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Türkiye 
Sulh 

En büyük çaptaki diplomasi ve 
onun en büyük başı da Türkiyede
dir ve başımızdadır. Her halde, Ak

Etem izzet B•nfce 
(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Bedbaht 
Kız! 

Alrıatılıp aöt/Jrılldr1lil eod• gergil
züni111 on don/ hogdutlulan• 

ulrıgan Me/4/ıal 
[ YuıM 2 ı .. ı .. ,ı..ıa l 

Bunların Türkiyeye karşı 
hiç bir vaziyeti yoktur 

Onlvırıltı rtktörl .,,, ıllglıo/11t wrlgor 
Oniverııitede yeni kurulan lkt'.sat ı le açıldı. 1931 yıhndanberi kuruJ. 

fakülteal dün ıaat 17 de mera11m• (Davamı 6 ıııcı ıalılf•~•) 

reportajlar 

Slrl 1arl ıatıl.n ııol<.ler arıuıtı'• •11 ıol m.,a/c edil•nl A'aiaki 
.,Mla'ftl Ür•I' ıl•rmatlıJılantllt" Yaaııı 6ıııcı dıı 

Konservatuvar 
Mezunları 

[Konsıroataoarın 11•ni m1:tunla• 
rına iün diplomaları .,,,/idi. Ru
rnlmis a•nç .,. ligalcalli mezunları 
6lr •rad<J göıtorigor / ' 

yaptı, 

Bol uda kar ve kıt böyle 

Bolu11u kar altıntla alıt•r•n hlr manzara 

Bolu ( Huıuıl) - Bu havalide ı eden İo~uklar a-örülmüş şey de-
b• aene yatan kar n blll devam (Devamı 6 ncı sayfada) 

Günün şakası:. 

Gaultlar n• lıabu vıriyorlar: Bir çocuk mtkf•ptrn kayhotc!u 

- Ya hocam ,ımdl beni de ararsa ne cevap 
veri rlm ? .. 

- F. Kandemlrdea mülhemdir -
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FIKRA: 
Çalışmada plan 

P
!Anh çalışma, devlet makanizınası çarkları arasında en evvel ilk 
tedrisatla başlamıştır diye kabul edersek, büyük bir hata yapma· 
mış oluruz. Yıllar var lı:i, ilk tedrisat sessiz sadasız çalı~ıyor ve 

semere veriyor. Bugünkü ilk mektep randımanı ile, dünkü ilk mektep 
randımanı aras:nda münasebet tesis edilemiyecek derecede büyük fark 
vardır. 

Muallim ve gaze~eci arkadnş'arımızdan Latif Faik E~enel ile. ~a.sa"! 
Bedretıin Ülgen, •J,k okul öğretmenlerinin ders ve plan orneklerı. ısımlı 
beş ciltlik bir eser neşretmeğe başladılar. 1, 2, 3 üncü sınıflara ait olan 
üç cildi çıktı. Yakında diğer iki cildi de çıkacak. 

Bu eser, memlel..etim:zde bu mevzu üzerinde vücuda getirilmiş, ilk 
derli toplu bir kıymettir. Muallimler için . em ı:ıübrem bir ihtiyaç olan 
bu eserlerin muharrirlerini tebrik etmek bır vadedır. 

Bu kitaplar, Mualliıııin en doğru, en b~kiki ve lüzulJ!lu bir reh~eri· 
dir. Latif ve Hasanın yaıdıkları bu kılaplar, maarı! muhıtımızde 
h>rikulade intıba ve akisler yapmıştır. 

Günün adliye ve 
s.;;p~o_l_is __ h_a_b!!_leri 

Retet Feyzi YUzUncU 

Muska ile üfürükçülük 
yapan 

kadının muhakemesi 
-------

Ş~lhlüır Hc§llb~ırD~ırü 

fstanbul Umumi Meclisi dün saat 
on dört buçuıcla toplanmıştır. 

Eyüp kazasının Rami köyünde 
nahiye teşkilı lüzumu~a dair vila· 
yet idare heyetirıin mazbatası; 
umumi mecralar tal malnamesinin 
tetkik ve ıasdikına dair dairr! en• 
cümen kararı; Surp Agop mezarlığı 1 
davasına ait sulh işi ile taıminat 
işinin mezç ve telifi suretilc mütalca 
edilmesi lüzumuna dair Hukuk İŞ· 1 

lcri müdürlü~ünden gelen klı{ıt ve 
Ayazpaşada Masrafnazırı sokaıtı· 
nın kapanması işinin hukuki cihet
ten tetkiki içh dosyanın Kavanin 
Encümenine tevdiine da'.r Mülkiye 
E~cümeni mazbatası okunup mü
zakere edilmiştir. Bütün bu işler, 
tetkik edilmek üzere ait oldukları 

-

Salahiyetsiz 
Hükümler 

~ı Yeni tramvay 
Ocret tarif esi 

Bundan bir müddet evvel, bir 
muallim bir talebeye dayak attı, 
öldürdü, diye neşriıat yapıldı. 
Bu havadisi ilk ortaya atan ga. 
zctc, ihtimalden bile bahsetmi
' erek, ölcmün muhakkak dayak· 
tan ileri geldiğine hükmetti. 
Adliye ve maarif vekaleti tara· 
fından ayrı ayrı tahkikat, tetki
kat yapıldı. Ve bugün aolaşıl

mıştır ki, çocuk dayaktan ölmc
mişfü, hallA dayak bile yeme
miştir. Dayaktan insanın ölmesi 
müm~ündCr. Fakat, d1işünün, ne 
kadar azametli bir dayak olma· 
lıdır ki, b:r insanı ö~dürebilsin .• 
Düşünmek lfmmdır ki, bir baş. 
muallim bu kadar vahşi, canavar, 
gözü ptk olamaz. Başmua!Hm 

olmuş ılemek, maarif hayatında 

senelerce tecrübe görmüş, de· 
mektir. 

1 
Martta -~aşlı yor 

1 Tramvay tarife komisyonunun 
ltsbit ettilti yeni tarife mucibince 
birinci mevkilerin ilk kıtaları için 
alınmakta olan 6 kuruş 10 para, 
5 kuruş 30 paraya, 8 kuruş 30 pa• 
rada, 7,S kuruşa inmiştir. 

ikinci mevki arabalardaki tenzi• 
!At da bilet başına 20 pıradır. Ya· 
ni 3 kuruş 30 paralık bilet 3 kuruş 
10 paraya, 6 kuruş 10 paralık bi. 
!etler de 5 kuruş 30 paraya indiril

\ nıişt'r. Ayrıca ikinci mevkilerde 
1 asktr ve pasolu talebeden alınmak· 

ta olan 100 p~ra ücret de iki ku· 
ruş1 indirilmiştir. 

Bu tarife tasdik edilmek üzere 
dün Nafıa Vekaletine gönderilmiş 

olup mart başından itibaren talbi
kına ba•hnacaktır. 

V "Ok k encümenlere havale edilmiş, Puar• 
n.adın: umam yazmam yo tcsi günü tekrar toplanılmak üzere 

ki,muska dize gim,if tiradır ,,diyor içtimaa nih-ayet .:~~Jm~şt:r. 

Binaenaleyh, hemencecik, hü· 
küm vermek, dayaktan öldü, di)'e 
yaygarayı koparmak doğru de· 
ltildir. Bu hadise bu suretle 
maarifin alın akılc ncticclendik· 

BEYOGLU HAVAGAZI FiYAT· 
LARI DA iNDi 

-·- Ecnebı hocalar Av- len sonra, bir nokta üzer:nde 
durmak istiyoruz : 

Havag~zı fiyatlarını tetkik et
mekte olan komisyon Beyoğlundan 
maada diğer bütün semtlerde bazı 
tenzilAt yapmış ve Beyotlu mınta· 
kası en sona bıı akılmıştı. Burası· 

nın da yeni fiyatı lesbit edilmiş 

olup metre miklıuı altı kuruş 28 
paraya olan gaz 5 kuruş 37 para• 
ya ir.dirilmiştir. Bu tarife bir şu

battan sonrası için muteber sayı

lacaktır. 

çarşaflı bır kadın . . kondorda, l i'>ii'l, ar ahırında, hırgut eksik ol • d ld" 
l.içuncü Ceza I!13hktmesi önünde mazdı. Onun için bunların iftira rupa an ge 1 
c turuyor. Yanı a dur.ın ın.1dar- ettik'cnne ytrden gövı:ı kadar i- Sömestr tatillerini geçirmek için Yapılan mubalagalı neşriyat 

muhitle ne gibi bir tesr bıra· 

kır?.. Çocuk velileri ne düşü
nürler?. Mektep ve muallimle. 
rirdzin vazıyeli hakkında neler 
söylenmez.. Her çocuk velisinin 
m«kul, münevver kimseler ol· 
duğıınu kabul etmrk hatalıdır. 

Binaenaleyh çabuk tesir altında 

kalan, iyi muhakeme sahibi ola· 
mıyan bir takım kimseler na. 
zarında, maorif disiplini ihlal 
edilmiş olmaz mı ?. 

m kadın cld g.ı iç.n zahir, aca- manım vard ~ Kadıncagızın büyü- Avrupar.uı muhtelif memleketle- ' 
ba kaçar mı kaçmaz mı gibi en • cülugımu, muskacılı;":;uı, ne gor • rine giden üniversite profesörlerin-
dqcde degil .. Hiç ~hemmiyet v('r- d..:m ... ne işlttım'. den bazıları dün şehrimize avdet 
mıyor. Yanındaki arkadaşı ile Jaf Şemsıye ~ y 11 Bec..rivr de ça- etmişlerdir. 
a imada . . ğırıldılar. Fakat, gelmedikleri an· 
Mübaşır: !aşıldı. Onlar gcımcuıKlerı için •Ya 
- Hüseyin kızı Ayşe' •. Dıye ko- Haneli Ali Kcrcmailahü \•eçhe• 

ridorla -ı çınlattı. yazılı muskaların kimden alındığı 
Çarşaf'ı kadın hnapeden kalktı.. kat'iyetle anlaşılmad:. 

salına, kırüa mahk~mc salonuna Bedriye ile Şemsiyenın de ça-
girdi. ğırılıp dinlenmesi için muhakeme 

- Tophanede Bostanb .nda, 
Hekim çıkmazında 7 numaralı ev
de oturırrdum. 

Ded.ktcn •. _a ılave ~ttı: 
- Hepsi ıftiradır. Ben ne okuyup 

yazma bılirim... ne buyıi yap -
masını bilirim ..• ne muska yaza • 
r m. Ne de muska yazdım. Allah 
ada"'Oı kuru iftiradan saklasın 1 Bu 
kadınlarla temızlik meselesinden 
aramızda geçimsizLk vardı... dö
\iİŞ etLk. Dü~ündüler .•. taşındı • 
!ar .•. bir ay sonra bunu uydurdıı -
Jar. Bir şeycikler demem... Allah
larından bulsunlar ... 

Şahitler çağırılmıya başlandı. Ay
ni evde kiracı olan Ahmet şöyle 
şahitlik etti: 

- Biz, bir evde oturuyorduk. 
Belediye cezasından hapsedildim
di. Ben hapiste iken, refikaya, borç 
harç bir lira buldurmuş ... bana iş 
bulunması için muska yazmış. Ben 
hapisten çıkıp gelince, bizim ka • 
dm, muskayı bana verdi. cBunu 
boynuna as ... iş bulacaksın ... Ay
şe hanım verdi~> dedi. Refikaya 
da, çocuğu olmasın diye ilaç yap
mak için tebelleş oldu. Ben razı 
olmadım... yaptırmadım. Sonra 

ögrendim ki, komşumuz Ş€msiye 
hanımın kızı Bedriyeye de, koca 
bulması için bir muska yazml§. 
Kuyuya da üç tane şeker attır • 
mış. Bu muskayı omuzuna as ... 
görer erkekler divaneye dönerler• 
demiş. Bildiğim bu kadardır. 
Ah~din karısı Emine de din

lendi. O da kocasının söyledikle
rini tekrarladı. Sonra da, Ayşe ile 
aralarında kavga ve geçimsizlik 
olduğuna itiraz etti. 

Ev sahibi Fethiye de dedi ki: 
- Bugün dünya, yarın ahret ... 

iki eJim yanıma gelecek. Ne ya
lan söyliyeyim! Bu şahitler de, Ay
şe de kiracılarımdı. Bunların da, 
Şemsiyenin de çocukları vardı. 

Şu hatuncağız. kadın kadıncık, her 
gün, evi temizler paklardı. Çocuk
lar batırır, berbat ederlerdi. Onun 
·"jj;;··g~~·~ ........................ . 
İğ/al 
Edilen kız .• 
Beyoğluncla Po ooya soka~nda 

oturan MelAhat Dürnev isminde l4 
yaşında bir kızın eskiden tanıdıtı 

Fatma isminde bir kadın tarafın
dan kandırılarak bir eve götürül
düğünü ve orada yabancı erkek
lere peşkeş çekilerek ırzının payi. 
ıııal edildiğini dün yazmıştık, 

Durnevin annesi Melek de, Ad· 
liyenin yaptığı taklbattan ayrı ola
rak, şahsen, Müddeiumumiliğe bir 
istida ile müracaat etmişi· r. 

başka güne bırakıldı. 
FATİH NOTERİNİN MUHAKE • 

MESİ 

Fatıh noteri Şükrü, baş katibi 
Feyzi ve daktılo Münevv~rin ih
tilıi5en zimmete para ge~irme su
çundan mevkuf olarak muhakeme
lerine Ağırceza mahkemesinde d.ln 
devam edilecekti. Ehli hıbrenin 
henüz tetkikatını tamamlamadıiı 
ve raporu göndermediği iç.in mu • 
hakemenin devamı başka güne bı • 
rakıldı. 

CEKET VE İSKARPİN 
Kasımpaşada Yeldeğirmeninde 

39 numaralı apartımanda oturan 
İbrahimin bir ceketle bir çift is· 
karpinini çalan Yaşar yakalanmış
tır, 

185 LİRAYI ÇALMIŞ 

Taksimde Dirim apartımanı ka • 
pıcısı Mehmedin bulunmadığı bir 
sırada hırsız girmiş sandığından 

185 lirasını çalmıştır. Yapılan tah
kikat neticesinde Rifat isminde bi
rinin çaldıgı anlaşılmış, suçlu ya
kalanmıştır. 

AYAGI KlRILDI 
Kadıköyünde, Acıbademde Ha • 

midiye mahallesinde Faik bey so
kağında oturan 15 yaşında Sedat 
muallim mektebinde radyatörle 
oynarken dıişmüş ayağı kırılmış • 
tır. Yaralı çocuk hastahaneye kal
dmlmıştır. 

KALP SEKTESİNDEN ÖLDÜ 
Gazlı çeşmeye hayvan satmak Ü· 

zere giden ve Silivri kapıda otu
ran 58 yaşında Mustafa oğlu Os -
man kalp sektesinden ölmüştür. 

Suriyeden 
Bir heyet geldl 

Suriye vataniler partisinden Ce
mil Muradın Sadulldh Cabiri ve 
Necipten mütcşekkül bir heyet dün 
gece Toros ekspresile şehrimize 
g lmi~tir. Bu üç k;şilik hcy'et, Ce· 
nevreye gidip Hatay anlaşmasına 
batlı müzakerelerde Suriye mena. 
fiini koruyacaklardır. 

Sömestr tatili bitti 
Kanunusaninin 15 şinden bu • 

güne kadar verilen 20 günlük sö
mestr tatili bitmiş ve Üniversite 
1937 ders yılı ikinci sömestrine baş
lamış. Üıtiversite bu sömestrine 
yeni bir fakültenin kurulmasile 
başlıyor. Yirmi gün sonra da ne
batat ve radyoloji enstitülerinin a
çılma törenini yaparak bir kat da
ha zenginleşmiş olacaktır. Bu yıl
daki faaliyet üniversitenin üç bu
çuk yıllık genç hayatı içinde en ol
gunu olduğunda şüphe yoktur. Bu 
münasebetle üniversiteyi tebrik 
eder ve gençlerimize de muvaffa
kıyetler dileriz. 

Gayri mübadil 
Bonoları 
Yine düşüyor 

Maarif ve mektcpçilik güç, 
müşkül, ins'n ömrünü törpüle• dükkan ve arsayı satışa çıkarmış • 
yen bir san'attır. Bu an'at hak

tır. Kısmen açık arttırma ye kıs-

Gayri mübadiller komisyonu İs
tanbulda yeniden bir miktar ev, 

kında en ulak bilgisi, görgüsü, 
men de kapalı zarf usulile satıla- tecrübesi olma) anlar, nasıl olu-
cak olan emliıkin ihalesi bu ayın , yor da ayni bahis üzer;ndc sa• 
12 sinde yapılacaktır. lahiyttle hüküm veriyor'ar, kcn· 
İzmirde de satışlara bu ay sonla- dilerinden •oruyoruz ?. 

rında başlanacoğı anla'c~makta - ·::._---.-•• ---
1
--·-----.• -• ..: ı 

d r D ·eınız o ar• -···-···_ · ı . 

Satışa çıkarılan em!akin kıymet larının tekaütlüğü 
itibarile azlığından bono fiyatları Denizyolları idaresi, Akay fab-

rika \'e havuzlar müdürlükleri ve tekrar düşmeğe başlamıştır. Bir 
zamanlar bir lira kıymetindeki bo
nolar 40 kuruşa kadar yükselmiş
ken son zamanlarda 14 kuruşa ka
dar inmiş ve bugünlerde 10,5 kuru
şa kadar düşmüştür. Bu hal gayri 
mübadilleri çok mutazarrır etmek
tedir. Gerek İstanbulda \·e gerek
se İzmirde satışa çıkarılacak yük
sek kıymetli binalar bu düşmeğe 
mani olacaktır. 

Gayri mübadillere yüzde iki 
nisbetinde tevziatta bulunulacağı 

hakkındaki haber henüz teeyyüt 
etmemiştir. 

Çocuk dayaktan 
ölmedi 

Yedikulcde şimendifer bekçiliği 
yapan Ali çavuşun oğlu Recep bun
dan bir müddet evvel ölmüş, sebep 

olarak da baş muallimin çocuğu 
dövmesi gösterilmişti. 

Maarif Vekhleti müfettişleri ta
rafından yapılan tahkikat sonun
da baş muallim Pertevln Recebi 
dövmediği tesbit edilmiştir. 

devlet \'e i~ine ait deniz \'asıta • 
larında çalışanlar hakkındaki te
kaüt kanunu layihası, meclise ve
rilmiştir. önümüzdeki içtimada 

müzakere edilecektir. 
Bu kanunla teşkil olunan tekaüt 

sandığının bütün mevcudu ve ala
cakları devlet memurları gibi hak
kı rüchana sahiptir. Mevcut para
sı, aidatı ve getirdiği temettüler hiç 
bir resme tabi değildir. Müstah -
demlerin borçlarından dolayı san
dıktaki paraları haczedilemiyecek
tir. 
Yukarıda ismi geçen idarenin 

memurları fiilen üç sene hizmet • 
ten evvel işten ayrılaca;, olurlar
sa sandıktan bir şey alamıyacak • 
!ardır. Ölüm, tahdidi sin ve ma
lüliyet halleri bu hükme tabi de • 
ğildir. 

--·-
Konferans 

Enıinönil HalkPvinden: 
5/2/~37 tarihinde Evimizin Ca

ğaloğlundaki merkez salonunda 
Bay l\lehınl't tarafından verilecek 
olan (İlimlerde izah) adlı kon!e • 
ransın tehir edilmiş olduğunu bil
diririz. 

Otobüsçüler 
Yüzde 10 mut
laka verecekler 

Otobii ~ülerle bekdiye arasında 
yıizdc on meselesi yüzünden çı -
kan ihtilaf her iki tarafın da ken
di noktai nazarında ısrar etmeleri 
yüzünden anlaıına ile net icclen -

mcmiştır. 

