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Türkiye-ltalya arasında Akde- Yeni Vekaletler 
niz meseleleri halledilmiştir Kanu!' dünKamutay· 

da müzakere ve ka· 

Türkiye, Balkan tesanüdünün kuvvetlenmesi için bul edildi 

elinden gelen her .lJard1.mı ifa edecektir ::.~~~:~: ç::e:ı1mı~~c~·k~ 
Dış Bakanımızın son beyanatı-Bulgaristanla Yunanis-

tan arasında da müzakereye başlanıyor ....... ' ........ '.' .................................... . 
Yeni Vekaletler 
Kurulması 
Düşünülürken 

Bir Basın ve Propa· 
ganda Bakanlığına en 
bafta lüzum olduğu 
muhakkaktır. 

Ana Yaoada ve Vekiller Hey'cli 
kanununda yapılan tad.lde-ı sonra 
Yeni bakarolıkların kurulacağından 
bahseden haberler ma•buatta da 
ak isleı ini gö~termeye başladı. Dört 
yeııi bakanlıgın kurulması irti!na
lınden balı • 'illvcr. Bunlar: 

B ı!n ve propaganda, 
Jfa,•a 

D<>nız 

MünakaHit 
Bakanlıklarıdır. Her sahada baş

tan başa en çetin bir kalkınmanın 
savaşı içinde bulunan Kemalist 
Türkiye için bu diirt b3kanlıktan 
dördünün de aşik·r lüzumu üze -
rinde ısrar yersiz olur. Iktün tee· 
rübclcr gösteriyor ki her biri.Si bi
ribirinden daha önemli olan bu iş· 
!er esasen kendi işleri içinde bunal
mış Vekili er ve Vektı \etler üzerin· 
de bırakılacak dc,·lct meseleleri 
değildir. Belki bir zamanlar için 
tali addedilmek mecburiyetinde bı
rakılan bu mevzular bugün devle
tin en belli başlı ve müstakilen i· 
dareye ihtiyaç hissettiren mesel~
leri haline girmiş bulunmaktadır. 
. Bütün Türkiyeyi bugününde ve 
yarınında en birinci planda alaka· 
dar <'den sivil ve süel lınvacılık baş
lı başına ehemmiyetli bir teşkilat 
ve mes'uliyet mevzuu olmuştur. 

Yine bütün içini ve hudutlarını de
mir ağlarla ören Cumhuriyet Tür· 
kivesi için yalnız şimendiferlerin! 
değil hudutları içindeki her çeşit 
münakale \•asıtalannı muayyen ve 
plıinlı bir srvk \'e idareye tabi tut
mak biribirine ahenkle ba~lamak 
başı; başına çalışmayı icap etti • 
ren bir iş olmuştur. Bu umumi ha· 
reket ve vasıtaların içinde kağnı • 
dan şimendifere, şimendiferden 
vapura, otobüse, tayyareye, hatta 
katır ve mekkiıreye kadar her unsur 
vardır. Yalnız bunları birıbirine 

bağlamak ve günün içinde Türki· 
yenin her tarafındaki hareket \'U• 

sıtalarwı biribirine zincirlemek, 
muayyen bir çalışma ve hareket 
tarifesine tabi tutmak bile başlı 
başına bir istir. 
• Bir Dcnız Bakanlığının ihdası Ü· 

zerinde ısrar edecek değıliz. Basın 
ve propaganda vek&.letine gelince 
böyle bir ,•ckulete en başta bir lü· 

Etem izzet Benice 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

B11gü11 birbirlerine Balkan paktı konıeyi rei.tl~inıle halef oe ıele/I olo 
Doktor Aroı ile Yagoılat1 BaıfJekili Stoyarlinooiç 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A· miş ve otelde bir müddet istira 
ras \'e Dahiliye Vekili Şukrü Ka- etmişlerdir. Vekiller dün 
ya dün hususi ziyaretler kabul et· (Devamı 6 ncı sayfa 

Kardeşi kardeşe boğ 
latan a_~gın boğuşma 

Malaga asilerin eline düştü, 
Madrid de zorlanıyor 

Londra 8 (A. 
A} - Cebelüt· 
tarık tan bildiril

di tine göre, Fran• 
ko kıtaatı dün 
ııece Malagaya 
varmışlar ve piş· 
dar kuvvetler i 
de Malaııanın dış 
mahallelerine R"if• 
mişlerdir. Burada 
harp eden asile
rin mevcudu 25 
ili\ 30 bin kişidir, 
Hükümet kuvvet• 
leıinin mevcudu 
da yine tukriben 
bu kadardır. 

