 

Bir lnglltz vapurunda 
lnflllk 

Londra, 27 (A.A.) - ispanyanın 
şark sahilleri açıklarında ilanda 
Very Castle ismindeki lngiliz va
puruna evvelki gün hasar ika eden 
infilak hakkında Amirallık ve Tica. 
ret Nezareti tahkikat yapmağa 

karar vermişlerdir. 
Resmi mabafilde söylendiğine 

ıı-örc, ispanya sabitleri açıklarında 
kurulan torpil hattı dolayısile or
taya çıkan hukuku düvel meselesi 
hiçbir veçhite halledilmiş dejtildir, 
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Çivi fiyatları 
T es bit edilecek 

Çivi mevaddı iplidaiyesi olan çi
vi teli fiyatlarının yükselmesi mü· 
nasebetiie çivi fiyatlarının da ar
tacağını yazmıştık. Çivinin satış 
fiyatı yakında tesbit edilecektir. 
Bunun için alAkadarlar tetkikat 
yapmaktadırlar. -----
Şehremini Halkevlnde 

·verilecek konferanalar 
Mart ayı içerisinde, Şehremini 

Hatkevinde yedi konferans verile. 
cektlr. Bu konferansların tarih ve 
mevzularıyle konferansçıları şöyle 
tesbit edilmiştir: 

4 mart perşembe saat 17 de Öğ· 
retmen M. Kemal Sun tarafından 
lstanbuiun tarihi ve sanayi eserle
ri; 9 mart salı saat 17 de öğret• 
men Malik Sayar tarafından jeo
loji; 16 mart salı saat on yedide 
öğretmen 1. lıhami Cebeci tarafın· 
dan memleketimizde iktisadi kal
kınma ; 19 mart cuma saat 17 
de öğretmen M. Cemil tarafından 
musiki; 23 Mart Sal! saat 17 de 
Reşat Ekrem Koçu tarafından 
Memleket çocukları; 27 Mart Cu
martesi saat 17 de öıtretmen Nu
rullah Ataç tarafından Okumak; 
31 Mart Çarşamba günü saat 17 
de ö~rctme~ Ihsan Konger tara. 
fından Cemiyette ülküler ye mü• 
rebbinin rolü mevzulu konferanslar 
verilecektir, 

ederek galip ,·aziyete geçebilir. 
Normal vaziyet Güneşin galip gel
mesidir. 

ikinci küme 
Kasımpafa • Ortaköy 
Şeref stadında ikinci küme maç-

lan yapılacaktır. 
İlk müsabaka Kasımpaşa ile Or

taköy arasındadır. 
Bu maçın bir hususiyete sahip 

olması neticeden ziyade oyunun 
seyri üzerinde tesir etmektedir. 
Maçın hakemi eski Kasımpaşalı 
Nuri Bosuttur. Ortaköy takımın • 
da da eskiden Kasımpaşa oyun • 
cuları olanlar vardır. Bu şekilde 
maç Kasımpaşalılar karşılaşması 
oluyor. 

A. Hisar· KaragUmrUk 
İkinci maç Anadolu hisarla Ka

ragümrük arasındadır. Bu oyunu 
ikinci kümenin en kuvvetli takımı 
olan Anadoluhisarın kazanması 

muhakkak gibidir. 

Etraf ŞeflOln G. Saray 
ldarecilerlne mektubu 

Bir sabah gazetesinde Eşref Şe
fik Galatasaray idarecilerine hitap 
eden bir yazı yazmıştır. Bu mek
tubunda Galatasaraylılara bir çok 
nasihatlar veren Eşref Şefik vak
tile bazı yazı ve sözlerinde dola
yı kendisini Galatasaraydan kapı 
dışarı ettiklerini iliive ediyor. A
caba Galatasaray idarecileri bu ya
zıya ve nasıhatlara nasıl cevap ve
recekler. 

Minare altında 
Define bulundu 
Ameleler altınları pay· 
latmıtlard1 1 fakat ... 
Sirkecide Salkımsöğüt caddesin

deki Hüseyin çelebi camiinin mi
naresi yaya kaldırımı üzerinde ol
duğundan, belediyece, minarenin 

yıkılarak daha içeriye yapılması 
muvafık görülmüş, münakasaya 
konmuş ve bir müteahhide ihale 
edilerek iki, üç gün evvel yıkılmı
ya başlanmıştır. 