İki tarafın münıe ;silleri arasın
da yopılan son müzakered" de lıiç 
hır netıce alınamaml§ \'e belediye
ce ~ıı karar verilmiştir: 

cBelediye tarafınd~n doksan ku
ruşluk yeni otobüs biletleri bastırı

lacak \'C bunlar otobüsçülere ~üz 
kuruş mukabilinde verilecektir. 
Bu vaziyette gawisafi hasılatın 

yüzde onu peşinen belediye tara
fından alınmış olacaktır. Bu kara
ra uymıyanlar sderden menedile
ceklerdir .. .> 

Bu kararın tatbiki için bele:liye 
tarafından taabhütruımeler hazır

lanmaktadır. Gerek koçanlar ve 
gerekse bu taahhütnameier otobüs 
sahipleri tarafından imzalanacak
tır. Yleni bil.etleri almak istemi
yen ve taahhütnameyi imzalamı
yanların otobüsleri seferden me
nedilerek bu hak başkalarına ve
rilecektir. 

Yeni beaılen paralar 
Eski ve yırtılmış kağıt parala

rın karşılığı olmak üzere yeniden 

50 milyon liralık banknot bastı • 
rılmıştır. Bu paralar 50 ve 1000 li
ralık olup eski klişeler üzerinden 
ve yeni harflerledir. Yeni parala
rın bugünlerde Londradan gelme
si bekleniyor. 

__________ , .. , .... _, ---• ... tHıMU, _______ IMNHHHlllllllHll .. tHUtttUUlllHlfllllllllllllllll!lllHflllllllllllllllM 

Kaytsız çocuklar ... 
Geçen akşam, yazılar.mm bitirdikten sonra, ar

kadaşlar salkım halinde dertop olup gazeteden çık. 
tık. ilk istasyon tabii Sirkeci... H.va soğuk ve 
titretici ••. 

Oturduğumuz yerin kapısına baktım. Yalınıyak, 
başıkabak sekiz on tane çocuk dileniyorlar" Oldu· 
ıtum yerden dışarı çıkarak çocutun bir tancıine 
ıordumı 

- Anın var mı? 
- Yok!" 
- Baban, halan tey'zen kardeşin de mi yok? 
- Onlar da yok öldü .• Bir kız kardeşim var işte 

o da şu, 
Diyerek grubun içinden on yaşında sıska, soluk 

benizli bir kız çocuğunu gösterdi. 
Nerede yattıklarını sord•ım: 

Yatmak, yatak, yuva, dam, gibi kelimelerin lügat 
manasını bi'.miyen mahluklar gibi hep birden hayretle 
yüzüme bakakaldılar. 

Nihayet; içlerinden biri kurt ııibi parl~yan ııöılc-

rini fıldır, fıldır iki ta.rafa döndürdükten sonra: 
- Amuca; kırk para ver söyliyeyim, dedi. 
Ben de, tereddütsüz kırk para çıkarıp verdim. 

Derhal cevap verdi : 
- Kadıköy iskelesinin köprü altından Haliç va

purlarına giden yolun siperinde yatıyoruz. 
Bir an için düşündüm... ltcpsine kırkar para ver. 

dikten sonra yanlarından ayrılmadım kaçtım ... 

* •• 
Dün gazetelerde şöyle bir havadis okudum: 
• .• Küçük bir kızı bir eve götürüp berbat etmiş. 

lcr ... Üç gece gaybubetten sonra da ortaya çıkmış ... 
Peki, çocukların bu kaytsızlığına sebep nedir ? 

Yoksa, günahlarının cezasını mı çekiyorlar? 
Bu kaytsız ve benliğine sah'p olmayan çocukları 

korumak kimin vazilesidir acaba! .. 
Elimi şakağıma koydum, düşündüm ... Nihayet, fikrimi, 

vicdanımı altüst eden bu korkunç mevzudan da uzak
laşarak kaçtım .. 

M. Semi Kareye! 

. 
~jinün Vodvilin<len 
'··' ~· .. -.. 

Yeni tramvaylar 
Tramvaylarda bu kadar sıkışa 

sıkışa İstanbul halkının boyları 
mutlaka uzadığını fennen hesap e· 
den şu zeki tramvay şirketi yeni 
tramvayları da uzatmıya başladı. 
Hele daha evvelden davranmak 
fikri güzel. Birinci ve ikinci tram
vaylar çarpışarak birleşeceklerine 
onları önceden sulhen birleştirmek 
çok fenni bir ihtiyat! .. 

Hele kapılarının en ustalıklı 
fare kapanları gibi dehşetle kapa· 
nıvermesi, fare tutmakla müşteri 
tutmak arasında bir fark gözet -
mediği hakkında şirketin ötedew 
beri güttüğü iddiayı hakikate kal
betmiş bulunuyor. Bu bakımdan 
sembolik tramvaylar, doğrusu' .. 
Yalnız pek hayret edilecek iki cı· 
heti var. 

Biri: Sigara içenler tramvayın 
altında mı seyahat edecekler? Zi· 
ra yeni tramvaylarda insanlara 
mahsus her türlü koku bulw1an 
tramvay kokusunu sigara kokusu 
ile ihlal ctmiye imkan verilmemi~
tir 

Diğe·i: Oturma yeri üç beşe in
dırilmiş, yapılan tadilat ayakta 
durmak için. Yolcular, fcnnen de 
muvafık görüldü.~ü gibi ayakta 
naklolunuyor. Acaba, bizde kulla
nıldıktan 5onra, beygir nakline mi 
tahsis olunacaklar?! 

Sinema_!lt!<ı 

Şu Beyoğlunda 14 yaşındaki za
vallı kızcağızın macerasını okudu
nuz mu? Annesinden sinemaya 
gitmek üzere müsaade a1 ıp evden 
çıkmış. Üç gün üç gece sonra ber
bat bir halde bir e\·de yakalanmış. 
Kız her halde annesine yalan söy
lemem;ş. Zira: Vakıa sinemaya de
ğilse de, sinema uğruna gitmediğini 
kim bilir• .. 

Cazeteci dUellosu 
Paristc iki gazeteci arasında dü

ello olmuş. Gariptir ki bunda da 
bir kör şahitlik etmiş! Hayret mi 
buyuruldu? Kör, yani anadan doğ
ma gazeteci! 

MUtehassıs eşekler - ·--Muhdrnrle•den biri - her halde 
onların da ne ile tağşiş edildikleri
ni anlamak için olacak' - Fatihteki 
hayvan pazarına gitmiş. gazetesı

ne uzun uzadiye azıyor. lI:ı.yvan 

satıcılarından biri kendisine: 
- Bu eşek sucud.ır 1 Demiş. Su

culuk için eşeğin hususi bir terbi· 
ye görmesi lazımdır!.· 

Dehşet! İyi su nasıl yapıldığını, 
demek, eşeklere bile öğretiyorlar! 
Mütehassıs c5eklcre de hürmet et
meli demek. 

Erkekler aleyhl• 
ne bir saadeti 

Muhterem bayan doktorlarımız
dan Suat Yılmaz gazeteye beya
natta bulunuyorlar ve oralıkta bir 
de (koca buhranı) olduğu fikrini 
verecek şöyle bir söz sarfediyorlar: 

- Bu iktisadi buhran günlerin
de bir kocaya malik olmak bir saa· 
dettir! 

Niçin? Buhranın acısını biçare
den çıkarmak için mi?! 

Serdengectı 

Fazla para al~ak 
yokl 

Elektrik şirketi ötedenberi müş
terilerine gönderdiği faturalarda, 
yirmi paraya kadar olan küsuratı 
kaldırmakta, fazla olanları ise ku· 
ruşa iblıiğ etmekte idi. 

Belediye şirketler komi;seri bu 
vaziyeti tetkik ederek şirket nez-

dinde teşebbüste bulunmuş ve 
yirmi paradan az kesirlerin kaldı· 
rılmasına bir şey denemiy~'C('ğini, 
ancak fazlalarının kuruşa iblağ e
dilmesi müşteriler aleyhine oldu· 
ğundan bu işten vazgeçilmesini 
bildirmiştir. Bundan sonra 20 para· 
dan aşağı olan kesirler atılacak, 

yukarı olanlar da 20 paraya indiri
lecektir. 

Yoklamaya da\f'et 
Eminönü A.kerllk Şubuinrlen: 
1 - Taıra şubelerinden gelmiı 

olupta lıtanbulda bulunan Fatih, 
Eminönü, Eyüp kazaları mıntaka
larında oturan yabancı 308 ilfı 329 
Doğumluya kadar olan erlerin ih
tiyat yoklamaları yapılmak için 
ııüfus - cüzdanları ve lerhia leskc· 
relerile Sultanahmet de Dikililaş 
karşısında Eminönü Yabancı As· 
kcrlik şubesine müracaat ederek 
yoklamahrını yaptıracaklardır. 

2 ~ Hangi günlerde şubeye mü. 
racut edecekleri nahiyelere veril· 
miş olan listede yazılıdır. 

Nahiyelerinden gelecekleri gün. 
)erin öıtrenilerek şubeyr müracaat 
etmeleri ilAıı olunur. -



--~· 

Kanlı· ispanya 
• •• 

Japon buhranının içyUzU 

----"' ruz dün sa hah başladı 
220 bin Amerikalı 100 bin amele 

Japc"ya'da Hirola kabine;ine 
karşı diyet meclisindeki hücum · 
!arla başlıyan ı.ıuhran deYan' edi
yor. Hirota kabinesi, diyet ı.1eci· 
sindeki milnakaşrıdan ikı gün soıı
ra istifa etti. Bu dakikaya kcdc,r 
yeni hükümetin t~kil edildı"inn 
dair haber gelmemiştir. evsiz, aç kaldı!. G 

Feyezanın verdiği zarar 500 ) f0V 
milyon dolar tahmin ediliyor . : Yapıyor! 

Saint0 Luls, 4 (A. A.) - Nehir sularının irtifaı azalmaktadır. Louısvıl· 1 Ln"tlra 4 (A.A\ - Monır .. 
lc,de 221 kişi ölmüş 'l20,000 ki'i de ev•iZ barksız kalmı~tır. Zarar. 

200 
altlan atltn habt~lere •Öre Ka· 

wı • • • ı Yon dolarlık tahmin olunmaktadır. • 'ld" A k· nada cl•mlryo//arına m•nııı11 
Kentuckyde zararın yckünu 300 milyon dolardan dun değı ır. ya 11 ıtz6in ameienin grev ilıin •I· 

farında ziııcir bu:unan 500 mahpus bcndler takvi}'e5l ameliyatın~• ça• mui mahl•mtlcli.·. S•ndikalar, 
lıştırılmı,tır. Bu mahpusların müddetlerinin indirilmesi m•ıhtemcldır:I hak•mlik lcom:ıttinln guımige· 

Waşington 4 (A. A.) - B. Roosevelt, kongreye bir r•por goodcr- lor kısmrn tenzil ttiilmnl hak· 
· . • .. ·· ,_. 't ene ıarfındakı k d •· · ı ki ı· · d ı · 1 J· llU.ştır. Reisicum'1ur, bu raporunda onumuıde .... ı ::ı. ı ı ın a,ıcr e ı ını rt e mrı •r ır, 

nafıa işlerine mütea'lık ıreniş bir program tekli! etmekted:r. Bu proırra• Ar;ıelele_r k•ncli~erin•. ~·~i yev• 
ının tıtb" · b ·ı 1 l ktır prog amda bilhasu !eye.anlara mryelurnln vtrrlmeflnt ıslımek-

ı<ı e1 m: yolra m1 o aca , ' . 
karşı sedler ve baraj!ıır in•ası derpiş olunmaktadır. • ~ . ı;._,_,J_,_,_1'_'_· --·--------•ı 

R . . ' . -•· B R evcil bü:uu mıll! aer· ı• •i>ora ılave edilmış olan bır nı.,,..tupta • oos • 
V t . . .. . . 1 tt" k e tanzim eylemek zaru· E • J 
e. mcnbalarının ışlctilmesını ınk1t• ~ ırnıe v rzıııcanua 

retınden ehemmiyetle bahscyleıncktedır. 

• • • Zirai kalkınma 
Eski Baltık fil osu başkumandanı Erzincan, 4 (A. A.J .- ç;ıçue-

k 1 d "ld • rin kalkınma!! ve Erzıncan mey. tev ı e ı ı . vacılıl!'ının ıslahı i:e dıı. ~iyasaya 
Var v (HusU1i) _ Rusyada üçüncü bir siyasi muhakcme~ın başla· kuru ""Y'a çıkarılması ıçın Hu• 

ıııaaı il~ • M skovada hazırlıkfara batlanm ı ıtır. Troçkiniıı otlu Sedof ile köyünde 22'l.352 metre murabba. 
Len"ı _çınk ° K pskaya ve Troçkinin hem~resinden sonra eski Baltık lık araıi Ziraat Vcklleti namın& 

nın arısı ru . . y k . . d"I · t. B d k 
filosu başkumandanı da t:vkif olunmUf ve o,ıodaki Rus sefm ıın u· idımlak ~ ı mıı ır. la ura a _ a!1 ıtı, bo • ı dil · ı· enk, ccvıı mey va rının uretı mc 

vıç u e ı m1ş ır. l · · b" - k · e e e ve kurutu roası ıçın ır orne fı· 

b 
danlıtı tesisine kış sonunda baıla. 

karşı hiç ir şe g nacaktır. Grevcilere ----

Serlevhalar 
Arasında 

SON POSTA'OA: 

İsmet Hulusi - E'· sahibinin a· 
kıllısı ... 

- Dört kefil almadan, iki sağ
lam bankanın teminatı olmadan 
~vini kiralamıyanıdır. 

Söz arasında - Karakedi nasıl 
birdenbire beyaz olur? 

- Söz arasında sütununa koya· 
cak yazı bulunamadığı zaman ... 

Burhan Cahit - Sabahtan saba· 
; ha kızlar ... 

- Hiç de tekin mahlüklar değil· 
!erdir. 

Naci Sadullah - Belediye oto· 
büscülerin tekliflerini reddetti. 

- Her halde kabul edilemiye • 
cek bir teklif yapmış olacaklar. 
İmset - Edebiyata dair ... 

Cumhuriyet Merkez 
banka!nnda yeni 

kararlar 
Ankara 4 (A.A.) - Cumhuriyet 

Merkez Bankası umumi heyeti bu. 
gün idare rciıi Nunat'ın başkan• 
lığında fevkalade bir içtima yapa• 
ral< banka nizamnamci esasisinin 
19 ve 20 inci maddelerin yerine 
kaim olmak üzere teklif olunan mu• 
adde! şekil ile yine banka niıam. 

namei esasisine il.i. veıi teklif olu. 
nan bazı hükümleri müıakera ve 
kabul etmiştir. 

Sovyet ordularını 
teftif 

Moıkova 4 (ı\.A) - Leninırrad 
asker! auntakaoındalr. i kıtaatı tef• 
tiş eden milli müdafaa komiseri 
Marepl Voroşilof dün Moıkovaya 

dönmüştür. 

--·-· 
lave ç Hariciye Nazırı 

lavlçrede 
Briilı:scl 4 ( A. A. ) - Başvekil, 

lsveç Hariciye nazırı B. Sandler'i 
kabul etmiştir. Müllkat, bir saat 
devam etm~lir. 

Zannoluoduiuna göre aıGllkatın 
mevzuunu Oslo mukavelenaıııesi 
ve beynelmilel ticaret mübadeleleri 
teşkil e!miştir. 

HABER'DE: sen hıç üzülme Muhittin Üstün • 
dağ dahi itıraz etmez. 

Yuzuf Ziya - Her gece Şehir 
Operetınde Aşk mektebi. • • 

_ Aşlı:ı öğretebıhyor mu• .. 
Va-Nü _ Ecnebi dil ve 'lürk· 

çe... nl 
_ Övle kötü üsluplarla yaza ar 

ı_: bu gı·~;·le ecnebi dil de· 
var " ..... . d r· 
nince ayrıca Türkçe dcmıye e u-
zum )<almıyacak. 

N
. . Ahmet - 342 sene evvel 
l\'8ZI ··ık• 

1200 -genç hademe a~kerl ye mu ı 
hizmetlere tayin edıldi~er. 

_ Tarih tasrihine lüzum yok. 
.Hademeler askeri ,.e mülki hiz. • 
metlere tayin edildiler• demek ka· 

f . A la-ılır ki bu ,zamanı sabık• 
ı. n ~ d d' 

da sepkat eylemi~ ah,·al e? :· 
Ahfeş _ ... Anlaşılıyor kı ara 

Davudun hiç boş z&manı yok. 
_ Ha şunu anlıyayıdın be şeke· 

rim. Kaç gündür senden bahset'.11e
diğimi gôrmüyor ınu~un? Bu ae • 
mcktiı" ki senınle ugraşmıya bıle 
\·akit bulamıyorum. Yani ensemı 
bile kaş•yar .ıyo. um. , _ 

AKŞ,urJ.JA:, -

Sıyasi İcmal - Japonyad:ı kabi· 
ne buhranı. 

- Ahvali adiye sırasına girdi 
Doktor Suat Yılmaz - Bu buh· 

ranlı günlerde bir kocaya malik 
olmak saadettir. · 

- Dikkat tavsyie ederim. Baro· 
metre düşüyor. Akşamın .evlilik
te saadet. anketi tehlikeli bir hal 
almıya başladı. 

Selim Sırrı Tarcan - Tanıdığım 
anneler. .. 

- Kısa kesme. Daha veciz ser· 
Joevhalar kullanmanızı tavsiye e· 
derim. 

- Bu eşek sucudur. Suculuk i· 
çin hususi bir terbiye ,görmek la· 
zımdır. 

- Tabii bazı menba \"e made11 
sularının markalarını taşıyan şi· 
şeleri terkoz ç~.şmelerine getirip, 
oradan lokantalara. evlere tasımok 
bir hayli bılgı i~idir. • 

- Akdenizin cenneti: Malaga .. 
- füı serle\·han '!l 1937 de şöy-

le tashihi icabed,,r· 

A iman harp gemileri ve I tal
ganlar y eniden faaliyette Japoııya'da on gü,,dcnberi sii • 

rüp giden buhran, alelade bir k~
bine buhranı degil, bir anayasa 
buhranıdır. İşin ruhu şudur: Ja -
ponya"yı k.m idare edecek? Siya
si partiler n"-lı '> Ordu n1u? Bu, sc ... 
nelerden beri Japonyaııın siyasi 
ufkurdJ !ıE-lıre·1 biiyük bir sualdir. 
Bu, baz.ın askeri tal> .sat ctra ı., -
da müzakere'cr. hazan kabıneye 
girecek o'an Harbiye Naz;rı üze· 
rinde gôrüşmelcr, bazan da geçen 
senenın Şubat ayı iç..nde oldugu 
gibi, chcırı.miyetli dcvl~t adam;~ • 
rının katli ile netirelenen ask~rı ıs
yan şeklinde tecelli eder. Fakat 
dava aym davadır Japon hükumP. 
ti ordunun hükumeti mı olacak? 
Yoksa .Tapon ordusu hükunıel'n 
ordusu mu? 

Franko ile bir le9enler onun 
yeni bir pa rti yapıyorlar 

adına 

lapanyol aular1nda Ahft•n harp ı•Mllerl 
"' Cebelüttarık, 4 (A.A.) - Royteı: 

Japonyanın esas teşkilatı baska 
memleketlerin teşkiliı.llarına ben • 
zemez. Japon devlet mekanizm2sı 
içinde ılahl bir rolü olan impara
tor, bir emirnamesile orduya, ka· 
binedeki harbiye nazırını seçmek 
ve yahut itimadını kaybeden bir 
hükumet içinde harbiye nazırını 
geri çekmek selfıhiyetini Yermi~ • 
tir. Binaenaleyh harbiye nazm 
hem ordu tarafından tayin edilir, 
hem de kabine ile birliM"e diyet 
meclisine karşı mesul vaziyetted;r. 
Ordu ile siyasi partiler arasındaki 
münasebetler iyi oldukça, belki 
böyle bir mekanizma işler. Fakat 

Ajansı muhabirinden: 
Asilerin Malaga üzerine yaptık • 

ları son taarruz bu sabah Mıırbella· 
dan başlamıştır. Cebelüttarık hava• 
!isinde bütün otobüsler, taksiler ve 
hususi otomobiller bütün asi kUV• 
vetlcrin Malaga cephesine nakli i• 
çin bu. sabah erkenden müsadere e· 
dilmiştir. 