Sevil 8 (A.A)
Geoerallucipo de 
llanonun radyo 

ile bildirditine 
ııöre Antequera 
ile Marbelladan 
hareket eden rii
rüyüş kolları dün 
akşam Malaııanın 
ilk evlerini ve 
şeker fabrikasını 

işııal etmişlerdir. 

Bu kollar diter 
yürüyüş kolları ilo 
D,.f·amı ! ıncı da 

f Bu r1Jim lcarıle,t Tc11rıleıe • bo~azlatan /spanga 
harbinden <ıcı bir Hhnedfr. Biri ıigah, biri kırmızı 

ilci karclıı ayrı ayrı ceph.t•rde doğUım•k "' biri 
birluine kursun almak i~irı aeıla ediyorlar] 

r 

AVGDR 4 Üncü sayfa -
da takip ediniz .• 

Nizamettin Nazifin edebi romanı _J ----·----

Siy••' mUst•t•rlıkl•r d• 
kabul edlldl 

Ankara 8 (Huıusr Muhabirimiz. 
den} - Kamutayın bugünkü top. 
lantııında Hasan 
Saka Trabzonun 
devlet daireleri• 
nin vekAletlere 
tefriki ve siyasi 
mü s t ~ ş arlıklar 
teşkili hakkında
ki kanunu teklifi 
ve Teşkil!tı Esa
siye ve bütee 
encümenleri maz
bataları müzake
re ve kabul edıl· 
ıııiıtir. 

Bıına nazaran, 
devlet daireleri, 
biri BaıvekAiet 
olmak ve aded. Recep Pefcor 
!eri on ikiden az ve onaltıdan fu. 
la olmamak üzere vekAletlere ay
rılmaktadır. •Devlet vekili,, deııı. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
11numıwı1111111111ııuııntıııı1 11111 tUHUDI 

Kablnetlen ,ekllecelderl 6ilıllrllen 
Baıeddl Ball/aln 11• M•kılon•" 

lngiliz 
Kabinesi 
Çekiliyor mu? 

(Ya~rıı 6 ncı .a/ıl/ete) 

lktısat Vekili 
Bugün şehrime 
Geliyor 

Gelmesi dün beklenen lktısat 
Vekili CelAI Bayar Liman işleri 
etrafında tetki· 
katta bulunmak -
üzere burün An· 
karadan şehri. 
mize relecektir, 
Vekilin lzmir Ji. 
manında da tel 
kikatta buluna• 
cağı söylenmek. 
dedir. 

Vekil bilhassa 
lstanbul limanın• 
yeniden yapıla. 
cak olan modern 
tesisat etrafında ıetkikatta buluna
cak ve liman Umum müdürü Raufi. 
den izahat alacaktır. 

.......fHHfHl ...... ~UttllltlfllUllflllltftılllllltflUUUllUMllMtnflllmınllllllWHMIUUllll ..... Ull• -
Araplık-TUrklDk 
Araplar • • 

ıçın hedef galnı 
ecnebi boyunduruğundan 
kurtulmak değil, propagan
dasından da kurtulmak ol
malıdır. 