Minarenin zemin kısmındaki taş
lar kalclırılırken sedef bir çekmece 
bulunmuş, içerisinde de Üzerlerin
de 1223 ve 1255 tarihli 250 kadar 
altınla bi< miktar da bakır yü~er 
paralık olduğu görülmüştür. 

Çekmeceyi bulan ameleler, kal
falarını hadiseden haberdar et • 
mişler kalfa Saimle amele Ahmı-t, 
Mahmut, İsmail ve Hüseyin bu 
paraları paylaşmışlardır. Paraları 
paylaşanlar sarraflara götürüp boz
durmuşlar, fakat, bu sırada, Fa • 
tihte Hasan halife mahallesinde o
turan Bahaettinle Mustafa Fatih 
merkezine müracaat ederek hadi
seden polisi haberdar etmişlerdir. 

Polis tahkikata başlamı~. ame • 
leler yakalanmış, sarraflara bozdu
rulan paralar bulunarak geri alın
mış, sedef çekmece de bulunmuş • 
tur. 
Parayı aralarında ta1<sim eden 

amel.eler ve kalfaları haklarında 

takibata b•şlanmıştır. 

Kurşun çalanlar yakalandı 
On iki yaşında Nevzatla arkada

şı Vasfi, Beyoğlunda Galip cadde
sindeki mezarlığın içerisindeki tür
benin üzerindeki kurşunları çalar
larken yakalanmışlardır. 

Kıskançlık yUzUnden 
Tahtakaled'.e Telefon sokağında 

18 numaralı evde oturan Ratıp, 
metresi Fatmanın eski meteri kah
veci Raşit tarafından, jilet hıçaği
le, sol kolundan yaralanmıştır. Ra
şit yakalanmıştır. 

Bir yumurta depo•u 
yandı 

Dün sabaha karşı, Küçükpazar
da yumurtacı Anderyaya ait depo
dan yangın çıkmış, deponun ~atı

sile içerisindeki yumurta sandık -
!arı tamamen yandıktan sonra it
faiye taraiından söndürülmüştür. 

Deponun altında bulunan Za -
rap Parsagyan ve şürekası makaı
na imalathanesi yanmaktan kurta
rılmışsa da, sıkılan sulardan ma
karnalar ıslanmış ve epey zarar 
olmuştur. 
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Aç , 1 1 ' Kıpanıf 
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1 Nevyork 
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6ı7,- 6\6. -
o, 7924 o. 7'25 

17, 0375 17.065 
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1 
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lstanbul radyoıu, 28 Şubat 937 

Pazar proırramı 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

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

Saat 18,30 Varyete müziği, Am· 
basadörden nakil, 19,30 Konferans 
Ordu saylavı Setim Sırrı Tarcan 
(Roma) 20,00 Müzeyyen ve arl\a• 
daştarı tarafından Türk musikisi 
veQhalk şarkıları, 20,30 B. Ömer Rı· 
za tarafından arapca söylev, 20,45 
Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve saat ayarı, 21, 15 
orkestra,22,15 ajans vo borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 
22.30 plakla sololar, ve operet 
parçaları, 23,00 son. 

Hiç bir iddia 
Aslında kıymet;iz olana 

fazla bir ı•Y ilave etmeı. 

KREM PERTEV 
ifrat ve mubalağanın ifadesi 

değildir. Terkibi bir fen ha

rikası gibi velveleli bir tarz

da ortaya atılan güzellik 

mOstahzar!arını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zaman rakib 

olarak tanımamıştır. 

lı 
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laTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

27 / 2 / 937 
: 
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l==F=l=A=T=L=A=R= 
C 1 N S 1 

Buğday yumuıak 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Kuşyemi 
Mısır sarı 

Susam 
Yapak A~adol 

,, Trakya 
Zerden derisi 
Sansar .. 
Kunduz 
Tilki 
Kurt 
Porsuk 
Kedi 
Çakal 
Tav,an 

• .. 
• 
" adedi 

Aşaiı Yuka . ----
K. P. K. P. 
6 10 6 14 
4 20 
5-

14 35 
s 5 

18 27 
63 -

5400 
3400 
1600 
so:ı 

400 
650 
225 
250 
25 

-
5 5 

10 20 , 
67 - , 

5500 
3550 1 

1700 
1050 
500 

250 

26 

GELEN ı 

Bujtday 
Uıı 

Bulgur 
Çavdar 
Arpa 
Kepelı: 

268 ton 
30 .. 
12 1/2 .. 