Lalineada hiç bir doktor kalına • 
mış ve oradaki altmış bin sivil nü• 
fus arasında yüzlerce grip vak'ası 
kaydedilmi~ olduğu beyan edil • 
mektedir. 

Melilladan Merballaya altı üç 
motörlü tayyare gitmiştir. Diğer üç 
bombardıman tayyaresi de cephe • 
ye gitmek üzere Ceutadan uçmuş • 
tur. 

Malaga, -4 (A.A.) - Asilerin Mar
bella ve Elburgos mıntakalarında· 
ki şiddetli taarruzları püskürtül • 
rnüştür. 

Ecnebilere ait old\ığunu göste • 
ren işaretleri hamil bir tahtelba· 
hir sahilleri bombardıman etmiş • 
ir. Mr, y ktur. Telefat da yok· 

tur. 
ASİ KRUVAZÖRLER 

Algcsiras, 4 (A.A.) - Asilerin Ca
narias kruvazörü, dün Centaya ha
reket etmiştir. Asilerin buradaki 
dığer gemileri, bu sabah Malagaya 
harekı>t etmiştir. 

YENİ GÖNÜLLÜLER 
Paris, 4 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesi. İspanyol hükumet kuv • 
vellerine iltihak etmek üzere giden 
yeni gönüllü sevkiyatını haber ver· 
mektetlir. Bu gazetenin yazdığına 
göre, çarşamba ve cuma günleri 30 
kadar gönüllü Bordeaux şehrinden 
İspanyaya gitmektedir. 20 ikinci 
kanımda Toulous'dan gelen takri • 
ben 240 günüllü Portbron yakinin
deki Fransız - İspanya hududun • 
dan geçmiştir. 29 ikinci kanunda 
Rita Gardiya gemisi Santandcre 
müteveccihen Bordeaux'tan hare • 
ket etmiştir. Bu npur, 66 gönüllü 
ve mühim miktarda harp malze • 
mesi taşımakla idi. 
İKİ TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 
Valencia. 4 (A.A.) - Cumhuri· 

yetçilerin tayyareleri. Cadix yaki· 
· ninde kain San Ferundo top Fahri· 
kalarını bombardıman et~tir. 

Bu tayyareler, Bobadilla ve Gre· 
nada tayyare meydanlarını da 
bombardıman etmişlerdir. 
Malaga cephesinde asilerin iki tay
yaresi, hükumetin iki avcı tayya • 
resi tarafından dü<ürülmüştür. 
İTALYAN VE ALMANLARIN 

FAALiYETi 
Loıı<lra, 4 (A.A.) - Gazetelerin 

bir çoğu, İtalvanlarla Almanların 
ispanyadaki yeni faaliyetleri hak· 
kında uzun uzadıya tafsilat Yer • 
mektedirler. 

Times gazeteı;inin Cebelültarık ' 
rnuha!ı\ri, .canaries, Baleares \"C 

Almirantc Ccrbera• adındaki İs • 
panyol asilNi eJlerinde bulunan iiç 
kruvazörün Algesı.·as·a gelmiş ol
du unu bıldirmektedir. 

Ayni muhb •,[.ive edıvvr ki: 1 
. 1 

..._ ___ ---- .____.,,,,,,. 

Mal•t• l>oml>ardıman ıti!liyor 

etmiş olduğunu beyan etmektedir
ler. 

News Chronicle gazetesi, resmi 
İngiliz mehafilinin İtalyanların 
yen iden İspanyaya asker çıkarmış 
o1duklarım haber aldıklarını yaz· 
maktadır. İtalyanın teklif edilen 
kontrol plBnı meriyet nıevkiine ko
nulmadan evvel General Franco'· 
ya takviye kuvvetleri göndermek 
arzusunda bulunduğu zannolun • 
maktadır. 

Bu gazele, İsviçrelilerin sık sık 
Alman tayyarelerinin garba doğru 
gitmekte olduğunu müşahede ey • 
!emekte olduklarını ilave etmekle· 
dir. 

İTALYAN ASKERLERİ 
Lomiı"a, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 
Diplomasi melıafili, geçen cuma 

günü Cadix'e yeniden bir takım İ· 
tnlyan askerleri çıkarılmış oldu • 
ğuna dair Times gazetesi tarafın · 
dan verilen haberi teyit etmekte • 
dir. 

Bu kuvvetleri!\ miktarı malüm 
değildir. 

FRANKO PARTİSİ 
Avila, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 

l\tulıabiı inden: 
General Franco ile teşriki mesai 

için İs~anyanın muhtelif partileri 
arasında bir birlc,me hareketi te • 
ressüm etmektedir. Fakat falan . 
şistlerle ananecilerin kat'i bir itilaf 
elde etmelerinden şüphe edilmek • 
tedir. 

Gazeteler General Franco'yu ye
giıne parti reisi olarak tanıyan tek 
bir fırka teşkil etmeleri ve General 
Franconun halk arasındaki şöhreti 
dolayısile bu fırkaya Franciste fır· 
kası denilme i suretinde ortaya at
tıkları fikir, manalıdır. Bu teşeb · 
büsün krnsı kloay be de General 
kendisinin d.ktatör gibi gösterıl • 
ıne ... ini istPmC'mektcdir. 

senelerdenbPri siyasi partiler ile 
ordu arasındaki münasebetler git· 
tik"' ııeı ginle~mektedir. Bu ger· 
ginlik nihayet geçen senenin Şu -
bat ayı içinde bir askeri ihtilale 
kadar vardı. Gerçi ihtılal, impa· 
ratorun müdahalesilc bastırldı. 
Bundan mesul olanlar da cezalan· 
dınldılar. Fakat bu hadise ordu • 
nun hükumet üzerindeki nüfuzu -
nun takviyesine yardım etti. Bir 
senedenbcri Japon parti liderleri 
ordunun hükumet üzerindeki nü
fuzunun artmakta olduğunu endişe 
ile seyir ediyorlardı. Nihayet bu 
cndise on gün eYvel, diyet mecli
sinin açılması üzerine, parti li · 
deı-leri tarafından hükumete ve do· 
layısile orduya l1ücum ve tariz şek
linde açığa vuruldu. Askeri tah -
sisata itiraz edildi. Hükumetin or
dudan emir alarak hareket ettiği 

sö~·lendi. İşte on gündür devam <'· 

den buhranının ba~langıcı bu ol
muştur. Hirota istifa ederek çe -
kildi. İmparator mütekait gen.;ral 
k>rden Ugaki'ye hükumet te,;kiii 
vazifesini vermiş ise de bu zat ta 
askerlerin itimadını haiz olmadı -
ğından kabineyi teşkil edememi>tir 
Ordu Ugaki hakkındaki itimatsız· 
lığını, kendisine bir harbiye nazırı 
vermemekle göstermiştir. Diğer 

taraftan ordunun kabul edeceği 
bir baş\'ekili de partiler istemiyor
lar. Çünkü diyet meclisi. askrri 
bir diktatörlüğün icraatını tes:il 
eden hir he~·ct vaziyetine düşm~
ğe razı dt'ğildi. Japonyada ordu ile 
partiler arasındaki ihtiliüı, bütün 
dünya büyük alaka ile takip et • 
mektedir. Çünkü bu, yalnız Japo'l· 
ya'nın iç işile alakadar bir anlaş
mazlık değil, Japon dış siyasetinin 
takip edeceği istikamet etrafında 
da ehemmiyetli bir ih tili.ıf me\· • 
zuudur. 1921 Vaşington muahedP· 
sini yırtan, Mançurya'yı işgal e
den ~imali Çin'de bir istila siyase
ti takibine tara ftar olan, Sovyet
lere karşı da şiddetli davranılma
sını ısrarla talep t'den ordudur. 
Bunun içindir ki tamamile ordu • 
nun nüfuz Yf" tesiri altında, onun 
emirlcrilc hareket eden bir hlikı"ı

meti:, iş başına geç-mesi, uzak sark 
~ulhu ile alakadar olanlarca f'ndi· 
~· ile telakki edilecektir. 

A. Ş. ESMER -------==-·= ---ı=.=====~==== 
lsveç Krah Par-i~t-e İnmlterede . 

Eriiksel, 4 ( ~- /\.) - fsveç Kralı O• 
Parise hareht etmiştir, Kral, ora· komu"' nistler! 
dan C<'te D'aıur,e gidecektir. 

Kral Gu•tave'a Brüksele 1-adar Londra 4 (A.A) - Avam kıl· 

refakıt elmiş olan B. Sandler, La· marft.,nda bir saylavın seçilme•İ 
he;e, ıııtnıiştir. Orada Felemenk müna•el;etile yapılan seçim mika· 
BaşHkili B. Colijn ile H"riciye Na· 
mı 11. Degratf'e nıü"aki olacaktır. ı delesinde işçi partisinin namzedi 

- Aldatıp da okutamazsın ... Ya· 

zına bir b~ka SLrlevha koy şcke· 
rim. Edebiyata dair ne var ki ne 
söyliyecek~in? 

Lah • Sa - On bıçak yarası ile 
ölen kadın ... 

tı 

_Kibrit fabrikasında yangın çık-ı 

- Çıkar tab.l. Çakmıya bakar. 

.Akdeniz.n 
ga ... 

oehennenıi: .Mala • 

KURUN'DA:I 

G'neral Quiep de Llano'nocn Graf 
Vo Sprt• ~d ndr~i Alman kruva • 
zoriı QI' b ... lunınaktn olduğunu ba
na sôyledı 'r. Cebe-ü•tm_ tla bozı 
k•-nse'•r Graf \'on Spcc ye Kön a
dı"d.,'< Alman h.ırp geırı.lerinL 

Gala asaı-ay ve Fener- • komünistlerin ıreniş yardımına maz-
bahçe ile Bulgarlar har olmuştur. Marksistler ile ko. 

Sof}a (Hususi l\!ulıabirim'zdcn)- müni•tler arasında bir cephenin te
Bulı:arıstanda Siın•onovo Robrrt- şekkülü için propaganda yapıl
kollej flaskc tbo'culorı ilk }'azda maktadır. Bu cephe lngiltere, So•· -Eğer on bıçak yarası ile ölme· 

seydi bu bir fevkalil.delik olurdu. 

Fakat madam ki ölmü~ ... mevzu 
da ölmüş demek. 

Tek Yıldız - İstanbul bir şeh;r 

midir? 
_ Değildir amma, köy de de • 

ğildir. Eğer bir yeni ad bulabilir· 

•. f' 
ası ılnnvı ll!olaga) a karşı yapmı~ 
olduğu taarruzda bu fi ~oya refakat 

lstnnbula gidec klerdir. Orada Ga- yetler birliği Fran~a ve diğer ba. 
latas>ray ve Fenerbahçe ile kar- 11 devletler arasında bir paktıQ 
şılapcaklardır. yapılması lehine çalışacaktır. 
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777 odalı otel 
Yazan: Bedri Rahmi Resimleri yapan: Bedri Rahmi 

-1-

Onlarla, bir balık ıskarası kadar 
isli Diyep kasabasından Nüvhevne 
hareket eden gemide tanışmıştım. 

Birisinin knmmlarına hiç bir 
kulakta rastlayamadığım çizgilerle 
kıvrılan, dekoratif ve kocaman ku
l ~Yları vardı. Bu her başa nasip ol
rnıyan, şı>ffaf denecek kadar ince 
hılaklar pırıl pırıl yanan bir çift 
gö1ün süsh.i zeki ve esmer bir yü
Zl' yelpazeliyorlardı. Adı Serjdi. 
Y'rmi beş yirmi allı yaşlarındı 

vardı. Çok konu~uyor, çok gülü -
yordu. İki üç yıllık mektep arka • 
<lnşı olan Tibor'u bana şöyle tak • 
elim etti: 

- Küliistür bir kafiyeye en te
miz arkada~lık hislerini !@dadan 
cekinmiyen, Serjle bitirdiği her 
rümlenln sonuna Asberj biten bir 
cümle yeti5tirmczse rahat edemi • 
yen, ilmi tıp ile şiiri biribrine ka
rıştıran meşhur arkadaşım Ti
bor! kendileri Macardırlar. 

Ben ömrümde bu iki delikanlı ka
dar biri ötekinin .kafa dengi> ola
bilen bir çtft arkadaş görmedim, in
san oğluna bir çift ayak ne kadar 
lıizımsa onlar da biribirlerine o ka
dar lazımdılar. Bir çift papuç nasıl 
hır tek iş görüyorsa, onların ikisi 
de bir tek insan kesilivermişlerdi. 
Siz de benim gibi onlarla beraber 
birkaç hafta bulunsaydınız Serji 
yalnız gördüğünüz zaman, ondaki 
mühim noksanlığın farkına varır 
ve ona: 

- Nasılsın?. 

Diye sormadan evvel: 

- Tibo nerede Allahaşkına? 
Diye sorardınız. 
Yalnız başına Tibo dünyanın en '1· 

lelade bir insanı, ve Tibosuz Serj 
da tanıdığım insanların en zavallı
si kesiliyordu. Halbuki ikisi bir a
raya gelince fevkalade bir insan 

. 
doğuyor. Bu insan kah sizi gül· 
mekten kırıyor, kah üzerinde uzun 
uzadıya durulabilecek ciddi bir 
mevzu üzerinde tadına doyum ol· 
mıyan bir musahabeye girişiyordu. 
Velhasıl Serj bizim elimizde ta • 
kırdayan bir musiki aleti iken Ti· 
!:onun elinde bülbül kesiliyordu. 

* Diyepten Nüvhevne ve oradan Lon· 
druya kadar uzayan seyahatimiz 
esnasında onlarla can ciğer ahbap 
olmuştum. 

Onlar Londrayı, ben Londra mü
zelerini görmeye gidiyorduk. İki 

iiç ay kalıp tekrar Fransaya döne
cektik. 

* Nuh zamanından kalma bir taksi 
bizi, adresi Serjin sigara kutusu
nıın arkasına yazılı bir otele gö • 
türdü. 

Bizim otelin bulunduğu sırada 

tıpkı onun gibi ufak tefek beş on 
ote: daha sıralanmıştı. Bütün bu o· 
tel sırasının karşısında da tek 
bir bina uzanıyordu. Bu dev cüsse
li binanın ne olduğunu sorduk: 

- Adı üstünde yazılıdır, dediler. 
,777 odalı oteb 

* Her ~yin en güzeli, en iyisi ve 
en büyüğü ile dolu olduğunu işitti
fôimiz Londrada karşımıza çıkan 

777 odalı otel bize Londra hakkın
da söylenilenleri tastik ediyordu. 

Güzel bir tesadüf eseri olarak 
yanyana boş üç oda bulmuştuk, ha
zan bu pencerelerden sarkarak kar
~ımızdaki bin bir odalı oteli seyre 
dalıyorduk. 

Tibor birgün: 

- Otel geğil transatlantik! dedi. 
Serj: 

- Tıpkı! yalnız ufak bir farkı 

Açık Söz'ün romanı:10 

..... ~ r-r--

H BA~IN.DA 
OL~IN Ki 

Yazan : lskender Fahr ettin 
Ayşe güldü: 
- Tilkinin dönüp dolaşacağı yer, 

kürkçü dükkanıdır. Sen dağlarda 
yaşıyamazsın, Ömer! Çabuk döner
sin köye. Bugün bize gelseydin, ne 
kadar eğlenecektin! 

- İçim sızlıyor. Hiç bir ııey le a
vunamıyorum. 

- Açılarını unuturdun, bize ge-
leydin eğer ... 

ömer inatçı bir gençti ... 
Ayşenin göğsünden itti: 
- Yolumu kesme Ayşe! .. Yol ver 

bana. Yemen illerine gitmiyorum 
ya ... Canım sıkılırsa yine döne • 
r:m köye. 

Ve hızlı hızlı yürüdü ... 
Çakıl taşlardan atlıyarak dağın 

yamacına geçti. 

cYo! verin bana dağlar! 

Gözüm, gönliim kan ağlar. 
Yaramı o sarmadı, ; 
Belki Mr bozkurt bağlar .. 

... Ayşe, Ömer gözden kayboluncı

ya kadar yol üstünde bekledi. ö. 
merin sesi genç kızın kalbinde ye· 
ni bir yara açmıştı. 

Ayşe çok kederli idi. 

- Ya onu elden kaçırırsam ... 
Kaygusile yavaş yavaş yürüdü. 

Evine geldi. 

Köyün kızları o gün Ayşenin 

bahçesinde toplanacaklardı. O sa
bah Zehra herkesten önce gelmiş
ti. 

-AÇIK SÖZ -

IFiKiRLER 1 -Bu zihniyet doğru 
mudur? 

Münevver, gayri münevver, az 
çok hepimizde bir zihniyet vardır. 
Beyoğlunu bir düşman toprağı 

gibi mel'un, hor görmek, İslanbu • 
lun o semtini başka bir görüşle 
tahlil edip lanetlemek zihniyeti' .. 

Bu zihniyet, bu telakki kafala
rımızda, kalplerimizde kökk~miş, 
adeta bir mütearife halini almıştır. 

Bu niçin böyledir? .. 
Beyoğlunu mel'un, mat'un, kor

kunç ve seviyesiz görmek zih·,iye
ti, mütareke yıllarının uğursuz \'e 

kanlı günlerinde, orada yaşıyan kö
tü kimselerin Türk milletine k~r
şı gösterdikleri terbiyesizlikleri~ 
azgınlıkların, küstahça muame,.:e
rin doğurduğu nctic~lerde aramak 
lazımdır. Ve bu hatıralar her Tür
kün kalbinde hfila acıyan ve kan~
yan bir yaradır. 

Bugün böyle bir vaziyet var mı
dır? 

Evet! Diyebilmek için biraz in ; 
safsız olmalıdır. Fak~t, mevcut 
zihniyet ve telakki"i, milliyetçtilik 
lcabatından saymak lazımdır. Çün
kü, Beyoğlunda Türkçeden başka 
ve Türkceden fazla her lisan kul
lanılır. Çünki, Türk olmıyan unsur
ların ekserisi Beyoğlunda otur -
maktadır. 

Daha sonra, sinemalarında lisan 
hiç türkçe değildir. Kozmopolit bir 
lisan, kozmopolit bir zihniyetle 
film tercümeleri yapılır: 

AFO etmenin göz yaşları! .. 
Afo nedir bilir misiniz? .. Af et

mektir. Ve türkçe, bu yadellerden 
ve dillerden katledilmektedir. 

Beyoil;lunu bir düşman toprağı 

gibi mel'un görmek için bu sebep
ler kafi midir? .. 

Bu düşünce ne dereceye kadar 
haklıdır veya haklıyız? .. 

Tibette budistlerden başka kim
senin girmesine müscade edilmiyen 
bir şehir vardır. Mekkeye de yal
nız Müslümanlar ayak basabilir. 
Fakat Türkiye böyle midir? .. 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları 
içinde girilmesi yasak olan hanl(i 
şehir, hangi köşe vardır? .. 

Buraya ecnebiler gelir ve gel • 
melidir. Gelmezse gelmeleri için 
neşriyat yapmalı, propaganda bro· 
gürleri daAıtmahdır. Tabii bunlar 

gelince de elbette bir yerde otura· 
caklardır. 

Ecnebilerin oturacağı yer -şimdi
lik daha konforlu bir köşemiz ol • 
matlığı için - muhakkak Beyoğlu 
olacaktır. Beyoğlu bu noktadan i
yi, faydalı bir yerdir. Avrupa ile 
bizim aramızda vasıl noktası me
sabesindedir. 