Hatay istiklali ve Irak -Müşahit heyet· 
Münükaşa kabul etmez bir haki"8t ı 

Kahire 8 (A.A.)· • 
Anadolu ajansı· •, 
nın husust mu• 

habiri bildiriyor: ! 
Gazeteler Bat· . 

dat'dan aldıkları 
aşatıdaki haberi 
neşretmcktedirler: 

Sancak mesele· 
ıinde Türkler ile 

araplar arasında 
münaferet çıkmış 
olmasından dola· ~....., 
layı yese düş• Surig• Cumhur· 
müı olan Irak raisi il• görı1ıme· 
elkAn umumlycsi g• ıidın müıahit 
Cenevrede elde lııg•ll•n Mı1sgü 
edilen sureti hal· Holıtaıl 

den fevkalAde memnu olmuştur. 

. Siyasi mahafilde beyan olun
duğuna göre, Türkiye Cumhuri
yeti ile Arap milletleri arasın • 
da destan~ ve samimi olan mü
nasebat ecnebi propagandası i· 
le soğutulmu~tur. Btı propa;;~n
da her an daha ziy3de sıkıla~ • 
makta olan bu bağların ['CV .e · 
mesinde menfoatlan obııbr ta-
rafoıda:ı ~·apılnııştır. 

Ayni malnfildc. yakı., •arkm 
en k.ı irdlı dc\'letı olan Kcma
Lt Tı:.rkiye ile dost ye kardes
lik miır.Jscbc'leri idame eımeke 

ali.kadar olan Araplar için bu San· 
cak dersinden istifade cdilnıi 

olması temenı.i cdilı:r>ekkdir. 

Dı "'" t~rafl n cnt l ::tucl 

(Dct·aını 6 nr• sayfada) 

KATil HIRSIZ! 
5 yaralı,_.!_ ölü var 

Azılı hırsız bu şeni cinayeti 
nasıl yaptı ? 

Y•t•k od•aında boOutm• - ilk yaralılar 
8ok•kt•kl t•klp - Yaralan•n 11ekçller ve 
polla - Katilin •rk•d•t• Bahrly•ll Salih 

Altı cıetanta,ın kanına ıtren lurıı• cıe katil Kl.ırrı 
karakola rtllrllllgor 

Evvelltl ı;r e c e, 
Kıı.dirııa ciyarın• 
da, Emin Sinan 
mahallesinde Ha. 
aın Basrinin evi· 
nı= ll'iren bir hır. 
sızın ev sahibini 
bofazından yara• 
lıyarak öldürdü• 
tünü, sakata çı
kıp kaçarken yo. 
luna çıkan üç bek· 
çiyide yaraladıtJ• 
nı ııece yarısı edi· 
nebildiğimiz ma• 
lümata istinaden 
dünkü nüshamız· 
da kısaca yazmış- Katil Kazım 
tık. Dün yaptığımız tahkikat neti· 
cesinde edindi~imiz mütemmim ma
lumatı ve tahki~at neticesini de bu

gün yazıyoruz: 

a• arkadaşı bahriyeli Salim 

HADiSE NASIL BAŞLADI? 
E"llin S.nan mahallesınde Kül

han sobğında 18 numaralı ve iki 
katlı bir evde Hasan Ba•ri i'e ka. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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FIKRA: Ş®lhlüır H©ılb®ırD®ırü 
Büyük muharrirler ve 

küçüklerin eserleri Kadınların r 
Saçları yanmak- :!SORUYORUZ: 

Maraşın 
Kurtuluş 
Günü B

üyük olduğuna kani bulunan •muharrirler "büyük., lük!eri~i biraz 
daha büyük göstermek için büyük adamların büyük ıoılerıle yazı· 
!arına çeşni Ycrİr!cr. 

Yani: 
Napolyon demiş ki .• ,. 
Bernar Şo söylemiş ki ... 
Ruso haykırmış ki,, !erle ..• 

Ş.mdi ben de: 
Friedrich Nietzsche Übermensch 'inde der ki: 
•llütün yazılar içinde kanla yazılanı se,·erim. Kanla yaz, görecek!in 

ki: Kan, ruhtur . ., 
Desem ve şöyle yazsaın: 
Japonyada karı koca ayrılıkları çok az vukua gelirmiş. Bunun sebe

bi de şu imiş : Evlenen çift'er; •vlcnme kağıdını kendi kanlarile imza• 
larlarınış. Bıı suretle ak tcdilen. evlenme mukaddes sayılır ve hiç bir za· 
man ayrılma tehlikesi bulunmazmış. 