300 • 
.. 
• 

Yapak 
Tiftik 
Fasulye 
Mısır 
Yulaf 
Pamuk 
iç ceviz 
Kaşer 

ıs 

60 
102 

10 
. ' 

B. Peynir 
Keten tohumu 

33 3/4 " 
15 • 
15 .. 

8 1/4 .. 

9 " 
3 1/4 .. 

3/4 .. 
20 .. 

1 
' 

1 
1 

GiDEN : 
Yapak 
Çavdar 

124 
400 

ton 
.. 

DIŞ FIATLAR/ 

Buıtday : Li verpul 5, 69 
6, 08 
s, 76 
5, 30 
3, 35 

,, : Şikago 
., : Vinipek 

Arpa : An vers 
Mısır : Londra 
Keten T: " 7, 12 
FındıkG : Hamburı 78, 03 ' 

ı.:.1--..·-..· -.T=: =" =·-.77_, 5._-2 ....... -.'ı 
İstanbul Asliye 4ncü Hukuk 

Mahlı:e meıinden: 

İstanbul Mu hakemııt Müdü· 
riyeti tarafından Feriköy Ba· 
ruthane caddesinde 70 numRralı 
evde oturan Anderiy11 aleyhine 
açılan farkı fiat davasından do. 
layı müddaaleyhe muhakeme 
günıi ilanen tebliğ edildiği hal• 

de gelmediğinden gıyabında mu· 
balı:emeye devıım olunmuş ve 
davacı vekili tarafından satış 

şartnamesi ile tapuya yazılan 

m!izeltkere sureti ibraz edilmiş 

olduğundan muhakemede bun• 
lardan bahisle muameleli gıyap 

kararının tebliğine ve muhake
menin 7.4.937 çarşamba günü 
saat 14 de bırakılmasına ve 

müddaaleyhe itAn gününden iti· 
baren bir ay mühlet verilmesine 

karar verildiğinden yukarda •dı 
ve adresi yazılı müddaaleyhin 
ilan gün ünden itibaren bir ay 

ııarfında itiraz etmediği ve yazılı 

günde mahkeıııeye gelınediği 

veya bir ueltil göndermediği 

takdirde vakıaları kabul etmiş 

addolunacağından gıyabında hü• 
ltüm verileceği ve bu babdaki 

gıyap kararı mahkeme duvarına 
asılmış olduğu ilan olunur. 

1355 Hicri 
Zilhicce 

18 

- -13-52 Rum! 
Şubat 

15 • 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 59, Ka11m 113 
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-YEZiDiN AŞKI-,' 
VE KERBELA FACiASI 1 

-...~~--~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
T a rlhT ro man , 105 Y azan' M. Rasim ÖZGEN 

Halife .. arada bir, oğlunu imamete geçi· 
rirdi ve bu harelretile Yezide 

karşı halkın inkıyadını temine çahşırdı 
Muaviyenin ordugaha gelişi bo

rularla iğlan edilirdi. Herkes su 
başlarına toplanır, abdest alırdı. İ
kinci bir boru akşam namazına işa
retti. O anda, ordugahta, güzel ses
li müezzinler ezan okurlardı. Son
ra, büyük meydanda, bütün asker
lerden ve askerleri ziyarete gelen 
halktan mürekkep büyük bir ce -
maat saf bağlar .. Muaviyenin ar
kasında akşam namazını kilardı. 

Halife .. arada bir, oğlunu ima
mete geçirirdi ve bu hareketiyle 
Yezide karşı halkın inkıyadını te
mine çalışırdı. 

O .. eyalet murahhaslarının içti
maında, Yezidin lehinde bir karar 

verdiremediği için müteessirdi; I
rakın galeyanı da canını sıkmıştı; 
öyle iken ümidini zerre kadar kay

betmemişti. Nasıl olsa, oğlunu ve
liahd iğlan edeceğinden emindi. 
Bizanslılarla giriştiği harbe, bir 
de, bu cihetten ehemmiyet veri -
yordu; çünkü Yezid, muharebe sa

halarında, biraz göz kamaştıracak 
bir iki hareketiyle şöhret kazanır
sa \'e muzaffer bir musali'ıha ile 
avdet eden ordunun ba~ında geri
ye dönerse, memlekette şahSJyeti 
teessüs ederdi ve o da. bunu, oğlu 
lehin", kolaylıkla istismar ederdi. 