Beyoğlunda, hepimizden, sizden, 
benden, anamızdan, babamızdan, 
atalarımızdan, dedelerimizden dl
ha eski İstanbullu aileler oturmak
tadırlar. Bunlar, fetihden evvel 
buraya yerleşmişlerdir. 

MUnlr SUleymen Çapan 

var. 
Transatlantiklerin kendileri yü

rür, yolcuları durur. Bunun kendi
~i durmakta yolcuları yürümekte! 
diyordu. 

* Bizim otelin odaları birer vapur 
ı.2marası gibi ufaktı. Halbuki kar
tıki otelin odalarını bizim üç pen
cerem izi içerisine alan geniş pen • 
cereler benekliyordu. 

(Devamı var) 

Ayşe, Zehrayı görünce yanına 
sokuldu: 

- Haberin var mı? 
- Ne var? Bu gece hayırlı bir 

rüya mı gördün? 

- Yok canım. Ömer bugün gel· 
miyecek te onu söyliyecektim. 

Zehra hayretini gizliyemedi: 
- Ne dein ... Ömer bugün gel • 

miyecek mi? 
- Evet... Biraz önce pınardan su 

getirirken gördüm ... ayağına çarık 
geçil'miş dağa çıkıyordu. 

- Dağa çıkması şaşılacak bir şey 
değil amma ... çünkü o son günler
de dağ çobanlarile çok düşiip kal
kıyordu. Fakat, bugün buraya ge
leceğini dünden söylemişti bana. 

- İşle, gördün ya. İnsanlar bir 
gün içinde deği~iyorlar. Verdiğı 
sözü unuttu... ' 

- Nerde gördün onu sen? 
- Dağ yolunda. 

- Gelmesini söylemedin mi? 
- Söylemez olur muyum? Yo • 

!unu bile kestim. Koluna girdim ... 
Israr ettim. 
çekirge gibi elimden kaçıp gitti. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
~e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
(Bu •Ülunlarımııda ekuyucula• 
rımıxuı fotoıfraflarını tahllle de• 
"aM ediyaru2.] 

280: Rerrz; /\ han 
e iradesi kuv• 
vetlidir. Biraz 
fazla hayalpe• 
restt'r.Bir me• 
sele üzerinde 
en ince tefer• 
rüatına kadar 
durup tetkik 
etmesini sever. 
Tiyatroya kar· 
şı son derece 
alaka ve isti· 

dadı vardır. Hassastır. Bazan bir 
küçük hadiseden dolayı fevkalade 
teessür duyar; hazan da asabiyete 
) apılır. iyi söz söylemeğe merak· 
lıdır. 

281 : Bay ~fo•tnfa 

e Zeki, iş-
güzar bir genç
tir. Taştan ek· 
meğini çıkar

tır, tuttuğunu 

kopar.r. Son 
derece hassa•, 
yumuşak bir 
kalbi vardır. 

Acizlere, yok
sullara şafkat, 
merhamet du· 

yar. Merak ve tecessüs sahibidir. 
Yeni bir şeyler ötrenmek hevesin• 
dedir. Çalışkandır. Arkadaş can
lısıJır, Her kese iyilik etmek ister. 

......... '' •••• 1 •••••• • • 1 ••••••••••• • • • •••••••• • •••••••• 

Kadın 

sütunu -
Dişleri boyama 

modası 
Manikürle, pedikürden sun'i kir

piklerden sonra, kadın modasına, 

dişleri çeşit çeşit renklere boya • 
mak usulü de ilave olundu ... Ka
dın modası, güzellik namına çok 
defa, acip şekillere girmekte, gü
lünç hallere düşmektedir. 

Çalışınız, susunuz ve alınacak ne
ticeyi bekleyiniz. 

- Demek ben katil değilim, de
ğılim amma, katilin ya arkadaşı ya 
yardımcısıyım! peki, öyle sayınız. 

Halta bu işten memnunum. Hatta 
bizzat katil saymanıza daha çok 
memnun olacağım. Bu suretle iyi 
bir sahada çalışmış olacağım. Si -
ze değil, kendime yardım için bir· 
şey sorayım: 

Ölüleri ne yapacaksınız? 
- Miorga kaldırtacağım. 
- Bütün mahalleli duyacak vr 

bir saatte bütün şehir çalkanacak. 
- ? .................... . 
..:. Evet, düşünülecek meseledir 

Bana kalırsa ... 
- Size kalırsa evinize gider ya -

tarsınız . 
- Öldürülenlerin kaç kişi ve 

kimler olduklarını öğrenebilir mi
yim? 

- Gidip uyumak, bunu öğren -
mekten daha rahat bir iştir. 

- Bu iş üzerinde tekrar görüşe-
ceğiz dostum. 

- Ona hiç şüphPm yok. 
- Amma benden şüphelisiniz. 
- İnkar etmiyorum. 
- Mersi! 
- Güle güle. 
Daire kapısından çıkar çıkmaz i

ki sivil peşine düştü. Polis müdü
rü onun bir katil olacağını aklın -
dan geçirmiyor~u. Fakat hayat bu, 
dün a bu. Belki katilin bir dostu
dur. Belki o adam da bu cinayeti 
istemiyerek yaptı. Her insan öldü
ren serseri, haydut olmaz ya. Bir 
dost bir dostun başına gelen bir 
kaza ile ilgili olamaz mı? Bu ilgi 
hiç bir zaman suç sayılamaz. Kanu
ri çerçevesini aşmamak şartile. 

Bununla beraber peşine adam sal -
mak gerektir. Bu, katili bulmak i
çin tutulan yollardan birisidir. 

Bu adam kimdi? 
Bu, memleketin birinci sınıf mu

habirlerinden ve ileri gazetecile -
rinden olan Bay Mecdi Sadreddin
di. 

Mecdi Sadreddin arabaya bin -
medi. Hava almak ve serinde ra
hat düşünebilmek için ağır ağır yü
yordu. Bir sigara yaktı ve kibrit ku
turnnu elinden düşürdü. Kutuyu 

Yazan ı AKA GÜNDÜZ 

yerden alırken arkasına baktı, gü
lümsedi. Biribirinden ayrı iki kişi 
adım adım takip ediyorlardı. Ka
til değil, fakat bir katlin ilgilisi 
olmak şüphesi altında kaldığına 

müteessir olmamıştı. Biliıkis pek 
memnundu. Bir gazeteci için bu • 
!unmaz bir fırsat. Harikuhidc bi( 
vak'a olmuş. Birkaç ölü ,.e bir meç· 
J-.uı katil var. Beş altı tanınmı~ ba
yan bu işe bir uğursuz tesadüfle k:ı 
rışmış .. .İş zabıtaya ve adliyeye inti· 
c<Gi etmiş. Bu, nihayet istintak gü
r üne kadar kapalı kalabilir. Ondan 
ff•nra iş matbuata g<"çer. ve .. Mee • 
elinin yüzü sevinçle pembeleşti. 

On bir on iki yıldanberi (Tan) 
gaı.etesinde çalışıyordu. O zaman 
<Milliyet) adını taşıyan bu gazc -
\eyi, gazete edenlerden birisi de 
kendisiy,Ji. Belki de başta gelirdi. 
c;azetesi kalıbını değiştirdi. Eski 
patronlar eski ve emektar muhar
rirler gibi Ml'cdiyi de vız geçtiler. 
Ali Naci Karacan müstesna ... 

Yeni patronlara gelince, Mecdi· 
nin onlarla şımdıye kadar sıkı bir 
münasebeti yoktu. Bunun için ken· 
disini tanıtmak ve eskilere olduğu 
gibi yeniiere de sevdirmek istiyor
du. Bu hadise işte onun için hari· 
kul<i.de bir fırsattı. Hem yürüyor, 
hem: 

- Bunca yıldır kendimi !saya, 
Muhammede tanıtamadım, bari bu 
sefer Musaya Zekeriyyaya tanıta· 
yım. 

Diye gülümsüyordu. Fakat be • 
nüz bir karanlık içinde idi. Bildiği 
pek azdı: Alpagotun evinde davet
liler vardl, bunlardan bir kaçı fa. 
ht kaçı- meçhul birisi tarafından 
öldürülmüştü. Zabıta çok tedbirli 
ve insani düşüncelerle çok dikkat· 
li davranıyordu. Kendisi de bun • 
!ara riayet etmekle beraber bü -
tün gazeteciliğini seferber edecek·tl 

Şimdilik -müdürün dediği gibi
uykudan başka çare yoktu. Poker
cileri ederine bırakıp boş dönen 
bir taksiyi durdurdu. Bindi v~ 
bklemesini söyledi. İki dakika son
ra iki sivil göründüler. İkisine de 
işaret edip çağırdı. Birini kendi ya
nına birini şoförün yanına bindir
di. Evinin kapısında durunca: 

(Devamı var) 

Amerikada genç kızlardan yaş

b kadınlara kadar , railbet &ören 
diş boyama modası, Avrupada he· 

nüz umumileşmemiştir. Pariste, 
tek, tük bazı kadınlar dişlerini bo
yamakta iseler de, umumiyetle diş 
boyama modası Fransada iyi kar
şılanmamaktadır. Güzellik ensti • 
tüleri müdürleri, dişleri boyama
nın sıhhate mugayir bir şey olma
dığını iddia etmektedirler. Fakat, 
diş doktorlarile güzellik mütehas
sısları bu modanın yayılmasına ta
raftar değildirler. Doktorlar, diş 

boyalarının sıhhate ve diş etlerine 
zarar verdiğini söylemektedir -
ler. Sonra, kadına hiç bir vechile 
bir güzellik de ilave etmediğini 
söyliyenler vardır. Mmnafi, Paris 
yüksek mahafilinde bilhassa üç ta
ne genç ve güzel kadın vardır, ki 
bunlardan birisi dişlerini koyu kır
mızıya, diğeri, kırmızı maviye, ü
çüncüsü ise açık kırmızı lale ren
gine boyamaktadır. Bu kadın gül
düğü zaman, ağzındaki dişler bir 
dizi yakut gibi güzel görünmrkte
dir. 

Pek Acıkh Bir Kayıp 
Memleketimizin pek değerli ve namuskar ricalinden esbalı: 

Fatma ilhan 

Hariciye Nazırı Bay Asım Turgut dün akşam vdat etmiştir. 
Cenazesi bugün saat on buçukta Modada Şimal sokağındaki ha• 
ncıinden kaldırılarak öğle namazını müteakip Karacaahmette Şe
rif kuyusundaki aile kabristanına defnedilecektir. Allah rahmet 
eylesin. (67 t) 

Zehra bir ağacın dibine otıirmuş- --=-Onlar geldiği zaman yine ya -
tu. pArız. Şimdi kimse yokken konu -

- Dur bakalım, Ayşe! dedi. Ar- ~acağımız şeyleri serbestçe konu
tık Zeynep köyümüzden gitti ya. şalım ... 
Şimdi köyde Ömerin gözüne batan Ve Plindeki goncanın küçük yap-
bir sen varsın, bir de ben. raklarını birer birer koparmağa 

- Fakat, o hala Zeynebi düşü- l:aşladı: 

nüyor... - Bir, iki, üç, dört ... Tek gelirse 
Zehra güldü: ı seni a acak ... 
- Düşüne dursun. İnsan en bü • p k' - p ı ... 

yük ölüm acılarını bile unutuyor. _On, on altı, on yedi, on sekiz .. 
Ben babam öldüğü gün, o acı ile 

- Kafir şey! tek gelmedi gör • ömrümün sonuna kadar gülmeden 
ciün mü? yaşayacağımı sanıyordum. Bu acı-

- Dur bakalım, bir tane daha deya da alıştım. Şimdi bayramdan 
ııeyelim. Bu sefer çift gelirse beni bayrama mezarına gittiğim zaman 
alacak ... 

ıığlıyorum. 

- Ne demek istiyorsun? Zehra yaprakları kopardı ... 
- Demek istiyorum ki, Ömer de ÇW gelmedi. 

Zeynebi unutacak ve nihayet iki • - İşte .. Bende de gözü yok de • 
mizden birini alacaktır. mek. 

- Bunu şimdiden kestirebilir - Seni de düşünmüyor, gördün 
.. ? miyiz? mu. 

Zehra yercjen yeşil yapraklı bir - O halde dönüp dolaşıp Zeyne-
çiçek aldı. bi alacak galiba! 

- Haydi gel, taliimizi deneye • - Haydi bir tane daha deneye-
lim... lim. 

- Daha kızlar gelmediler .. Er- - Tek gelirse, Zeynebe kavuşa-
ken değil mi? cak ... 

Zehra yaprakları hızlı hızlı kopar
riı ••• 

- İşte., bu da olmadı. Çift olarak 
bit ti. 

- Zavallı Ömer .. Demek ki, ne 
seni, ne beni.. ne de Zeynebi ala • 
cak! 

İki arkadaş başlarını önlerine 
iğdiler .. sustular. 

Küskün ve muztariptiler .. 
Köyün kızları birer ikişer gel. 

n:eğe başlamışlardı. 

Ömer, dağda ilk rastladığı ç. ha· 
na sordu: : 

- Geceleri nerede yatarsın sen? 
- Dağ kovuklarında ... 
- Kurtlardan korkmaz mısın? 
- Kurt, parçalayacağı adamı hi· 

lir. Öyle küçük haşarattan korku • 
!ur mu hiç? .. 

- Akşama kadar dağda ne yapar
sın? 

- Sürül~rimi otlatırım .. Yata ~ 
rım .. kaval çalarım .. kuşların cıvıl· 
tılarını dinlerim. 

- Ne iyi! dünyanın en bahtiyar 
adamısın sen! 

(Devamı ı•ar) 



• 
iş dairesi DördUncO 
bölgenin faaliyeti 

1 zmir, Denizli, Balıkesir, Aydın 
Muğla, Manisada tetkikat 

Denizli ( Hususi Muhabirimizden ) - Merkezi lzmir olmak üzere 
Manisa, B~lıkesır, Aydın, Muğla ve Denizli vilayetlerinden _te_r~k· 
küp eden, "iktisat Vekaleti iş Dairesi. dordüncü bölıre amırlığın· 

de son ay içinde mühim bir faaliyete başlamıştır. . 
işe evvela merkez olması itibarile lımird~~ başlanara.~ sıra. ılea~rk 

dın ve Muğlaya yeçilmiş, iş kanununun bu vılayetler dahılındekı t 
ıekillerine ait etütleri bitirilmiştir. d r 

Bölge Amiri Fars Ulubay dün de Denizliye gelmiş ve bura a va' 
ile ve beyannamelerin tevzi tarzı hakkında alikadar makamla_rla ~e-~asa 
geçerek tevzi şekline nezaret eylemiştir. Fars tıcarethane •ahıplerı 1 e ~e 
temasta bulunduğu gibi bugün Halkevinıle tüccar ye_ esnafla . ayr~na~ı~ 
konuşma yapmıştır. Bu konuşmada yeni kanun şeklının en şamıl m 1 
kısa bir izahı yapılmıştır. . . 

Bölge amirliginin Deni1liye ait işleri ş;mdilik bitmiş oldu~u ıçı_n Fars 
Uluhay buradan lzmire gitmiştir. Orad•n Manısa ve Balıkesıre gıdecek, 
iktisat vekAletinin bu işe ait direktifleri üzerinde vazifesine devam 
edecektir. 

Muhabir mektupları: 

Denizli valisinin ga-, 
zetemize beyanatı : 
Denizli ormanları memleket içini 

mühim bir servet menbaıdır 1 

ııı 

--. 
1 

1 
1 

5 AÇIK aOz-==================================== 
Kadınların nüfuzu 

Kadınların 
Kocaları 
Ozerindeki tesiri Denizlide 

Hatay 
Bayramı 

Denizli, (Ha•usl muh-birimiz• 
deo) - Halay muzafferiyeti do
layı<iyle heryerde yapıldııtı ıtibi 

burada da yapılan mitinıc çok 
parlak oldu. Daha sabahtan her• 
kesin yüzü~de ıeş'e hatları be· 

Güzel kadınlar ko· 
.caları üzerinde ade-
1 ta hakim olu-

lir m'şti. Tezahürata "Delikliçinar ~ 
mcvkiinden başlanarak bando ile 
Halkevi önüne gcliııdi. Evin önü 
mahşeri b r kalabaJıl arzettiğin. 
den intizama fevkalade eben.mi• 
yet verildi. Başta ilbay Ekrem 
Engür olmak üzere belediye reisi 
Naıll Küçük~~·· Halkevi reisi I 
Esat ve v'layet jandarma komu· 
tanı binba~ı Ahmet Şükrü halk 
arasında inliumı temin için bil. 
ha.sa ç~lıştılar. 

Sadt 14 de miting başladı. Kür. 
süve ilk önce avukat Sabri çı• 
karak bir nutuk irat etti. Onu 1 

Halked katibi Niyazi Bayrak. 
tar, öıtrelme'l Zeki Ülkü, li•eden 
Hataylı Fikri Taşman ve diıter 
bir liseli gene takip ettiler. 
Ôğretnırn tlivni Ülkünün nut· 

ku çok alkı j'and:. Filhakika bıı 
zat çok h>Ssas bir kalbi.ı teren• 
nümlerini ifade etmişti. Kendisi 
va 'i tarafın dan ve memleket nJ• 
mına da be!ediye rei~i tarafın• 

dan tebrik edildi, Fikri Taşman, 
bu Hataylı gençle esaretten is• 
tikllle kavuşın b:r yurttaşın sü
rurunu öyle iyi tebar:iz ettirdi 
ki aQ-layanlar oldu. Tczahi:rat 
havanın yaıtmıır:u olmasına raıt• 
men gayet coşguo geçti. Halk 
daıtıtınadan evvel Alatürke ve 
diger büyüklerimlze çekilmek 
üzere hamlanan tazim telgrafh. 
rı umunı~n tasvibine arzolundu. 
Ve a:kı.şlarla tasvip edilerek tel· 
gra!lar çekildi, 

------------------J Ada naya 
Gelen 

yorlarmıt 
Kadınların erkekler üzerindeki 

tesirini inkar etmek doğru değil • 
dir. Bitaraf bir gözle bakan herkes 
i>adınların erkekler üzerindeki nü
fu7 ve tesirini sezmekte güçlük 
çekmez .. Bazı kadınlar daha az, ba

zıları daha çok kocaları üzerinde 
tesirlidirler. Bazı erkekler vardır, 

ki, bunu red ve inkar ederler, Am
ma, asıl böyle erkeklerdir ki ka • 
oınlarının tesirleri altındadırlar. 

Bu tesiri inkar eden kadınlar ise, 

kocaları üzerinde muhakkak mil· 

essir olmuş kısmındandırlar. 
Kocası üzerinde hakim ve mües

sir olmak istiyen bir kadın muhak

kak surette muvaffak olur amma, 
Jrocasının benliğini, izzeti nefsini 
in«itmemesini becerebilmesi şart· 

K•ciın nllfıuu, icadının 6akııtarın• 
dan fııkırır 

Belgrad bülbülü Bosnalı kız 
Festivallerde gördüğü· 
muz güzel Nuri Haçiç 

Belgrad şehri gece eğlenceleri 
çok cazip ve güzeldir 

Belgradın kahkaha yara• 
tan iki büyük gazinosu 

Parlemontosuna varıncaya ka • ı 
dar, bütün resmi devairi, caddeleri, 
kiipüleri, sefaret binaları ve yolla
rile yeni pliın üzere, yep yeni bir 
fatilde inşa olunan Belgrad şehri, 
15 sene evvelkine nisbetle manza
rası baştan aşağı değişmiştir. Yu -
goslavyanın nabzı bu şehirde dar
ban etmektedir. Şehir ahalisi ya -
~amasını ve muntazam çalışmasını 
öğı·enmiştir. Geceleri her yer elek
trik ziyaları ve ışık bolluğu için
dedir. Gündüzleri yorulan dimağ
ıarı dinlendirmek için geceleri, ge
zilecek, eğlenilecek yerler çok meb-l zuldür. Denilebilir ki, Bükreşten 

1 sonra yeni Belgrad, Balkanların en 
güzel bir şehri olmuştur. 