Nictzschenin ruh saydığı kan ile Japonların mukaddes saydıkları 
\'e kadın erkek ruhunu kaynaştıran kan ayni kan mıdır acaba? 

Ş mdi benim böyle bir yazım üzerine, böbürlenmek istediğimi ko
layca anlarsınız ama, büyük adam olduğuma hiç inanırmısınız ! 

Kendilerinin çok büyük adam ve yazılarmın da büyük yazı olduğuna 
kani bulunan o büyüklere şunu sormak istiyorum: 

lzzeddin Mete isminde bir genç : 
•Tarihe bir de baktım ki..., adlı on altı küçük aahifelik bir kitap 

çıkarmış, diyor ki: 
• ... Guige çekilip tlı laf çuvalını #şirmek bir iş dtiildi, 
Ahlı p•ymanımclır ki, içimi tfarboltgen, bir mtd dalgaıı gibi hiç İn• 

m•ytn miili hiş ve heyecan/arımdan na11l olıa M•hmelcll• bir ab/Je 
dikebil•cılc malum.si Stddalbalıirden gttirilmiı bir deıian ga•abi!tceğim 

•,., Bunun içindir ki, hôlıi Şöptn, Bttoftn, Vafntr aşıkları, Şar• 
ko, Froyd takdişçileri, Ztrdüıt Puvankara hayranları, Vaterlo macera• 
sının Isa felsefesinin tablocuları t1arıa, milli ıuuran i1tuüff.,inl 
sanarın1 .•. ,. 

" ••.. Arkadaı biz, Barbaros'un tablo.sunu, Tlmucinin, Hül4gü'nun, 
Alilô'nın tablosunu iıliyoruz. 

" Ölıller uyanır, Tıirk ntfeıile Türle ıullc • 
" Bu anlaıılmu Kani, De/cari felstft•ile • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • f • • • • 
• Ne Şarlman, ne Anibal, nt Bonaparla ., 
" Zerre kadar gıpta yaparım ,, 
• Ey H:malôya aibi yıik>tl•n Ana/arla ., 
" Bın sana taparım, ben sana iapurım " 

Biliyorum. Bu küçücük kitapçığı muhakkak ki okumamışsınızdır. Fa• 
kat, ne olur okuyuverin ve birşey deyiverin, ırerçi bu esercig-in sahibi 
sizin gibi büyük en büyük muharrir degildir; değildir amma sorarımsize: 

Biliyor musunuz, kaç gün!\,ktür, şöhret pasportunuzdaki o vize? 

Abdurrahman Ş • LAç 

Adliye ve Poliste 

Muhbire verilecek 525 
lira pul ikramiyesi 

Muhasebeciden odacıya kadar 
nasıl taksime uğratılmış 

~!aliyeye yapılan kaçak pul ih· 
barından dolayı muhbire verilme
si lazım gelen 525 lira ikramiyeyi 
tamamen vermiyerek arkadaşla -
rile paylaşmaktan suçlu olan pul 
müdürlüğü memurlarından Fethi 
ile Eminin muhakemeleri İkinci 
Ceza mahkemesinde dün yapıl -
mıştır. 

Şahit olarak dinlenen pul memu
ru Talat; muhbiri tesadüfen gör
düğünü ve kendisinden 525 liralık 
ikramiyeden ancak 130 lira aldığı
nı öğrendiğini söylemi§tir. Sonra 
da, maznunların, bu paradan bir 
miktarını Arife, 25 lirasını Be -
kire, 15 lira.o;ını Kenana, 25 lirasını 
Cemale, 10 lirasını odacı Ziyaya 
50 lirasını da muhasebeciye ver -
dikkri, müfettiş Saide de bir he -
ciye aldıklarını ilave etmiştir. 