(Devamı var) 

TARİHTEN 87 İNCİ NOT 

Amr, Necaşinin yanınöan çıkın
ca arkadaşına: 

- Bak, yarın onlara öyle bir şey 
yapayım, ki Neciışi hepsini iğdam 
etmekten başka çare bulamasın! 

Deyince arkadaşı: 
- Öyle şey yapma! onlar da ak

rabalarımızdır. 

Dedi ise de Amr, onları, muhak
kak, öldürtmek kararında sebat et
ti ve ertesi günü Necaşinin huzu -
runa çıkarak: 

- Ey büyük hükümdar! siz bu 
adamların ne olduğunu bilir misi
niz? Onlar, sizin dininizin aleyhin
de bulunuyorlar. 

Dedi. 
Bu itham üzerine, Necaşi Cağ -

feri çağırttı ve onların İsa hakkın
da ne fikirde olduklarını snrdu. 

Cağfer: 

- Biz, Allahın dediğine inanı -
yoruz. Allah, onun hakkında: İsa, 

Allahın kulu ve rcsulfıdur. O, 
Meryeme ilka ettiği kelimesidir ve 
Allahın ruhudur. DeırJştir 

Necaşi, bu sözleri muvafık bul
du. Yerden aldığı bir çöpü göste
rerek: 

- Sizin dediğinizle İsa arasında 
şu kadar bile fark yoktur Si
zi ve yanından geldiğiniz zatı teb
rik ederim. Ben de. İsanın gelece -
ğini tebşir ettiği Allahın resuhi ol
duğuna şahadet ederim. İncilde, o
nun i'akkında bir çok (·mirler \'e 
tavsiyeler vardır. Memleketimde 
rahat rahat oturabilirsinız. Kimse 
size taarruz edemez. 

Dedi. 
Sonra: 

- Allah. , bu mülkü bana rüş -
vetsiz ihsan etti. Ben de sizden 
rüş\'et kabul etmem. Kimsenin sö
zünü de dinlemem. Peygamberl~
rini tekzip eden bir kavmin hedi
yesi bana lazım değil. 

Diyerek Kureyşin gönderdiği he
diyeleri reddetti. 
Kureyş murahhasları Habeşis -

tandan a\'det ettikten sonra Hab~ş 
papazları İslam muhacirleri ile din 
münakaşalarına giriştiler. Cağfer, 

bu arada, onlara cMa Kane İbra -
hime Yahudiyyen ve la nasraniy
yen ve lakin kane hanifen müsli -
men .. ayetini de okudu. Meali: 
cİbrahim, ne yahudi, ne de nasra
ni idi. O hanif müslim idi.> 

Necaşi, bu ayeti işidince: 

- Doğrudur. Yahudilik ve nas
ranilik İbrahimden sonra gelmiş -
tir. 

Dedi. 

Cağfer, Necaşinin İbrahime ait 
ayetlerden hoşlandığını anlayınca, 
tbrahime dair bir kaç ayet daha o
kudu. 

Necaşi, çok memnun oldu ve: 
- Yarab! bugün, bana, İbrahim 

dinini tekrar gösterdin .. Ben de o 
dine tabiğim! 

Diyerek Allaha hamdü sena etti. 

BaZı islam müverrihlerinin ka -
naatlerine göre, Necaşi, is!amiyeti 
gizlice kabul etmiştir. 

AÇIK SÖZ -

Y eni Nesriy at: 

Lokman Hekim 
( Lokman Hekim ) lıb mecmua• 

sının 8 inci sayısı da kıymetli mün
derecat ile intişar etmiştir. Sağlığa 
ait fayda lı bir çok malüma lı ihtiva 
eden bu mecmuayı okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

• Yeni Nasrettin Hoca 
Her sayısında bir az daha teka

mül gösteren bu siyasi ve mizahi 
halk gazetesinin onuncu sayısı da 
çıkmı ştı r. Karilerimize tavsiye 
ederiz. 