(Kazbek), diğeri (Mimoza) dır. Btı 
ih birahane bizim baı-Iarımıza, ka
barelerimize benzerlerse de, onlar
dan ayrılan yerleri çokt~. Sabah-
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. Tiyatro 
tır. İlk adımını, kadın dikkatli ve 
tedbirli olarak atmasını bilmelidir. 

Devlet kültür hayatını canlan 
dırmak hususunda hiç bir yardımı 
esirgememektedir. Müteveffa kral 
Aleksandırın tesis ettiği Prens Pol 
müzesi her gün bir parça daha 
zenginlemektedir. 18 inci yüz yıl -
ci<>n beri bütün kıymetli eserler bu
rs.ya toplatt1rılmıştır. Yugosla•:la
rııı en büyük lıeykeltraşı Meşlro

vi<:in bil tlin eserleri burada mev ... 
cuttur. Etnograf muzesi Yugoslav 

bu iş üzerinde 
ilbay Ekrem En- Maarif müdürü 
glirden ma'ümıt Vaflf lıkan 
almak istedim. ilbay, beni, mutat 
nezaketiyle kabul ederek aşağıda· 
ki şayanı dikkat beyana:ta bu
lundu: 

- Yurdu süsliyen tabii varlık
ların en kudretlisi, en verimlisi ve 
en güzeli; kabul etmeliyiz ki; or
manlardır. Bu hakikate medeni 
milletler asırlarca evvel inandı!ar. 
Ve ormanları yaşatınak, çoıtaltmek 
ve onun feyizlerioden bol bol fay• 
da görmek fırsatlarını daima fÖ
ıetliler. Asırlarca, ormanlar için, 
ateıli bir hızla ve şuurla çalışarak 
11§-lam ve ııüıel ülkeler yaratarak 
zenııin yftşamak sırlarına erdi!,., 

Bahtiyarız ki Türk yurdunda da 
bu hakikata inanmak ve ormanlar 
uğruna çalışmanın lüzumunu kav -
ramak Cumhuriyet nesline nasip o
luyor. Her şeyde ve her işde oldu • 
ğu gibi Osmanlı saltanatından pe
rişan ormanlar ve bozuk düzen bir 
ormancılık tevarüs ettik. Bu or • 
manlar 65 yıl önce sadece hazineye 
gelir temin eylemek hevesile mey
dana getirilen ve ilme, fenne karşı 
hiç bir alaka taşımıyan kuvvetsiz 
ve çok iptidai bir nizamnamenin 
himayesinde idiler. Gerçi arasıra 
talimatlar yapılmış ve muayyen 
ihtiyaçlar gözetilerek birer ikişer 
maddelik kanunlar çıkarılmış ise 
de bunların hiç birisinin, devletin 
ormancılık siyasetini inkişaf etti
recek ve ormanlardan beklenen 
faydayı mebzulen temin edebile -
cek kabiliyette olmadığı bütün hü
viyetile meydana çıkmış bir haki
kattir. 

ORMANCILIK '.MESELESİ 
OrMancılık medeni dünyanın tek

nik alanında en önde gelen vasıta-
• • 1 

l:arının bil'isi ve iktısadi sınaı ve zı· 1 

Adana, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Şehrimiz çoktanberi ti

yatroya hasretti. 
Aksaray sinemasında temsiller 

vermek üzere gelen Cemal Sahir 

heyeti dün gece ilk temsilini ver • 
mi~tir. 

- Zirai, sıhhi ve bedii sebepler 
dolayısilc bu kazalardaki orman
ların bir kısmı muhimi muhafaza
ya ayrılmış olduğundan bu orman
lardan ruhsat ve mukavele ile ka
tiyat yaptırılmaktadır. Vilayetin 

her yanında, dev Jet ve millet za • 
rarına ötedenberi yapılagelen ke • 

Zo~luğa doğru gidebilmek aksüla
mf'l :yapar. Kadın nüfuzu çok za .. 

manlar kocanın halli müşkül işler
ce muvaffak olmasına yardım et .. 

miştir. Ana olsun, gelin olsun, genç 
ve yahut ihtiyar olsun yine bütün 

kadınlar kendi nüfuzlarını kocala

rı üzerinde kullanacak zamanı in-

1 ihap etmesini bilmelidirler. Böyle 

\akit ve zamonile kullanılan kadın 
ı-üfuzları çok kereler bütün aile 

hakkında faydalı neticeler verme-

~ine sebep olmuştur. 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 

BEYOGLU 
: Balalaika 

reste kaçakcılığının önüne geçilmiş- iPEK 
tir. 1 

: Dokuzuncu senfoni 
: Canlı filim ve Ka· 

dın isteyince 
ı Yıi<ılan belde ve 

Tehdit mektupları 

: Karmea eğlenceleri Vali, önümüzdeki yıl için or • rsAKARYA 
manlardan nerelerde ve ne şekilde ve Alçaklık 
istifade edlieceğini de izah için de
di ki: 

GÖÇMEN İŞLERİ 
- Göçmen evleri için lüzumu o-

YILDlZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

: Moskova- Şnnııhay 
: Sözde kızlar 
: Kızıl çayır ve Hü· 

cum taburu 
lan (7.800) metre mikap kereste - ŞIK 

lik ağacın plan ve krokileri hazır- ŞARK 

!anmıştır. Sağlık Bakanlığının e • 

: Kadınları severim 
: Brodvay melodi ve 

Hava kahramın'arı 
: Unutma beni ve 

paran ıra 
mirleri üzerine İzmir ve Aydın ra- ASRI 
valisinde 937 yılında yerleştirile-

cek göçmenlere bu ormanlardan ke- ASTORY A 
restelik aP.:ıc , .• ,~;h,cektir. Bundan 
başka Nafıa Vekaletinin talebi ü
zerine vilay~ .. c.h111ilindeki devlet 

ormanlarından 60.001) adet tra -
vers verilecektir. Ve bu traversle

re ait plan ve haritalar yapılmış 
Ziraat Vekaletince tasdik edilmiş
tir. 

Ekrem Eiıgür, köylerde yapıl • 
makta olan okuma odaları için de 

icabeden kerestelik ağacın köy • 
lümüze meccanen verileceğini sö.v
lemiş, vilayet dahilinde yakacalc 
ihtiyaçları için odun ve kömür 
planlarının hazırlanmış ve ruhsat
namelerinin de verilmiş olduğunu 
izah eylemiştir. 

H.GÜNAY 

ı Ali Baba ve vabıl 
koşu 

CUMHURiYET: Korsanlar definesi 
ve Meçhd kunet 

ISTANBUL 
MILLf 

HiLAL 

AZAK 

ALEMDAR 

: Çapkın ırenç ve 
Kızıl çayır 

: Kaptan Blud ve ÔI· 
düren göıler 

: Dans korsanları ve 
Kukaraça 

; Kaptan Blud ve 
Öldüren gözler 

KEMAL BEY : Baıtdat yolu ve el· 
mas hırsızları 

BAKlRKÔY 
MiL TIY ADI : G'ali pençe 

HALE 

HALE 

KADl.ICÔY 
: Y eıil domino 

OSKÜDAR 
: Pr. Zati Sunırur 

, ıe lslaı• giyimine ait bütün kollek
s!yonları sakfı altında bulundur -
maktadır. Sırp köylüsünün, 
Sırp şehirlisinin istihaleye uğn -
) a. uğraya bügüne kadar ı;ctırdigi 
her çeşıt elbiseleri bu müzededir. 

Belgrada giden ecnebilerle, bü • 
tün Belgradlıların geceleri eğlen -
d;kleri en büyük iki eğlenti mahal
li vardır. Bunlardan birisinin adı 

Ôkailrük, Nezle, lloıtaz ve Göıtüs 
hastalıklarıyle •esi lusılanbra ~ifa! 

tesirleri çoktar. 30 Kuruş Hasan 
deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, 
B'tiktaş, Eskişehir. 
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r 
Foto ğra/ a aşık olunur niu ? 

Artvinden L. L. K. imzalı bir o
kuyucumuz yazıyor: 

Azizim Dertorıağı; 
Yaşım otuz iki olduğu halde he

nüz lstanbulu görmüş değilim. Ha
yat ve adetleri hakkındaki maltı : 
matım ötedenberiden kulağıma ça
lınanlardır. Her ne ise maksadım 

!stanbul hakkındaki cehlimi değil 
bir aşkımı anlatmaktır: Geçenler
de buraya bir tüccar dostum geldi. 
Ve bana bir kız resmi vererek de
di ki: 

- 1 şte kardeşim bu kız sana aşık. 
Tabii btt vaziyet karşısmda şa • 

§ırdıın. !stanb;.ıllu bir kız bana na
sıl asık olabiliyor. Arkadaşım de • 
ı•am ederek dedi ki: 

- Sel!in bende bir Tesmin vardı. 
İsta~.oula gittiğim zaman orada ta
mştığım yüzlerce kızlardan birisi
ne senin resmini gösterdim. O da 
sana iİ§ılc olarak bilmukabele res -
mini gönderdi. 

Bu sözler karşısında afallamakla 
beraber inaıımadım dıı deyil. Şim
di kızın resmi her an karşımda ve 
diişünüp duruyorum. Evi .mi, bar • 
kımı, dükkanımı kapatıp lstanbu· 
la gitmeği ve bu kızı bulmağı dü • 
§iinüyorıım. Kızın adresini de al • 

mı.~ değilim. Aııcak resmi elimde 
olduğıı için döne dolaşa bulacağımı 
iimit ediyorum. Bir çok arkada,ıla,. 
i1m beııi bıı fikirden vaz geçirtmek 
istiyorlar. Ne yapayım? Size sor!O.• 
vorum Dertortağı. Bana lsta1<bula 
gelirsem nasıl bir yardım da bulu
nabilirsiniz rica ederim çabuk ce
vaµ veriniz. 

Saf çocuğum; 
J\foktubumun başlangıcında ar • 

kadışının seninle şaka yaptığını 

söylıyeceğim. Bir k~re yavrum İs

trnbuldaki kızlar yalnız fotoğrafla 
insana aşık olmazlar. Aşık olundu-
1\unu farzetsek bile işin içinde bir 
hiubalilik olduğu meydanda. Sana 
fotoğrafını gönderiyor ve işte bu 
kndar. Her halde bir az çapkın ar
kadaşlarınızın bir kaç hafif meşrep 
kadın dostu olsa gerek. O vasıta :le 
s;zinle şaka yapıyor. Sonra çocu _ 

gum lstanbula bir fotoğrafla gelip 
kız aranmaz. Bu nokta<la sana mü
saE.denle saf, diye hitap edeceğim. 

Bir fotoğraf için ev, bark, dükkan 
terk edilir mi? Sakın ha çocuğum 
yapacağın bir cahillik seni hayatı· 
nın sonuna kadar fakir bıraktırır. 

Dertortalı 
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Şehirden reportajlar ! 
Eşek satışında hararet: Ta-

Egedeki ltalyan Türk iktisadını da Türk 

üssübahrileri kültürü yaratacaktır 
nesi kırk lir aya gidiyor •• 

v• 

(l nci ~ayffldan devam) 
küm.tinin ltalyaya karşı bütün fik
ri sabitelerini terketmiş oldujl'unu 

mesi şartile Montrö mukaYelena -
mesc ne iştirak edeceğini yazmak
tadır. 

(1 11ci sayfadan deram) 
muı düşünülen bu fakülte nihayet 
en olgun programlarile çalrşmağa 
koyulmuştur. 

eşsiz sava~ları.~ kurtaran ve ':rür 4 

kiyeyı mt>deni bir devlet olarak 
kuran AtatiirkHir. 

Elinde, evinde, eşegı bahçesinde 
olanlar satıyorlar, 

sakalar ve adalılar ne yapacaklar ?ı 

göstermiştir. 

Gazete diyor ki: 
" Boğazlar me•elc9İ lıe.1ÜZ bir 

tanı halle bağlanmamıştır fakat bu 
noktai nazar teatilerinde ıreniş bir 
karşılıklı anlayış kaydedilmektedir. 

Bu gaze~t. italyamn Türkiyeyi 
Kınm, Ukranva, Azerbaycaıı ve 
Gürcistanla alakadar olmıya davet 
edeceğini iliwe etmektedir. 

Dün Üniversite adda büyük bir 
bayram yaptı. Çünkü kiiltür mües
seseleri içine başlı başına bir iiim 
olan ikti9at fakülleleştirilerek Üni
versiteye bir kat daha kıymet \'er
miştır. Bu fakültenin açılış mera9i
mi dolayısile Ankara •e lstanbulun 
bir çok profesörleri Hukuk Fakül
tesi birinci •ınıfında hazır bulundu
lar. Yüksek. todrisat umum! direk· 
törü Cevat, muavini Nurettin, de· 
kanlar, profesörler ve talebeler sa• 
lonu hıncahınç doldurmu,lu. Açış 
sözünii Rektör Cemil Bilse! söyle--

Cumhuriyet bugün biraz daha sı
nailc<iyor ve dcvlctlc;iyor. !llcmlc
kelın ani ihtiyaçlarına göre iktısat 
meseHerini derinleştirmek, ilmi a
ra~tırmalar yapmak Türklerin ik
tısadi rollerini tetkik için ve mem
leketin bugünku ihtiyaçlarmı kar
şılamak icin kurulan bu fakülte, 
en fazla randımanını vcrmiyc az .. 
metmi)lir. 

Artık Adalardaki eşek turlarına, ! M.,ger Ad.ııı in .er ve c•nd.şe:e
eşekli bayram arabalarına, ~elh~.,1 I ri d Ad;d.kı ı: eıderiıı de 'JLınb-
fU boynu bükük, mutevekkıl, çıle· rı-ı ara ında olup olmadığı imis. 
keş eşcklerimize hasret kalacağız 1 - H.ıyır, d<>dım. Bayanlar, bun-
galiba? lar genç eşeklerdır. Yaşlılara talip 

filhakika biz hi'esiz yağlaı a, çıkmadL Adadaki -huzurunuzdan 
dokru çalışan şirket saatlerine, sık dışarı- mr•kepler çok kös dinlemiş, 
aık ijliyen ikinci mev i tranıvay• sırtları kaç a•kıedE!ye mekel ol -

LEROSTAKI TAHKiMAT 
Roma, 4 (A. A.) - MilJ.no mü· 

!akalını tef•ir ede;ı Corrier:ı. Della 
Sera gaıete•i ezcünıle diyor ki: 

Nihayet talyanın Balkan Antantı 
m~mleketlerine yakınlaşmıya te -
şebbüs edeceği söylenmektedir. İ
tal•a, Balkan Antantı başkanı olan 
B. Rüştü Arasa Arnavutluğu askert 
harckatJ bir zemin olarak kullan
mıyaca~ını ve Bulgar tadilciliği -
ııin, Bulgar - Yugoslav paktının da 
ispat ettiği gibi korkulacak bir şey 
olınadığı hususunda teminat vere
cektıt· 

1923 dört subatında il'kılaa ugrı
yan Loz n konferansı o zaman şöy
le bir ha\·a yaratmıştı: 

- Bugün Türkiye iktısarli esa • 
reli kabul etmiyccek 1> 

Jara, ç•mursuz yollarA, kaza-.z muş, a~ık ne rli yenir, ne kendisi-
ırünlere, çöpleri r1iıgarda uçup ne arlarrakıllı esek denir. 'Merak -
dökülmiyen çöp nakliyat :ıraba~a· lanmayır.17.. 

Bu konuşmaların hedefi, ltalyan 
ve Türkiyenin hakiki siyasi tem~· 
yüllerıni aydınlatmak ve tam bır 
emniyetten mülhem yapıcı müna
sebetlerin yeniden başlaması için 
bir esas bulmak idi. Turkiyenin, 
ltalyaya kar.şı olan suizannının 
teMamen hak<ıı olduıtunu tanıması 
çok mühimdir. lıalyanın Lero9ta~i 
tahkimatı meselesi ile Türkıyenm 
Çanakl.aledeki müdafaa tertibatı 
meselesinin tavazzuhundan sonra 
Roma ve Ankara, iki meııılek~t~n 
menfeıtlerine karşı vaziyetlerının 
tesbiti lbımııelen meıeleleri, nor· 
mal diplomatik yolla, daha kolayca 
tetkik edebileceklerdir. 

Övr g;,zetc•si, B. I!it!er, son nut
kunda, İlalyadan çok az ehemmi
yetle lıahsetr.ıiş olmasının B. Aras 
üzerinde bir tesir uyandırdığını, 

\'e Türk B~kanıııda italyanm san
dığı kadar kuvvetli olmadığı hissi 
uyanmuı oldugunu y:ı.zmaktadır. 

mu~ ve Fakültenin değerini şöylece 
tebarüz etlirmiştir. 

Yeni fakliltt>miz işte o zaman Av
rupanın bizim için bu sözleri söy
lediği tarihe tesadüf eden günde 
açılıyor. Ben bugünü uğur sayara1< 
Alatürke saygı, sevgi ye minnetle
rimi sunarım 

rına, buz gibi taze kıvırcık etine - Bunları k~ ecekler mi? 
daha nelere nelere hasretız, fakat Diye sora!lların haddli hesabı 
alışkınız. yok. 

Artık kavıra, tahkir, zemmüka· Onu da sord•,k. Rıvayet muhte-
deh, hiddet gibi cemiyet emriva• liL 
kileriniıı muaşeretınden de {e1ek) Ke cekler. Eşek etinin fev ·-
kelimesi kalkıyor. kalilde mugaddi olduğu anlaşılmış, 

lnanmanm rica edtrim: E,ekter yuksek fıyatla talip çıkmış. elinde, 
Avrupaya aevkediliyor. Sakın zan- evinde, bahçesinde, tarlasında, çift-
netmeyiniı ki benim kalemimdeıı lığinde eşek olan satıyormuş. 
bukadar kaba telmih çıkar. Haki· Şu Avrupa toprağmda yaşıyan 
katı söylüyorum, eşek pabıya çıktı hemcinslerimiz ne garip mahluk -
ve akın akın Avrupaya ırönde• lardır. Hiç pastırma yemediler mi, 
riliyor. hıç sucuk alıp da kızartmadılar mı? 