Pul memurlarından Şefikle Rı • 
fa:ın da çağırılarak dinlenmeleri i
çın muhakeme başka güne bırakıl
mıştır. 

KAYMAKAMA HAKARET 
DAVASI 

Otomobili ile bir askere ı;arpa • 
rak öldürdüğü için hapse mahkum 
edllmi§ bulunan Sait paşa zade Veh
b..ı:ıin Beyoğlu kaymakamına 'Va
ıdfe halinde hakaret etmekten suç
lu olarak muhakemesine Asliye İ
kinci Ceza mahkemesinde dün de 
devam edilmış, bazı şahitler din
lenmiştir. 

İddia için, muhakeme, başka gü· 
ne bırakılm~tır. 
ARNAVUTKÔY HADiSESiNDE 
YARALAN ANLAR ÖLÜMDEN 

KURTARILDI 
Arnavutköyünde Markonun mey. 

hanesinde iki gece evvel çıkan bir 
kavgada Latif isminde birisinin 
şoför Siyamettinle itfaiye mü -
dürüniı şoförü Halidi tabanca ile 
yaraladığını, yaralıların Beyoğlu 
Zükur hastahanesine kaldırıldık -
!arını dün yazmıştık. 

Halidin karnında bulunan kur -
şun, dün, hastahanede yapılan bir 
ameliyatla çıkarılmış, hayatı teh
likeder. kurtarılmıştır. 

Siyamettinin yaralarından biri 

kalçasında, biri ayağındadır ve ha
fiftir. 

Latif, dün müddeiumumiliğe, 

oradan da, Yedinci İstintak hakim· 
liğıne verilmiştir. 

GÜLIZARIN !DAMI iSTENDi 
Kardeşinin katili Kazımı bir sa

bah Galalada Mahmudiye caddesin
de pusu kurup bekliyerek öldü • 
ren Gülizarın muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde devam e
dilmiş, müddeiumumi iddiasını 

serdetmiş. Önce Gülizarın idamını 
ist~miş, fakat, hadisede tahrik ol· 
duğunu da nazara alınması Jüzu • 
munu ilave etmiştir. 

Müdafaa ve karar için, muhake
me, başka bir güne bırakılmıştır. 

P.E'ı AZIT ı A KAZA Y1' PAN 
OTOMOBiL BULUNDU 

Dünkü sayımızda hususi bir lüks 
otomobil kullanan bir bayanın Be
yazıt karakolu önünde 10 yaşında 
bir çocuğa çarparak hafifce yara
ladığını ve kaçtığını yazmıştık, Ya
pılan araştırma neticesinde bu ba
yanın Maçkada oturan Madam 
Kulaçka olduğu ve kullandığı 31152 
numaralı otomobilin de bir sefa
rethaneye ait bulunduğu anlaşıl -
m~tır. Yaralanan çocuk Aksarayda 
oturan 10 yaşında Fikrettir. Madam 
Kualçka muddeiumumilığe \'eril
miştir. 

BiR KIZ. iSKEMLE iLE ARKADA. 
ŞININ KAFASINI YARDI 

Balatta Dramanda oturan Sali
ha isminde bir kızla komşusu Sa
biha kavga etmişlerdir. Sabiha faz
la hiddellenince sandalyeyi kap • 
m" ve SalilJanın başına vurup yar
mıştır. 

1;.:1 <;OCUK PEYNiRDEN 
ZEHiRLENDi 

Taksimde Abdülhak Hamit cad
desinde Yıldız apartımanın kapı -
cısı Şükrü Yani adında bir sütçü
den peynir almış ve e\•ine gelir -
miştir. Fakat Elmas adındaki kızı 
ile oğlu Ziya bu peynirden biraz 
yer yem.ez sancı ıçinde kıvranmı
ya başlamışlardır. Çocuklar hemen 
hastalıı!!neye kaldırılmış ve pey -
nirden :ııchirlendiJderi anlaşılmış· 
tır. Sütçü Yani yakalanmış, tahki· 
kata başlanmıştır 

tan kurtuluyor 
Hatırlardadır ki federasyon 

1 Maç fiatları 

Şehir Mecllal dUn tall• lik maçlarına başlarken Hatları 
matn•mevi kabul etti tesbit etmiş ve bu fiatların da· 