İstanbul Dördüncü icra memur
luğundan: 

Yeminli üç ehli \•ukuf rnrafın

dan tamamına (~046) lira kıymet 
takdir edilen Galatada Kasaplar 
sokağında eski 26, 28 yeni 10 No. 
lu dükkan ve odalarının evsafı a-
şağıda yazılıdır. ı· 

Dükkanın kapısı istorsuz ve c.ıev
cut camekanlarda müstecire ait 
olup zemini kısmen mermer \'e kıs
men malta taşı döşeli ve sol ve 
arka bölmeler kiracı tarafından 

yapılmış dükkanın yanındaki böl
meden asma bir merdivLnle birin-
ci kata çıkılır. g 

Birinci kat: Burada ocağı ve ha
lası bulunan bir sofa üzerinde bir 
oda .. 

lkinci kat: Bir sofa üzerinde iki 
oda vardır. Binanın bedeıo dıvar
ları kargir diğer aksamı ah~ap ve 
tamire muhtaç bir haldedir. İçinde 
tulumbalı kuyusu ve tahtezzemin 
bir bodrum vardır. 

Hududu: Sağı Mustafa efendinin 
zahireci dükkanı solu Etem efen
dinin sebzeci dükkanı arka tarafı 
Nikolanın bakkal dükkanı ön ta _ 
rafı tarikiam ile mahduttur. 

Sahası: l\1etro murabaaıdır. 
Yukarıda evsaf ve hududu ve 

sahası gösterilen gayri menkulün 
960 hisse itibarile 305 hissesi açık 
arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
31/3/937 tarihine müsadif, Çar _ 
şaınba günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra e _ 
dilecektir. Arttırma bedeli kıyme
ti muhammenenin % 75 ni buldu
ğu takdirde müşterisi üzerine bı
rakıl:ıcaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki k~lmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 15 /4/937 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasıııda 
arttırma bedeli kıymeti muham -
menenin % 75 ni bulmadığı tak -
dirde satış 2280 No. Iu kanuıı ahka
mına tevfikan geri bırakılır Satış 
peşindir. Arttırmaya iştirak et _ 
mek isteyenlerin kıymeti muham
menenin % 7,5 nisbetinde pek ak
çeı:i veya milli bir bankanııı temi
nat mektubunu hamil bulunmal2-

n lazımdır. Hakları tapu sicili: ik 
sabit olmr:yan ipotekli abc:·k'arda 
diğer a!iikadaranın ve irtifak hak
k! sah,plenr.in bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife ".lair olan 
iddialarını evrakı müsp;"·lrri ile 
birlikt2 ilan tarihinden ıtibaren 

nihayet 20 gün zarfında birlik!' 

dairemize b;ldirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmayanlar satış bed"l'nin 
paylaşmasından hariç kalır:aı'. Mü
terakim vergi, t.enviriye, t.>nzifi

yeden mütevellit belediye rüsumu 
ve vakı( karesi bedeli müzayede
den tenzil olunur. Daha faz•a ma
lfırnat ahnak isteyenler ilan tari -

c ·.. '; ·-c 
Q) 

f> 
~ 
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1 j Selim iye Askeri Satınalma Komisyonu HAnları 1 

1 - Selimiye kışlasında ve Haydarpaşa hastanesindeki er• 
!er in i htiyacı ıçın 12000 kilo sabun alınacaktır. Mu hammen 
bedeli 4825 li ra 20 kuruştur. İlk teminatı 362 liradır. 

2 - Açılı: eksi ltmesi 3 Mart 1937 çarşlmha günü saat 14 de 

yapılacaktır. Şartname buradadır. Hergün okunabilir· 

3 - E ks iltmeye g ireceklerin 2490 sayılı kanununa ve 

bu işle meşgul olduk l:u ı nıı. dair komisyona resmi vesaik i tevdi 

etmek üzere berabe rinde getirmeleri mecburidir. (830) 

hinden itibaren herkesin gcirebıl -

mesi için dairede açrk bulundum -
lacak arttırma şartnamesi ile 934/ 

918 No lu dosyaya -müracaatla 
mezkur dosyada me\'cut vesaiki 

görebilecekleri ilan olunur. 
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Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

~üyü~ 50 000 liradır. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 - M A R T -

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur .. 