Bu şart altında, yani Avrupa Yoksa elde bile yapılamaz mı ıan-
ırören bir mahlülc artık küfür ke• nederler? Et muza benzer, ne niye-
limeıi halinde kull.anıl~maz. te yenirse o niyete hazmolur, Sığır 

DÜNKÜ AKIN yerine manda, k»yun yerine keçi 
Dün Dördüncü Vakıf hanı önün· yiyenler bunu bilirler. 

den, postahane yolundan, Sirkeci· Bir başka dilde de hikaye şudur: 
den, ~uradan buradan ıreçenler - E~Pk cinsi ı•lah edilecekmiş. 
tramvaylar, otomobiller, o~obllsler damlllıklara giitürülüyormuş. 
arabalar, yayalar dakikalarca du· Bunun kuru bir uydurma oldu • 
rarak akın akın geçen eşeklerin ğuna kalıbımı basarım. Bizde bu 
hayı huyunu dinleyip 9eyrettiler. gibi munasebetlere müsait yer mi 

irili ufaklı, beyatlı, kar11lı, kur• yok? (760) bin kilometre murabbaı 
ıunili, e5mer, zayıf, ı;i1man, tıiylü toprak. Yaylalar, canım ovalar, me-
tüysüz bu eşek katarları se.yr,.de~· \ ra1a· dağlar, göller, nehirlerle dolu 
ler üzerinde canlı ve kendı kcndı. bu güzelim yurtda Nasrettinin meş· 
ne bir nükte olmuş gibi herkes ll'Ü· hur filleri:ıe yer bulunur da biça-
lüyordu? Bu eşekler böyle nereye re, miıtevekkil, her şeye ram eieğe 
tridiyorlardı? Her halde aç kalıp mi yer yok? 
ınuhaceret etmelerine lmkin yok tul Elime geçirdigin aktüel haber -

İş tabii başa d· ştı.: Alakadarlara !erden biri de, esek fiyatlarının bu 
uğradık, sorduk, soru~turduk. Deh- talep karşısu:da d rhal yükselmiş 
şetli bir ketumiyet muhafaza edil· olmasıdır. 
ınesine ragmen çok ge,·eze olan • .sakla samanı, gelir zamanı!• 
!arın dillermin a\tınd ki baklayı der er. Ya~ın !.'ki yüz kuruşa, tin 
§Öyle bir oyııatmıya muvaffak ola· yetmişe, kaln·cnin dört yü:re, ipli-
rak öğrendik ki, bunlar Yunanis • itin yüze çıkacağı akla gelir de bir 
ta:ıa gidiyorlar. eşeğin otuz, kırk liraya satılaca~ı 

~İÇiN SATILIYOR! kabil değil hesaba girmez. Bll vazi-
H lk arasında en çok dertlenen- yet anlaş:lıyor ki, bugün çok eşekli 

I r bir kaç kaplan kürklü bayan ol- ı birisı bir apartman salubinden da
du. Te.c üs terbiyesizliktir, amma ha cirolu, rahat bi.r set\•et sahibi 
buna hem sanatım müsait, hem 
binlerce e gın seyrü,,....er ettiği O ı 

8a~·a~k~ik...,a~·"""...,"""""'..,,::se:""'~==...,....,.,..,......,.,,.,. 
lara kadar danslar, balalaykalar, 
orkestralar, şarap, votka, şampan· 
~alar bu iki gazinoda insanların 

kahkahalarını tavanlara yüksel • 

olmuş bulunuyor. 
Bilmem bilir misiniz? 
Diyarbekirde belediye akrep mü

cadele:;! y9pmıştır. Bir akrebe kırk 
paar vermi~. günde binlerce akrep 
toplandığı. halde bu işin önune ge
çememistir. 

Gel zııman git zaman, mesele an
laşıldı. Açık gözler, akrep üreterek 
belediyeden para çekmiye başla -
mışlar. 

Keskin zeki keramete çifte attı-
rır ... 

Derler. Şimdi de galiba içine bir 
avnalı dolap sokulmıya, smokinsiz 
salonlarına girilmiye kıyılmıyan 
canım apartımanlarda, halılar dö
şeli palaslarda, pasta dükkanların
da, hatta bir odalı pansiyonlarda 
bile eşek üretilecek ve belki bu iş 

'için komisyoncular, borsacılar, mu
ameleciler, sarraflar, şirketler ku
rulacak, yeni bır iş ilemi alıp yü
rüyecek, 

O halde sermavesi olan eşeğe ya-
tırını 

ISTANBUL MUHABiRi 

YUNAN GAZETELERiNİN 
GÖRÜŞÜ 

Atina, ~. (A.A.) - Gazeteler, Mi
lano mülakatlarını büyük bir mem
nuniyetle tefsir etmekte ve bunlar
dan mes'ut neticeler ünfit etmekte
dirler. 
Pıoia ve Katimerini gazeteleri, 

Türk - İtalyan yaklaşmasına karşı 

Yunanistanın a!ikasını tebarüz et
tirirken şoyle demektedirler: 

Yunanistan, Türkiye ile mutlak 
samimivet münasebetleri idame ey
lemekt~dir. İtalyava i•e basit bir 
forma] itedcn ibaret olmıyan dost
luk paktile takviye edilmiş anane
vi rabıalarla bağlıdır. 

Gazetelerin tebarüz etlirdikle -
rine göre İtalyan - İngiliz anlaş -
masından sonra, Türk - İtalyan 
yakla~ması, Akdenizin şark havza
sında sulhu kat'i surette müstakar 
bir hale sokacak ve bu havza mil
letlerin, kendi refah ve inkişafları 
içın faaliFtlerinde devam eyleme
lerini mümkün kılacaktır. 

SİY ASI l\!EHAFlLiN 
.1EMNUNİYETİ 

Roma, ( . .) - Havas mu a
biti bildiriyor: 
Rüştü Aras - Ciano konu~mala • 

nndan sonra, B. Cıano bu sabah 
Romaya donmüştılr. 

Siyasi mehafil, Türk - İtalyan 
dostluğunu takviye eden ve Akde
niz hakkındaki noktai nazarın bili
ğini teyit eyliyen bu konuşmalar -
dan memnundurlar. 

iTALYAN - YUGOSLAV 
DOSTLUGU 

Belgrad, 4 ( A.A.) - Havas Mu
habiri bildırıyor: 
Öğrenildiğme göre, Balkan An

tantı Konferansının toplantısı are
fesinde vukua gelen ve gittikçe 
d11lıa sıkılasarı ltalyan - Yugoslaı• 
yaklaşnıasile ayni zamanda tesa · 
dii.f eden A ras - Ciano konuşmala
rından sonra, bir ltalyarı - Yugos· 
lav dostluk muahedesinin akdi dii
§ilnülmektedir. 

Roma, 4 (A.A.) - İyi haber alan 
İtalyan mehafili, Kont Ciano ile 
Yugoslavya ve Yunanistan Harici
ye Nazırları arasında yakında ko
nuşmalarda bulunulacağı hakkın -
daki haberleri yalan1amamaktadır. 
Yalnız bu mülakatlar için bu a!la 
kadar hiç bir tarih tesbit edilmiş 
olmadı~ı tebarü1 ettirilmektedir. 

tır .• Rus aristokratlarının Yugos • 
lavyada doğan hafıdt>leri buralar
dıı kı\'rak danslarla Belgrad'ılara 
şen saatler ya~atırlar .. Bu iki umu
mi yerin ta,·anları locaları du • 
'r.rlan kiımilen Yugosla\" halıları 
ile kaplıdır. Bütün mü~teriler san
dalye yerine bira fıçıları üzerle -
ıinde otururlar. Sabahlara kadar 
turalarda eğlenenler, şafak atar
ken gözlerini uğ~tura. uğuştura 

r,okaklara dökühir ve uyku için ev
lerine dönerler .. Yuı;osla,·ya top • 
raklarındaki Makedonyalılardan o
hız bin kişı bu ~chirde y~rlar, 
Para kazanırlar. Bugünkü Yugos • 
lavya, eski Sırbıst.ın değilciir. Bu -
rada her milletten, her namuslu in- ı 
ı;an istediği gibi, istediği ~ekilde 

serbest olarak ya~ayabilir ve Bel- ı===============I 
ı:radın güzel kadınıarııe istedıği Boluda kar ve kı' 
dakika dansdebilir. Mu.ıki, ç;;lgı, ı 
caz, bando b•..ı şeh;in afakını çınla

tır ve insanların gönüllerini açıp 
şenlendirir ki, bizim paramızla be
daya denecek kadar ucuz ... Sonra, 
Lyatrolar, sinemalar dünyanın en 
glizel filimlerini her yerden önce 
Ilclgradlılara göstermeğc çalı~ır • 
:ar. Belgradlı, eğlenmesini, giılmc
tıni, çalışmasını bildiği gibı güzel, 
r...-ıanelerinden de hiç b!rşey kay -
hctmemeğe çalışır.. Bosnalı bir 
miislümaıı kızı olan \'C geçen yıl 
Ltanbuldaki festivallere de iştırak 
eden artist kadm Nuri Haçiç, Bel
gradda çok şohret kazanmı tır 0-

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
MANASIZ NEŞRİYATI 

Paris, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 
bıldiriyor: 

Milanoda cereyan eden Türk - İ
talyan müzakerelerinin neticeoi ne 
olacaktır? Jurnal ve Jur gazetele
rinin Rom3 muhabirleri, İtalyanın 
Türkiyeyi Sovyet Rusyadan ayır

mıya çalışacağı hususunda mütte
fik bulunmaktadırlar. 

r wı rol aldığı piyesleri biıtun B l
grad tiy tro meraklılan m.ıhakkak 
görmek isterler. Bclg aıl tıyatrosu j 
Pirime Dol'..nası olan bu g\.ızel Boş
n:ı klazı (Belgrad bulbülü} namıl~ 
cınılmaktadır. 

(l net sayfadan det•am) 
ıtild'r. Yollar kapanmış, poilalar 
11ünlerce gelmemelte başlamıştır. 
Son günlerde, çok deterli valimiz 
Salim Gündo~anın hamiyetile yol· 
lar açılını,, Viliyet Umumi Mecli. 
ai toplanma günü olan bir Şubat
ta, üyeler, mecliste bulunmak im. 
kanını elde etmişlerdir. 

Postalar da şimdi intizama gir· 
miştir. Tabaklar mahallesinde ki 
B~ledıye havuzunun fıskıyesi üze· 
rinde ~uların iki metre yük9ekli· 
J!'inde ve bir buçuk metre kalınlı· 
Jtında bir buz ütunu oldujl'unu 
söylersem, sojl'ukların şiddeti hak
kında bir fikir verebilmi~ olacaJ!'ı· 
mı nnırrm. 

Sıfırın altında 27 derece olan 
soğuklar, aon iki üç ıründür 5 ile 
7 derece arasındadır. 

Gorıicil 

Jurnal gazetesi muhabiri bildi
riyor: .Tam bir nikbinlik izhar e
den resmi mehafil, bu müzakerele
rin, tek taraflı anlaşmalar sistemi 
için yeni bir muzafferiyet teşkil 

ettiği kanaatindedirler. 
Diğer taraftan, İtalyanın, Sovyet 

emperyalizminin maksa~larına hiz
met etmemesi şartile Mııntrö mu • 
kavelesine jştirak edeceğı temin o
lunmaktadır .. 

Jur gazeetsi muhabiri, İtalyanın, 
Sovyet ale,•htarı siyasete Türkiye
nin iltihakını temin etmek için çok 
çalışacagını ve Sovyet emperyaliz -
mının maksatlarına yardım etme • 

Anadolu Ajansının notu: 
Frnasız gazetelel'inden bir kısmı 

Ara.• - Ciaıw mülakatından bahse
derken garip ve teessüfe şayan tah
rikcita kapılıyorlar. Milano'da Tür
kiye Hariciye Velci!ine Kont Ciano 
tarafından bu yolda teklifler yapıl
mamış ve bıına benzer hiç bir gö
rüşme vukububnamıştır. 

Milcino müldkatının dünkü teb • 
liğde çok açık gösterilen hedef ve 
neticelerini değiştirmiye ve Tür • 
kiye - İtalya göriişmelerine b"§ka 
bir mahiyet 1:armiye matuf olan bu 
kabil neşriyat, Ankara mehafitinde 
lıayretle karşılanmıştır. 

ALMAN MATBUATI VE 
MİLANO MÜLAKATI 

Berlin, 4 (A.A.} - İstefani Ajan
sı muhabirinden: 

Alman gazeteleri, Ciano • Rüştü 
Aras miilakahna büyük bir dikkat 
ve ehemmiyet atfetmektedir. Si • 
;vasi mehafile göre bu mülakat, Ha· 
beşistan nizamdan sonra İtalyanın 
kabul etmi• olduğu siyasi hattı ha
reketın mantıki bir neticesidir. 

Fra"lkfurter Zeitung, İtalya ile 
Balkan devletleri arasında mevcut 
olan iyi münasebetlerden bahset • 
mekte, İngilız - İtalyan itilafının 
evvelce niza !.alinde bulunan iki 
htıki mun uru ani in iliz ve ital .. 

yan unsurlarını uzlaştırmak sure
tilc İtalyanın Akdenizdeki yeni va-
7iyetini tanımız olduğunu ilave et
mektedir. Bu gazele, Balkan ve Tu· 
na havzalarında İalya ile Almanya 
arsınd bir giına rekabet alameti 

REKTÖRÜN SÖYLEVi 
Sayın dinleyiciler, 
Atatürk 1923 de lzmirde mem· 

leketin ikti•hdi ihtiyaçlarını tetkik 
için açılan ikfüat kongresinde: 

- Fakat, arkadaşlar, iktisat, ya· 
şamak için ne 
hep9i demektir. 

Demişlerdir. 

lbımsa bunların 

İsmet İnönü de Ankaracla ilk 
Tıp Kongresini açarken: 

- Cumhuriyet ilim ve fennin ri· 
yazi düsturlarına istinad eder.> 

Demiştir. 

İktısat ve ilme verilen önemi gös
teten bu sözleri bugün burada söz 
başı yapmaktan maksadım yalnız 
bunların öğünçle ancak değil, ayni 
zamanda en yüce bilgi müessesesi
nin yeni kuruluşunun karakterini 
meydana çıkarmaktır. 

Yeni fakültenin gayesi etrafında 
genel mahiyette bir kaç söz söyli -
yeceğim: Asrımız bilhassa iktısat 

asrıdır. Elbette iktısat insanlara ve 
insanlardan mürekkep kümelere 
hakimdir. Taril1i maddiyeciliğe ka
dar gitmesek de büyük hadiseler
de iktısadın rolü olduğunu kabul 
ederiz. İktısadm yükselşte ve dü
şüşte mühim roller oynadığını da· 
ima görmekteyiz. 

Bunu en salahiyetli bir ağızdan 
fÖyle dinliyelim: cTarih milletlerin 
inhitat ve itila sebeplerini ararken 
bir çok sebepler saymaktadır. Bu 
sebepler içtimai hadiselere d" m'i
essirdi. Fakat bir milletin doğru
dan doğruya hayatile, inhitatile ve 
itilıisile alakadar olan milletin ik
tisadlyatıdır.> 

İktısat Fakültesinin sütunlarına 
hakkedilecek bu sözler, tarihin en 
güç şartları içinde Türk istiklalini 

Rektörün çok alkışlanan nutkun
dan sonra sözü İktısat Fakültesinin 
genç dekanı Ömer Celal Saraç al
dı. 

ÖMER CELALİN SÖYLEVİ 
Bir millet için iktısadın haiz ol

duğu ehemmiyeti bay Rektör an
lattı. Nüfusun artması, münasebet
lerin sıklaşması, ihtiyaçların ço -
ğalmesı ekonomik hadiseleri daha 
zengin hale getirir. İktısat işlerin
de geniş iktısadl bilgisi, ekonomik 
vakalarmın sebeplerini, ekonomik 
kanunları bilmiyen ve usullerini 
öğrenmemiş olanlar hayatta kar • 
şıla~tıkları meseleler önünde şa -
şırmıya ve yanlış tedbirler almıya 
mahkumdurlar. Artık bugün iktı
sat başlı başına bir ilimdir. Bunu 
ilim olorak kabul ctmiycn bazı am
pirik tehlkkicilere söz söylemiye 
lüzum dahi görmüyorum. 

İktısat müstakil bir ilim olduğu 
içindir ki, hükumetimiz Türk eko
nomisini inkişaf ettirmek gayesle 
bu fakültey kurmuştur. Yeni fa
külte işte bu çok mühim vazifeyi 
başaracaktır. Sözümü bitirirken i
lim ve iktısat sahasında da Türki
yenin uzağı görür Cumhurreisine 
ve kültür bakanına ve rektörüne 
aayırı ve sev1ilerimi sunarım. 

İLK DE~ VERİLDİ 
Ömer Ce soylevın en sonra 

kürsüye Profesör Kessler ve do
çent Sabri gelerek ille derslerini 
vermişlerdir. Dersten sonra da Rek
törün hazırlattığı büyük salonda 
bütün profesör ve talebelere çay ile· 
ram edilmiştir. 

uın11111111111Mlıtllttftlllfflllll\lıtlllllllllllllllllllllll1Ullllltltll'"lllNlnMlttUt1•1llUltlllllllttıı.t• ılllllllillltlHllllUlllllllllllllllllll1tllllt yeni fakülte bugünden i tiba • 

1 • t v "' • d Al ren derslere devam edecektir. Şiın-
S V I Ç r e opragı uzerın e - dilik Fakültenin yalnız birinci sı-

nıfı vardır. Bu sınıfta 100 talebe ka· 

m an harp tayyare'ıerı• uçtul,_y=ıtlıd=ır.=Bu=tal=eb=eler=, h=uku=k bir=· i=-n· 
1 ~i sınıfından gelen talebelerdir. 

( 1 nci sayfadan devam) 
tıırın« tla" 6ir halı.r neı,.tm•kl~ 
Jir. Bir lıoiçrtli taggare rabitlnln 

lıeganalına ıörc 6u laggareltr, lak· 
ribcn 3.000 met.o gükuktcn "" 300 
lcilometrc ıilrolle açmakla idi. 

INGIL TERE VE ALMAN 
TALEPLERi 

Pari9, 5 (A. A.) - Pariı ıraze• 
leleri, Almanyanın Koloni istekleri 
mese1 eıile meşgul olmaktadır. Sa
bah j'Jtttcleri hgilterenin Alman 
dileklerini }erine getirmeye müle· 
mayii olmadığını kaydediyorlar. 

Figaro gaıetcsi, Londra hükli· 
metinin Londra ve Berlin arıısında 
ınüukere yapılma9ıoın şimdilik 

me•sim9iz olduJ!'u düşünüldOtünü 
yazmaktadır. lnıillz hükumetinin 
bu husu9ta müzakerelere riri~nıc• 

den evvel bazı turihat istlyeccti 
ıöy lenmektcdir. 

E:rce19ior ırazetcsi, B. Eden ile 
Von Ribbctnrop arasında pek ya• 
kında bir müzakere yapılacıA"ını 

yazmaktadır. 
Oeuvre ırazetesi, Koloniler mc

ıelesini dijl'er Avrupa meselelerin· 
den ayırmak imkan91z oldujl'u ka· 
naatındadır. 

FRANSA VE MÜSTEMLEKE 
Berlin 4 (A.A.) - B. Daladierin 

Fransız meb'usan meclisindeki nut
ku hakkında mütalealar serdeden 
Berliner boersen Zeilung, Fransa. 
nın teslihaltan mesul olduğunu yaz
maktadır. Bu ırazete, B. Daladier
nin Fransız teslihatına ait tablosu• 
nun dağru olduJ!'undan şüphe el· 
mektedir. 

Bu gazete diyor ki : 
B. Daladicr Fransanın ihtiyat 

kuvveti olarak 4 milyon 600 bin 
Avrupalı askere ve bir milyon beş 
yüz bin müstemleke askerine nhip 
olrluğunu unutmaktadır. 

B. Daladier, Fransız daruSJınac• 

!erinin yirmi sene içinde harp mal· 
zemeıi ile dolmuı olduJ!'~'lU bun• 
dan sonra başka devletlerin yapa• 
cakları teslihat ile Fransayı yeti• 
ıemiyeceklerini 56ylemeti de unut• 
muıtur .• 

Londra, 4 (A.A.) - Daily Teleg
raph, B. Hiller'in nutkunun ehem· 
miyetini bir kere daha tebarüz et
tirmektedir. Bu gazetenin kanaati· 
ne göre, teati edilen nihayetsiz sual 
ve cevapların hiç bir kıymeti yok· 
tur. B. Hitler, bir takım tekliflerde 
bulunmuştur ki, bunların tahakku
kuna bizzat kendisinin önayak ol· 
ması lazımgelir. Büyük Britanya 
daima Avrupa meselelerini görüş
miye amade olmuştur. 

Fakat, Almanyanın dl.irüst bir 
teşrilci mesai ile kolaylaşacak olan 
Avrupa sulhunun kuvvetlendiril -
me•i işi hal olunmadıkça müstem· 
lekelerin yeni bir taksimine giriş • 
mek imkansız olacaktır. 

Londra, 4 (A.A.) - Daily Teleg
raph gazetesinin askeri muhabiri. 
milli müdafaa bakanı B. Daladier'· 
nin Saylavlar meclisinde söylemiş 
olduğu büyük nutkun bazı parça • 
larını tasrih etmektedir. 

B. Daladier, Alman ordusunun 
mevcudunu bir milyondan fazla o
larak tahmin etmiştir. Fakat, Fran· 
sanın takriben 5.000.000 milyon ne
ferlik geniş ihtiyat kuvvetlerine 
malik olduğu herkesçe maliımdur. 
Diğer taraftan, B. Daladier'nin Al
man ordusu için ileri sürdüğü bu 
tahmine nasıl vardığı iyice anlaşı
lamamaktadır. 

Almanya, ancak mecbııri askerl 
hizmeti bir kaç sene tatbik ettik -
ten sonradır ki, geniş ihtiyat kuv -
vetlerine malik olabilecektir. 

Paris, 4 (A.A.} - B. Delbos'un 

ita/ya 
Türkiye 
Sulh 

( 1 nci acıyfad4n devam) 
deniz emniyetini, Balkan Birli • 
ğlni ve bütün bu muhit içindeki 
münasebetleri düzenine koyan ve 
1937 yılına iır sulh günt!§i halinde 
1937 yılına bir sulh güneşi halinde 
sile halindeki zaferlerini minnetle 
karşılamak yalnız bize düşen bir 
vazife olmıyor, bütün dünya mil
letlerinin ödevi oluyor. 

Et 111 izzet Benice 

~ Peşte 
i Nişan 

elçimize 

Budapeşte, 4 (A.A.) - Macar A· 
jansı bildiriyor: 

1facaristan Kral Naibi Amiral 
Horti, Türkiyenin Budapeşte elçisi, 
B. Behiç Eıkin'e Macar liyakat ni
şanının birinci rütbesini tevcih et
miş ve bu nişanı hususi bir kabul 
esnasında bizzat elçinin göğsüne 

takmıştır. 
Bu yüksek te\·cih, Macar efkarı 

umumiycsinde büyük bir memnu
niyetle karşılanmıştır. 

B. Behiç Erkin bu yüksek tev -
cihten ziyadesile mütehassis ola -
rak, bu nişanı çok büyük kıymette 
bir hatıra olarak saklıyacağını bil· 
dirmiştir. 

dün Sayla\'lar kurulu dış işleri ko
misyonuna verdiği raporu tahlil e
den Petit Parisien gazetesi, Baka
nın, Almanyanın koloni dileklerine 
kafi olarak muhalif olacağını söy
lediğini yazmaktadır. 



-AÇIK SOZ-

-YEZiDiN AŞKI Esrarengiz 
Bir cinayet 

Devredilecek ihtira beratı! 
•Otoınatik ıraz tazyik imlıilı e._ 

lahai nariye,. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 16 Şubat 1933 tarih ve 
1596 numaralı ihtira beratının ih· 
liva ettiti hukuk bu kere baş\a• VE KERBELA FACiASI ---

Balıkesc:, (Hususi muhabirııniz· sına devir veyalıut mevkii fiile 
deı!) - Bir köyde tüyler ürpertici konulmak için icara verilmesi tek· 

lif edilmekte olmakla bu bu<usta --------------------------------· TarlhT roman : 86 Yazan: M. Rasim ÖZGEN bir vaJ.:a olmuştur. fazla malümat edinmek i!terenlerin 

lbni Abbas: "Biz böyle çene çalarken, 
Muaviye bütün kuvvetlerini seferber 

ediyor •• şiirlerine, Yezit hakkın· . 
da destanlar tanzim ettiriyor.,, dedı. 

Büyük Bostancı köyü ile Küçük Galata'da Aslan han S nci kat 1·4 
numar•lara müracaat eylemeleri 

Bootancı kiiykri arasındaki çay ke· ilan olunur. 
ıı n rında köy 1 ii !er tard ından yeni ı --ı'".-ı.-.-b-uı_A_s_lly_•_B_e-ıl_n_cl_H_u-ku_k_M-ah---ı 
doğmuş bir çocuk tulunmuştur. kemeahıdeaı : 

Davacı hazineye izafetle tstan-
Muddci umumllikçe yapılan bul maliye muhakemat miıdür!ü-

İbni Selam, derin öerın ıçir.. çck
tıktcn sonra hilı.ayl'sin şôy le bifü
cli 

- Bu mes'ud adam, All;ıhın ken- ı 
disine lülf ettıği bütün bu emsaısız 
rığmetlcri teptı.. ı>onra da \Öldc, 
susuzluğun verdiğ. büyük bir 
hararet içinde kıvranan bir bi~are 
hacıya benzedi: 

O, şimdi btitun yaşadığı saade • 
tin hulya serapları arka:ıında has -
rct.ni sürilklüvor. 

İbni Seliımı 
0

dinkycnler, hep bir
den, buyıik gavzla oyag.ı. kaktılar 
\'c: 

- Tuzak! 
- Alçaklık! 
-- Bu ~ülii.len, k;zları, ınoan yu-

r~ği yemiye alışkındırlar! (1) 
- l\Iuaviyeye ınananlar böyle o

lurlıır' 
Diye bagırma' a b<..jlactılar. 
İbnizzübcyr. dualar I!'.rıldand•k

tan sonra başını salıa<L: 
- Alla 1 şey tar şerrinden koru-

sun! 
Dedi. 
Ibni Seliiır • s..ıyordtt. 

Emevilcrin e'l ihti5arı bu' ınan 
Mervan düşfuıccli bir tavırla· 

- Em.;ı olun kardeşlerim .. Mu
avıycnin güneşi kararmaya m2h -
kumdur. 

Deyince, kardeşi (2) ayağını ·e
le:> vurdu ve' 

- Kabahat sende kardc;ım! kı
l ncır.ı iki tarafın ara,ına koyma -
saydın, bu gün Muaviyenin boyun· 
<!uruğu altında bulunmazdık! 

Diye bağır-lı. 
Hepsi ayakta idıler. İbn: Sela • 

ırın me,·cudiyel!"1i unutmuş gıbi 
hı. ibirinc hitap ediyorlar .. ~a'ifcye 
k.ırşı kinlcri!ıi, şüphelerim a!" latı
yvrlardı: 

- - Evet .. Şam. :Mu vi,·enin avucu 
·~inde oldukça .. Z,yad'.a Muga}re 
Irakta bl'ıkim b ... lund...kça ,.e Hu
mıısta Ela r (3) q wça .hlla -
fot. liagulı'ftr'gasıp , ğl • 
r.a in'ikal edecektir. 

Diyorlardı. 
Mervan, Abdullah İbnizzübeyrin 

gururunu tahrik ediyor .. ibni Ah-
• bas, hepsinin sınırıne dokunuyor -

· du ve hep birden Yezidi çekiştiri
ycr lardı. 

Halifenin amcazadesi olan ~kr
van, büyük bir istikrahla: 

- Sarhoş! 
Der demez, kardeşi Abdurr•h • 

man: 
- Hem de dınsiz_ darbuk'ICı! 

Diye 'ilave etti: 
İbnizzilbeyr de: 

' - Kafir oğlu ka!ir! 
Dedi. 
İbni Abbas, biraz düşündükten 

sonra: • 
- Bütün bunlar boş lii.kırdılar! 

biz, böyle çene çalarken, Muaviye, 
bütün kuvvetlerini seferber cdi -
yor.. şairlerine, Yezid hakkında 

destanlar tanzim ettiriyor. 
Deyince, Mervan, başındaki sa

rığını bastırdı: 

- Allahın adaletine sığınarak 

Hüseynin hukukunu müdafaa cde-

<:~ğiz! " 
Diye bağırdı. 
İbnizzü beyr: 
- Nasıl? 

Dedi. 
~ Ebu Eyubülensariye her şey'i 

anlatmakla.. omm tecrübesinden 
istifade etmekle .... 

Mervanın fikrini hepsı, tas\"1P et· 
tiler ve ibni Scliımı, yenı bir • şına 
gibi sdiılnlıyarak yürüdüler. Ora-

a. yalnız Abdülmalik kaldı. İbııi 
selam, gidenlerin arkasından ba -
karken hazin bir tebessümle gül • 
di.i ve bütün ümidini topladığı se • 
siyle: 

- İnni lillahi ve inna ilehirraciua 
= Biz Allaha iıidiz ve yine ona av· 
det edeceğiz! Şimdi, milsterihlın; 

( 1) ATaplar arasında, Mııatiye • 
nin anası Hind .yürek yiyen ka
dın• diye şöhret almıştı. O, Mu -
hammedin tımhalıJ1eri ile yaptığı 
cUhu.ıh muharebesinde Muhaın • 
med tarafdarlannın yüreklerini ye· 
mi§ ı:e onlarııı kulaklarından bir 
gerdanlık yapını§tı. 

(2) Şair Abdurrahman. (3) Kör 

aenıekt!r. 

ı.iiı.k" dagvamı emin elierc ema- lahkıkatta çocuğun doğduktan sor,- ğii tarafından müddealeyh Beyoğ-
::ct ettım. ro gömuldü.i:ü \'e aradan 011 beş lund:ı Nişantaşında Rozaııtal n -

Dcdı. rıır kador geçtiği anlaşılrıaktadır. partmanının 13 No. lu dairesinde 

TARİHTEN 69 UNCU NOT mukim İsak Karasu aleyhine 2100 
Yakanın en acıklı tarafı çocui;un 1 

liranın tahsili lalebile açılan d~ -
l\r,_·lıaınmed .. gıttikrc cesaretle - topr•k altından v· "ıı·ı· h l t ' a "' ' ay\·an ar a- vadan dolayı gönderilen arzuhal 

r ;v.ırdu, Şimdi de, Kureyşin ma - rafında'!. çıkarılarak nicudunun sureti Karasunun bu ikametgahı 
butları olan pulıar aleyhinde ayet- pararo parça edilmiş olmasıdır terk ile bir semti meçhule gitti~i 
in iFad ediyordu. b"l" bl · · d d"l · ı Bu parçalann·ıs ço"uk hastaha _ meşruhatıle ı .ı te ıg ıa e ~ • · 

Bu hal, Ki'ığbe bekçisı o an ve • c miş \'e sepk eden talep veçhile ila-
mılli di• 111 h;ımisi bı.:lunan Kureyş r•cncye gdirilcrck otopsi )·apılmıs-. • nen teblig edilmişti. 
(,rafını harekete getirdi. Ileri ge • :ır. Çocuğun kime ait olduğu, . ., ni- Bu kerre tahkikatının 11/3/937 

lE nJcr toplanıp müzakere ettiler. . .. ""ld"' . t 1 '" çın gomu ugu araş m maktadır. P~r~emb~ gunü saat 14 de tavini 
Muhamnıcdin dinlerim tarkir et - roliş'ır gönderilen da,·etiye ayni 
mcsinı pek pğır buldular ,.e bunun İst.ınbul İkincı İcra memur1.ı beyanla geri çevrilmiş olması ha-
1':endi mczherlerinin istikbalini gundan sebıle bunun da bir ay müddetle 
tehdit ettığine karar \'erdiler. Fa • Parava çe\'rLmesıne karar ,·eri,'en iliren tebliğine tahkikat hakim -
kat Mul:.ımmede birşcy yapamıya· k b ~ '.\I İsta bulda K!'restecilerde .cb•A :igıncc karar verilere bu aptaki 
caklarını da anladılar; çünku · u • "' davetiye mahkeme divanhanesine 
hammed, amcası Ebu Talil:>;:ı hi • hali altındaki gazino kiracısını ni talik kılınmış olduğundan K1ra -
moyesindc id mulıteliİ gazino'' yası'.! ci aç<k art· sunun muayyen günde mahkemt• ıe 
Rebıa ibni Abcıımern,f•n oğu'ları t ·1 16/~/937 S l .rma ı e - a ı giınti 5.15- ,·eya ınusaddak bir vekil görıd•Oi" • 

Otbc ik Şc,·be, beni Ümmeyyeden d d h kk ' 16.~0 kadar mczkı'.ır mahalue <at,- mediği tak ir e a · ·ında ;;:yabl'n 
M• l\"lycn.a \ıabası ebu Süfyan ib- la a""- 1· t kl 1 . t . muamekye devam olunacağı malu-

b '-- · E dd Eb 1 hte c ~ -· s e 'e.ın ayın olunan ni Har , =nı se en u ına - ınu olmak üzere keyfiyet H U. 

rl. ı"bni Hişam, beni l\1ahzumun re- gün ve saatte mahallinde hazır bu-
1 

l\!. K. nun 141 ve 142 inci madde -
isi Ebucehl ile amcası Velid ibni lunm2Ja·ı lüzumu ilan olunur. lcri mucibince ilan olunur. K. e\'-
:-.Iugayn', Aro.rubnlasın babası (29913) ve! (936-1508) 
As ibnı Vail ve diğer Arap eşrafı,\==============-================== 
Ebu Ta!.be muracaata karar ver • 
d ier ve: 

- Ya cba Talip! ka.-deşi:_,n ogl..ı. 
dınimlzi tahkir ediyor. Bir de ba -
balarınız, dcdelerıniz de dalalette 
idi, diyor. Onları cehennemlik gös
teri)or. Ya onu tahkirden ıneıığet; 
yahut himaye etmekten vazgeç' 

Dediler. 
Ebu Talip, Muhammedin pey • 

g.ımberliğiııe inanmamakla bera • 
ber, onu, müdafaa etti \'C müraca
~t edenlerin de göniillerini alarak 
başından <avdı. 

Muhammed. Ebu Talibin hima
yesi,den cesaret alarak daha ziya
ce faaliyet göstermiye başlayınca, 
ı;ıkayetc;ı:er, yine toplanarak Ebu 
Tiılibe gittiler ve· 

Egcr sen, Muhammedi bu ~
ten vaz ı:E!}ırmczsen sana da, -:l!u
lıammcd de, husumet ve harbe gi~ 
ri~rccgiz. İki tıırnftan biri malw ol· 
madan bu iş temızlenmez! 

Dediler. 
Ebu Talip, müşkül bir yazigyet

te kaldı. Bir taraftan, çok se,•diği 
;\1uhammedin hatırını kıramadığı 

gibi. diğer taraftan araplar arasına 
firecek husumet ve tefrika ile harp 
}ııısule gelmesini istemiyordu. 

Ebu Talip: lrkdaşların senden 
<ikiiyet ediyorlar. Diyerek kendi
;ine vakığ olan müracaatları anlat
tıktan sonra: 

_Ya Muhammed! bütün Ku -
rcyş!ilcr aleyhinde ittifak ettiler. 
Bana da gücenmişler. Akraba ara
sına nifak ve adavet sokmak doğru 
değildir. Onların gönüllerini etsen 
cfo bu gerginliğin önünü alsan da
ı-.a' iyi olmaz mı? Onlar, büyük bir 
sey istemiyorlar; yalnız kendileri
. . küfür ve dalalette kaldıkların
~; bahsetme. Sen de kendi di -

ninde devam et! 
Diye nasihatte bulundu. . . 
Muhammed .. amcasının kendısır.: karşı olan büyük zaafını bildi -

ği için: 
_ Aınca! Allaha kasem ederek 

.. 1 . ki Ben Allahın emirleri-
~ .. oy erım, ·· .. 
r:i tebliğden vaz geçmem. Gun'.'ş! 

,. 
8
,.. soluma koysalar bıle 

saf.ıma, J • 

b 
. ·remı· vapmaktan gerı bıra-

enı vazı . 
kamazlar. 

Dedi ye gözlerinden yaş akarak 
odadan çıkmnk için yürü.dü. _ .. 

Fbu Talip. :Muhammedın huzn~
nü görünce dayanamadı; onu gerı

ve çağırdı ve: 
- _Ey biradcrzadem! gel! iste~i • 
ğini söyle! Allaha kas.em. eden":', 
,_. . hı"ç kimseye hıç bır tehdıt 
r.ı .. scnı, 
karşısında himayeden vaz geç • 

mem(l). 

(l) Bu mağlılmat (Ebülfedu» ta

rihinden alınmıştır. 

Bir köpeöe şölen 
.Amerikanın Roçesur kasabasında 

Kuini adındaki bir köpeğe 200 kişi
lik bir ziyafet veri~trliş_tir. Bu k~-

1 pek bütün bir aileyı olumdcn kur· 
tarmıştır. Ziyafet esn~sında nutuk
lar söylenirken, köpek, baş tarafa 
oturtulmuş ve nutuklar dinletil -
miştir. Canları kurtarılan aile rei· 
si ziyafet esnasında köpeğe gümüş
ten bir kolan hediye etmiştir. 

TASH{H 
İstanbul 4 iinciı İcra ~femıırluğundan: 
Uiıflis Mehnıede •it olnp Enıniret Sandığına ipotek Olnn 

Galatııda Alacaıne•cit mahallesinde Mahıınıdiye caddesinde eski 
266 yeni 268 ?\o. lu g'yriınenkulün 21·1·!H7 tarihli niishanı· 
zın 7 inci sayfası son sütnnnda çıkan 934/2481 dosy:ı No. in Açık 
arttırma ilanında 1 inci ıırtıırıuanın 8·3·937 tarihinde ynpılaca~ı 

il:l.n edilecek iken sehven 8-2·937 diye ilan edilm'ş olmakla tas
hih olunur· 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek ve Orta Z:raat ve Zıraat Makinist Mektebi mezunlarından 

olup ta Vekiılclimiz teşkilatı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 

açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyeo meslek müntesiplerinin 

üçer kıta lolo~ra!larile meıun bulundukları mektebi, mezuniyet tarihle· 

rini, fimdiye kadar üzerinde çalıştıkları rc,mi ve hususr vazife ve 

işleri ve bu \'azife YC işlerdcıl ayrılma sebeplerini ve işe başlama ve 

ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir istidaya bağhyarak 

tez elden Vckiıletimize göndermeleri ve muvazz:üı adreslerini bildir-

mel~ri ilan olunur. "31., "156. 

• 
Beşinci icra İstanbul 

Memurluğundan: 
1kbalin uhdesin1e olııp Emniyet Sandığınıı bir.nei derecede 

ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilen ve tauıamına 

(2423,50) lira kıymet takdir olunan Sultana!ıu:ette Binbirdirek: 
mahallCl!inde peykhane sokağında eski 30 Miı. yeni 29, 31 kapı 
140 kütük 129 ada 16 parsel nıımaıalı cephesi Pi,•erloti solı:ae-ı solu 
1817 parsel arkası 19 sağı 16 ve methal ıle mah.dııttur. 