Beyoğlu 3 cü SuJh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 936/1025 sayılı dosyasile Beyoğlu Vakıflar 

Müdüriyeti avukatı Raşit Uyar tarafından Tophanede Sirkeci Mes· 

cit Kalaycı sokağında 6 No. lu evde oturan Ahmet oğlu Osman 

aleyhine açılan davanın duruşmasında mezk1lr 6 sayılı evin 14/9 

hissesinin tahliyesine ve 14 lira 80 kuruş kira bedelinin tahsiline 

dair verilen 4·2.937 tarihli hükmün hülasası berayı tebliğ dava 

edilene gönderilmiş ise de mezkur nıahalden çıktığı ve halen ne• 

rede oturduğunu bilen dahi bulunmaması hasebile tebligat icra 

edilemediği anlaşılmış ve davacı vekilinin isteğile ilanen tebliğine 

karar verilmiş olduğundan tarihi ilandan itibaren 20 gün zarfın· 

da temyizi dava etmediği takdirde hükmün kesbi kat'iyet edece· 
ği malılmu olmak üzere ilan olunur. •1084• 
.................................... _____ .................................... ... 
1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llarıları f 
:......----------------------------------= 

Günün 24 saatinde hasta 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerirıi kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağrı, sızı ve san· 
cıları keser. 

GRIPlN : En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını süratle din· 
dirir. 

GRIPIN : Nezle, grip ve romatiz. 
maya karşı çok mües
sirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, 

Ambalajlarda 

GRIPIN kelimesine 

dikkat ediniz. 

,---------------------,! 
ISTANBUL TRAMVA y ŞiRKETi I' 

21 lklnclkAnun 1911 tarihli ,artnamenin 14 Uncu 
1 maddesine göre 

İLAN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tek

mil hatlarda aşağıdaki tarifeler 
tatbik olunacaktır. 

Birinci Me• klllk inci Mevki 
Nakllye ve köprü reılm-

leri dahil 

Kuruş Kuruı 

1-2 kıt'a 5 50 3 50 
3-7 

" 7 75 5 50 
5 50 3 25 
4 25 

Subaylar 1-7 
Miıstalıkem mevki ihtiyacı için 200500 kilo un kapalı zarfla ,, (karne) 1-7 

alınacaktır. İhalesi 17 • l\Iart • 937 Çarşamba günü saat 11 de ı 1 7 
" 
" 4 25 2 - 1 50 

4 25 2 -

Aıker er, aıker ma Qllerl ._.... 1-
İzmirde kışlada Uüstalıkem mevki Satınalma komisyonunda ya• Askerler (karne) 1-7 :: 
pılacaktır. Tahmin edilen mecmu bedeli 26967 lira 25 kuruş ve hk,Orta ve Lise 1 Ayni arabada evden 
ilk teminatı 2022 lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gün komis- mektepleri mektebe ve mektep-
yonda görülür. İsteyenlere 135 kuruş mukabilinde şartnamesi \>'e• talebeleri. ten eve kadar 
rilir. İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şarttır. İstekli· 
!erin 2490 sayılı kAnnnun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartna• YUksek mek· Ayni arabada yapılan 

28 Şubat 

. 
ista.nbul . Belediyesi . ' İlanları 

. :.:t ::. 

Muhammen bedeli tık teminatı 

Yıldız bahçesi fidanlığına 

elektrik tesisatı 141,94 10,65 

Aygır deposıı an barının 

ikmal inşaatı 383,62 28,77 

Konservatııvar yatı kısmı 

için metot ve etüd 160 12 

Yııkarda cinsi mıkdarı ve mnhaınnıen bedelleri yazılı olan 

üç türlü iş ayrı ayrı plzarlığa konulmuşlardır. Nümune ve ş'rt· 

nameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstelcliler 2490 numa• 

ralı kanunda yazılı vesika ve hizaların~a gösterilen ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 3.3.937 Çarşamba günü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1.) (1077) 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

_______ lş~ı_e_tm __ e __ u_._i_d_a_r_e __ s_i_i_ıa_n_ı_a_rı ____ _ 
Muhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve kahve 

rengi muşamba ile 1900 metre muhtelif eb'atta Linoleum mu. 

şambası 4-3-937 Perşembe günü ~aat 15 de Haydarpaşada gar 

binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 657 lira 30 kuruşluk muvakkat 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 

7·5·36 giin ve 3297 No. lu nuslıasında intişar etmiş olan tali· 
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri komisyon tarafın• 

dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (746) 

4 25 

1 
2 d "k ı ·ı b" l"k · tep ve Üniver• tekmil seyahatler me•in e yazılı vesı a arı e ır 1 te teminat ve teklıf mektuplarını Sahibi ve Umumt neşriyatı idare eden Başmuharrir site talebeleri için ihale saatin ieıı en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunma• Etem izzet Benice 
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