Zemin kat: Zemini mermer bir av)u ü~erine bir oda, hela, ve 
kapı ile ayrılmış yüklü dolaplı bir s~fa ü:ı:erine bir oda bir hel:i• 
Birine;, kat: Yüklü dolaplı bir sofa üzerine üç oda bir hel:i· Ç•tı 
lcatı: B•sık tavanlı geniş bir sofadan ibarettir. BoJrunı katı: Zeınini 
çimento bir taşlık üzerine bir hela iki oda ve zeuııaı çiınen:o ıçın
de kuyusu bulunan bir mutbaktan ibarettir. Bahçesinde bir kuyu 
ve üç incir ağacı vardır. Elektrik ve terkos tesi5atı mevcnttur. ~fe
sabası 199 1112 dir 93 ml bina mütebakiıi.bahçe ve aralıktır. Yu· 
karda müştemilatı yazılı bahçeli kagir ev tapu kaydında olduğu 
gibi açık aıttırmaya vazedilm ştir, 

Arttırma peşindir- Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy• 
meli muhammenenin °'o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icabeder. Mütera• 
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Arttırma şar.ııamesi 1·2·937 tarihine ınüs~dif Pazartesi günü 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
10-3-937 tarih"ne müsadif Pazartesi giınü dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar ic·a edilecek hirinci artırmada bedel, kıymeti mu• 
lıammenenin % 75 ini bulduğu taktirde üste bır:ıkı!ır. Aksi tsk• 
dirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak Üzere arttırma on 
heş gün daha temdit edilerek 30.3-937 tarihine milsadif S11ı gü· 
nü saat 14 ten 16 ya ~adar Dairede yapılacak ikinci arttırın• 
neticesinde en çok srttıranın üstünde bırakılacıktır. 2004 nnma• 
ralı İcra ve İflas Jcanununun 126 ıncl n1addesine tevfikan hakları 
tapu sic~ll~rile sabit olmıy~n i~o~ekJi alacaklarla diğer alakalara· 
nın ve ırtıfak hakkı sahıplerının bu h~klarını ve husus:ıe faiz 
ve nı•sarife dair ol•n iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la• 
sımdır. Alısi takdirde hakları tapu sicillerile -,.lııt olmıyanlar 

satış bedelinin p~yl•şmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi 
tenviıiye ve tanzôfiyeden ve dell!l.liyeden ibaret olan Belediye ru• 
&umu ve Vakıf ic•rcsi bedeli müzıyededen tenzil .:>lunur. Ve 20 
senelik Vakıf icaresi taviıode müşteriye aittir. DJ!ıa fazla malil.mat 
almak htiyenlcrin 935/842 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet rRpJrunu görüp anlayacakları 
iUn olunur. (676) 

"'="""'"'"="-========-========-'==~ 
Yılbaşı Piyangosunda kazanamıyanlara 

Müjde 

1 1 
SEVINECEGIZ 

.. 
# # # I 

Satış. yeri Piyango bayllerlle 
kar,ısındıı Er;ııurum Hanındaki 
ltlerl BUrosudur. (64:!} 

(EKiLiŞ TARiHi 
J. ,ıUBAT flJ 

Yeni Postahane 
Cemiyetin illin 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü 

İcra Memurluğundan: 
23124 ikraz nnnıar,si]e Bolis~ tarafından borç altnan (700) 

lira nıuhhilinde vakıf paralar id•resine bir'nci derecede ipotekli 
olup tnınamına Yem nli üç ehli vukuf tarafından (1344) lira kıy• 

met ta:-tir e ilmiş olan Balntt11. Mollaaşki mahallesinin Ç11kırıığa 

sokat;ı nda es~i 156, 156 yeni 1581 numaralı tarafları ten~keci 
1h·a ve Y•nholu 'okaııı ve Sara ve saire hanesi ve Çakıroğa 
c•ddesile nıahdnt dfı~k~ı:ı ıııi'ş•emil bir evin tamamı açık arıır• 

maya l.:onnlmuştur. 

Evsafı Umumlyesl: 
llinanın beden dıvarhrı k1rgir, mutbalc clöşemesinden başka 

yeri oh~3ptır. Kö•e başıad~dır. lçiııde borçlu oturmaktadır. Yan 

sokakıa methali olan zemini çimento döşeli dükkan olup eve 
girecek bir kap,,;ı vardır. llinanın zemin icat pencereleri demir 

parrualı:lıklı birinci kat, tuğla derzli olup cephesinde mü,cllesi 
birinci kattan itibaren bir çıkması vardır· 

Zemin kat: Sokaktan iiç basamakla zemini mermer bir sa. 

hanJıktaıı yine basauıaklarla zemin kat1 çıkılır, bir sofo, bir oda ve 

oda-i•n di!ter bir kapı ile zemini mozaik maltız ocaklı bir mntbak 

ve köş•sinde alııturka taşlı hir hell· 

Birici kat: Bir sofa, zemin ve etraf korkuluğu ahş•p bir 

bal k n ve bır oda. 

ikinci kat: Bir sofa, camekan bölmeli bir oda olup binanın 
duvarları suluboya kalem, ahşap aksamı y•~lı boyalıdır. Elektrik 

tesisatı vardır. 

Mesohasıı Umum sabası 32 metre murahbaı olup bu saha 

üzerine bina yapılmıştır. 

Yukarıya evsafı ve hudııd>t yazılmış olan dükkanı ınüştemil 
mezkür evin tam.1mı :ıçık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 
1.$.937 tarih\n:len itibaren dairemizde herkes tarafından görüle
bilece~i gibi 29.;ı.937 tarihine müsadif Puartesi günü saat 14. 
(un dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açılı: arttırma ile 

satıl•caktır. 

Arttırma bedeli ıııuhammem kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulunmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 

13·4·937 tarihine müsadif Salı giinü saet 14 den 16 ya kadar 
dairenıizde yapılacak olan ikinci artırmasında gayriınenknl gene 
mnh,,nıuıcn kıymetinin ~·ı75 ini bulduğu takdirde en son artttraaa 

ihale ed:lccck ve bu:ınadığı takdirde 2280 numaralı kanun hü
kümlerine tevfikan Patış geri bırakılacaktır. Taliplerin mnham

men kıyın~tinin yüzde yedi buç uğ•ı nisbetinde pey ak~~ini veya 
milli bir Ba:ık'lntn teminat mektubunıt hamil bulunmaları Hl.zım• 

dır. 1P.terakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvl• 
rat ve tanzifat rüsümu ile dellaliye satış bedelinden tenzil oluna• 
cak'ır. Tavit be !eli miışteriye aittir. 2004 nuınarall icra ve iflas 
kanununun (126)ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğtr atlkadaranın 

ve irt :fak hakkı sahiplerinin bn haklarını ve hnsusi le faiz ve 
masar;f;e dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile bi\dirmel"iı •ksi halde hakları ta
pu sicilleri le sabit otmadıkça salış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları cihetle aliıkadaranın işbu maddenin mezkftr fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iııtiyenlerin 
934/87!16 do.,ya nunıarasilc müracaatları ilaıı olunur. 



Sigara içtiği halde ne 
bem beyazd işleri var 

• :: ...... '":!"" •• .-. ~. • • Çay ve kahve yerine mutlaka 

HASAN IHLAMURU 
ÇUnkU sabah, aktam RADYOLIN kullanıyor 

Hayran edici bir tebessüm temiz ve parlak dişler, sağlam di~ 
etler~ tatlı, rayihalı bir neles ... işte Radyolin bütün bunları 

temin ettiği içindir ki, bu kadar çok seviliyor ve bu kadar 

içiniz. Midenizi dUzeltir. ı,tahınızı artırır, göğsUnUzU temizler. Ra· 
hat uyutur, hast•lığa mani olur. Ferahlık verir, çok müstesna kokusu 
ve lezzeti vardır. DUnyanın en iyi ıhlamurudur. 125 gram kutusu 25 
kuruştur 

I çok kullanılıyor. Hasan depoeu: 

L Dahiliye ıu.\tdL\ssısı 
1 Or. Ali Rıza Sağla 

1 Beıiktaş Tramvay Durak 
Dişlerin abıhayatıdır. Hasta~arını hergün ö~lede'I 

lıı--------------•••••••••••••••••••••••ı...,Clllillllll!I•• sonn kabul eder. 

Vatandaş pacanı, 
haxi.ctı ~memek 
tam~ 

• 

Gayet mühim ilan 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
Ankuada kurulması kararlaştırılan uzun vr. kısa dalgalı bü· 

yiık telsiz telefon istasyonu "Radyo., ve projeleri Ü•erinde Nalia 

Vekaletinde milteşekkil bir komisyon tetkikatta bulunmaktadır. 

Bu işle :ılılkalanınak isteyen ruaraf miıesseselerin 15 Şubat 937 
tarihine kadar mezkur komisyona müracaatları rica olunnr. 

Devredllecel-.: illtic-a beratı 'T!tanbul İkincı ıcra memurlu -
•Elektrik crreyam ••tikametini 

talıv.lo mahsus c~hl7,, hakkınd~ki ğundan: . 
ihtira için abmış ol:ın 23 Şubat Paraya çevrilmesine !:arar verı-
1935 tarih ve 2009 numara"ı ihti· len İstanbul kerestecilerde sebze 
ra beratının ihtiva elliği hukuk bu hali altındaki gazino kiracısına ait 
kcrre başkasına O<vir vevahut muhtelif gazino eşyasının ikinci 
mevkii fiılc konmak ic;in icara ve· arttırma ile 16/2/937 Salı günü 
rilmesi teklif edılmekte olmakla 5/15 16,30 kadar açık arttırma ile 
bu hususta fazla ma : üınat edınmek satılac~ğından isteklilerin mahal -
istiyenlerin Gılatada Aslan ~fan !inde hazır bulunmaları lüzumu i -
5 inci kat 1·4 numaralara mura-
caat eylemeleri ilao o!uıur. lan olunur. (29914) 

r 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

MUHTEREM AHALiYE iLAN 

Türlı: Anonim Elektrik Şirketi, Nafıa vekaletinin kararile 

1 Şubat 1937 den itibaren ~zami tarifenin aydınlatma ve ev 

ihtiynçları ic;in kilovat saat bAş na 12 kuruş olacağını ınnlıtereııı 

lıal ka bilıii rir. 

Ayni karara göre sinai ihtiyaçlar tarifesi, her kil;vat nati cin 

6 kuruş olac:ıkltr.Aydınlatnınya ve ev ilıtiyac;:arma Şcrketin ken• 

dili~inden tatbik c tiği tenzilWı lintlar ise değişnıiyec!ktir. Yani: 
Bu işe ait fenni ve her nevi malUmat k•ımisyona müracaattan 

daha evvel P. T. T. Umum Miıdiırlüğündcn alınmalıdır. "176,. "464,. Normal tarifenin 2 inci tertibi 

• 3 • 
Kilovat saati 7,~5 

3,75 
Kr~ 

288 takım kasketile boraber elbise 

35 adet manto 

30 gömlek 

Beherının muhammen 
btdeli 

14 lira 

14 ,. 

4 • 

Belediye merkez ve şnabatilc müc~scsatı hademeleri için yap• 

tırılacak yukarda mıktarları ve muhammen bedellrri yazılı elbise 

> 
" 
Çifte tarife (s1at 21 den 17 ye 

kadar ölçülen sarliya•) 
P ve N taı ilesi (saat 22 den 16 

ya kadar ö'çiilen sarfiyat) 

Su ısıtıcı 

Mut fak tarifesi 

Işık veren rekl:i.ııılar (saat 20 den 

16 ya kadar ö'çülen ıufiyat) 

" 

• 

• 
• 
• 

• 

• .. 

7,25 " 

• 3, 7:; • 
> 6,5 ve 2 • 
> 5 ve 4 

" 

.. 7,2> • 
Yukarda ya .. ,lt fiatlara, &inai ihtiyoçl r in kilov t s t ba• 

şıııa 1 kuruş ve di ;;er bütıin ihti yaçlar İçen de kilovat saat ba· 

şına 2 kıtrnş istihlak resmi il:ive edileceği t•hi idir. 

manto ve gömlek açık eksitlmeye konulmuştur. Şartnameıi leva• ı• b } u- •• " ı· 
zını miıdiırlüğünde görülebilir. is·ekliler 2490 No. 1ı kanunda stan U ÇUnCU cra 
yazılı ,·esika ve 348 lira 15 kuruşluk ilk teınin•t makbuz vey~ Memurluğundan: 
mektubile ber:ıLer 15-2·937 pazartesi günü saat 14 de daimt en• G 

Mu kndeeıua C•ğaoğlun<la Hocaka~ım ün ani nı•halles:nde 
ciimendc hulunmal:dırlar- (B,) (609) Rüsteınp•şa meclre!Csi karşısın1a 1 No. da muJ..inı iken halen 
t111•••••1••••••••••••••••••••111ı ikanıetgalıı meçhnl lrani Köz ına 

DIKKKALI 

o 
Pil ve fenerlerini kullananlar 

satıcılardan ısrarla 

DAYMON 
rc~--"~~~?;~..,-,AMPULUNU 

1 Emniyet sanc:ı'ına olnn borcunuzdan doJa"ı uhdenizde bulu· 
nan ve lı•ciz cdil111i5 olan !stanbnl H JCakasını G .ioJni mahal lesin• 

I de Rüstem paşa m<drescsi karşısın 4a kain 1 No.lu evin zin puaya 

çevri ime muamelesine esas olmak üzere erbabı vukuf marifeti le 
m•lı•ll~n ve icraen yapılan vnzıyct ve ıakdiri kıymet muamelesi 
neıic•sin~e nıezktir gwrinıenkulünü,,fın tamamına üçbin yüz lira 
kıymet takr!ir e iimi~ olmasına ve icra iflas kanununun 103 ün• 
cii maddesine tevfikan tarafınıza tebliği mukt•zi varak•nın ika• 
metgalıı h~ı.ran z:n nıeçhu' iyeti hasebile tebliğ kılınnııyarak teb• 
Jigalın bir av nıiicldrtle ilanen icras•na karar verilmiş bulunmasına 
mebni bu lıusıısla bir diyecej!in'z vr.rsa tarihi ilan :an itibaren 

1 
mezldlr mür!det ,,ar{ nr!a ve 931-3287 dosya No sile dairemize 
bildirmrniz Juka·da yazılı varnkanın tarafınıza tebliği makamına 
kainı "'m•k Üzere Jcr, fint il:ln dıınnr. (1175) 

r-
__________ ,l ı, ___________ , 

istemektedirler. Zira DAYMON ampulları çok dayanıklıdır ve çok Dev[ et De miryolla rı ve Limanları 
par'ak ziya verirler. Bütün dükkAnlarda satılır. fşfefme U. ldareSİ ilanları 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: f 
200 kilo Litapon 

900 • Alçı 

900 • Reç:na 

I - Yukarıda cins ve miktarı yasılı 3 kalem malsenıe şart• 
name•i mucibince paz1<rlıkla eatın alınacaktır. 

II - Pazarlık 16-11-937 tarih;ne rastlayan Salı gıinü saat 

15 de K:ıbataşta Levazım ve mübayaat 9ııbesindc~i alım komis• 
yonunda yapılacalctır. 

III - Şartnıımeler para11z olarak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

IV - 1steklilerin pazarlık için tııyin edilen gün ve saatte 

% 7,5 güvenme paralanyle birlikte adı geçen komisyona gelme" 

leri iU.n olunur. •690• 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: Adres markalı 200 çuvalda \İrmi bin iki 

yüz kilo ve 4418 lira değerinde toz şekeri 26-2-937 günü saat 

on üç buçukda açık artırma ile satılacağından istddilerin yüzde 

yedi buçuk pey akçelerile Komisyona gelmeleri. (663) 

5. inci işletnıe mıntıkasında Fevzi paşa· Diyarıbekir h~ttı iize• 

rinde k;lom•tre 290-294"Fı·at• Pekir Hüseyin,. arasında toplattırıla· 

rak kaldırılmak suretile"t0.000 M.S .. on bin metre mikap balastın 

ihzar ve teslimi knpalı zarf u<ulile eksiltmeye konuldu~u 26-1-937 

S ılı günii talip çıkınadrı;ındın l:.490 No-lu kanunun 40 ıncı mad• 

desine tevfikan yeniden •ksiltmeye konulmuştu•, Muhanımen 

bede'i "10900 .. on bin dokuz yiiz liradır. Eksiltme 15•2.937 

Pazırtesi günii saat "14,. de Malatya işletme binası dahilindeki 

5. inci işletme artırma ve e:.:silıme komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat '817,50,. Sekiz yüz on yerli lirııelli kuruştur. 

İsteklile•in 2490 no. lıı artırma ve eksiltme. ve ihal.! kanununa 

tevfıkan ve şartname -le yazılı ehliyet ve diiter vesaik le muvakkat 

tem'not mokhıızlo·ilc teslim şekline göre fiyat teklifini havi zarf• 

!arın Ü?.erine raıılm ık sur~tile ekıiiltnı~ saatinden bir saat evvel 

makbuz mukabilin<l~ ~lahtrach 5. İnci işletme komisyon Reisli• 

ğine verilmis vey:ı ~ö~t!erilm's bulunmaları ve teklif sahiplerinin 

de eksiltme günü sıntinıle it zır bulunmaları ve ayrıca izahat al• 

mak isteı·enler de Mahtya işletme müdürlüğüne müracaat ede· 
bilirl~r. 

Şartname ve mukavele projesi ve genel şartname Elazi?. İs· 

tasvonunfa ve Malatyıd:ı i5letme kaleminde Ankara:!a yol daire

sinde ve Hn\darpış.ı:h yol flgş mıifettişliğin.ie parasız olarak 

verilmekte ve gö5tedlnıektrdir. "238 .. "615 .. 

DAHA PARLAK VE 
DAHA UCUZ IŞIK VERiR 

DEV GiBi 
SARFINDA CUCE GtBI 

Türki; e Umumi Mümessilliği: 

ıo ÜESSESATI 
latan bul-Galata, Voyvoda Cad. No. 124· 126· 128 

(Yeni binasında) 

~----·--------------~ 
Ziraat Vekaletinden: 

Sivil ve Askeri sanat mekteplerinin makine ve demircilik kısımla• 

ı •ndan mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde trakör 

'c ziraat makina~arını kullanmağa hakkile öğrenmiş olup ta yeni açıla

rak ziraat işlerônde istihdam olunmağa talip bulunanlardan sanat mek· 

ıebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerlerinin ehliyet vesikala

rını ve her iki kısım talibin de şimdiye kadar bulundukları işlerden 

almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer kıta fotograflarını 

bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekaletimize göndermeleri ve mu· 
vazzah adreslerini bildirmeleri i:an olunur. "32,, "157. 

• 

. 
BANKAYA 

YAT.IRILAN DARA ~Yi 
EKilMi~ TOl-IUM GiQi V~QiMLiDiR 

UOlANTS( OANr ONi~: 
k'ARAKe>Y PALAS ALALtMCi HAN 

TASHİH 
İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 

Afet ve sairenin Emniyet Sandığına ipotek: Kartal Maltepe• 

sinde Mezarlık civarı mevkiindeki gayrı menkulun icranın 

934/3196 N o. lu dosya sile gazeteni?.in 19· 1· 937 tarihli nuslıası • 

nın 7 ·inci sayfasının 1 • inci sütunıında çıkan açık a•ttırma 

ilanında gayrı menkulün No. su 412/48 olduğu halde 416/48 

ve diğer katı ahşap denildikten sonra "ev" denecek yerde "ve., 

ve binanın mesahası 107 m2 olduğu halJe 102 m2 diye ilan 

edilmiş olduı:\undan ta~hih olunur. 

N E P T O N ı lstanbul Levazım Amirliöil 
SA. YDI BAHRi LEVAZIMI Satınalma Komisyonu lıanlarJ 

T. A. Şirketi 1934· 1935-1936 se-
neleri heyeti umumiye toplantısı 12 Üçüncü Kor birlikleri için 
Şubat 1937 tarihine müsadif Cu- On bin liralık Yün eldi ven 
ma iÜnü saat 16 da Şirketin fab- 26 Şubat 937 Cuma günü saat 
rikasının kain bulunduıtu Yedikule 15de Tophanı de Satınnlnı' Ko-
Kuyulu ıokaıtında 22 numarada nıisyonun•la kap~l.ı zırfla .,k. 
toplanacaktır. siltmeye kcınulmuştur. Talııııin 

Ruzname! mUzaker•t: be,Jeli beher çifti 75 kurııştıır. 
İlk tewiı:~tı 750 liradır. Ş~rt· 1 - Murakip raporları 

2 _ Bilançoların tasdiki naııı~ ve niiıınıne•i komisyon• 
3 - Yeni Murakıp Tayini da göriılchilir. İsteklilerin k'\• 

u · · nuı.I ves;blari:e heraher tek· 4 - meclisı ıdare raporunun 
kıraati. lif mektup e-ını ilı1le s•atiııdrn 

bir sa ıt t \'\'Cl kom 8 yona !!el. Şirketin nizamnamesinin 22inci mad· 
nıe),.r;, "33 J., "685., 

desi mucibince toplantı gününden 10 ------,....----,..---
gün zarfında hissedaran hisc;; eıerini Sahib~ ve un1u111İ ue-:riyatı idare c.•den 

şirket veznesine teslım ıle mukabilin. Boşmuharrir 

de alacakları tezkereyi göst c rınek ETE'\I İZZET BENİCE 
mecburôyetindedir. BRsıldığı yer: J\.lalhd:ıi hbül7iya 