" ima sabit kalacağını da söyle• 
lstanbul umum! meclisi dün saat 

15 de birinci reis vekili Necip Ser. mişti. 
dengeçtinin başkanlığında toplan- Son Galatasaray Fener • Be· 
mıştır. şik taş Güneş maçına bu \'ade 

Zaptı sabık okunduktarı sonra, kapılarak gidenler büyük bir 
reiı, meclis basından Mustafa Şev. . 
ketin ölümü dolayısıyle meclise sukutu hayale uğrayarak gerıye 
taziyet beY.an; liıadan Galip Bah· dönmeğe mecbur olmuşlardır. 
tiyar da, merhumun ailesine meclis Bunun sebebi biletlerin hemen 
namına taziyede bulunulması için birer misli arttırılmış olmasıdır. 
bir heyet seçilmesini teklif etmiştir, 50 kuruşa trilıün bileti alacağım 

Bu tekli( kabul edilmiştir. niyeti ile gelenlerden birer lira 
Mecidiye köyünün bel~diyece .~a- istendi. 25 kuruşa maç seyir 

karrür eden imar şekillerine gore k ı 
yapılan haritanın tetkik ve tasdiki. edeceğim diyenler ise ap1< an 
ne dair fen işleri müdürlüğünden dönmete mecbur oldular. 
gelen kiiğıt ait olduğu encümene Eğer fiatları fazlalaştırmakta 
havale edilmiştir. kat'ı bir zaruret görülmüf e bu· 

BiR ÇiFTLiK KÔY OLDU nu evvelden halka haber ver· 
Romanya muhacirleri tarafından meli, bu da yapılamıyacak olun. 

satın alınan Çeltik çiftliğinin Silivri 
kazasının Çanta köyündenayrılarak ca sabit bir fiat ilan edilmemeli 
başlı başına bir köy haline konma· idi. Biz maçı görmek ümidi ile 

Helkevlnde bUyUk bir 
toplantı yapılacak 

12 şubat cuma günü kahraman 
Maraşın 17 inci kurtuluş yılına 
girildiQ'i gündür yalnız Maraşlılar 

için değil bütün Türklük için se· 
vinçle karşılanacak bu gün, şehri· 
mizde de kullu"anacaktır. O gün 

1 saat on dörtte Eminönü Halkevin· 
de bir toplantı yapılacaktır. 

Maraşlı gençlerin teıtip ettiği 

bu toplanlının bu bü} ük günün 
şanlı hatırasilc uygun olması için 
Maraş belediyesi tardfından yar
dım da yapılmıştır. Toplantıda ilk 
sözü Necip Fazıl Kısakürek alacak 
ve onu takiben Duktor Kemal To· 
lun, Halil Gürün, Muhtar Mahir 
Körükçü, Abdullah Ünsal söz söy· 
leyeceklerdir. Bayan Nadire Tolun 
da bir şiir okuyacaktır. Kon!eran•· 
lerdan sonra Konservatuvar lale• 
belerinden bayan A. Vaner tara. 

11 ve Çeltik adı verilmesine dair ta stadyom kapısına gelen me-
Mülkiye encümeninin mazbatası o- raklıları geriye döndürmek doğ· ıll, 
kunmuş ve Çiftlik köyü haline if. ru değildir diyor ve sayın ida· 
rağı kabul edilmiştir. recilerden bizimle ayni fikirde 

SAÇ KIVIRMA ALETLERi olup olmadıklarını soruyoruz. 
Bundan Eonra ruznamenin üçün· ı=---------·---·----

fından bir şan konseri verilecekti~, 
Kendisine Kemanda Ehat ve Pı· 
yanoda Hasip refakat edecektir. 
Gece de Park otelde etlenti ya· 
pılacaktır. 

cü maddesine geçilmiş, uçları dai. 'D d 
mi suretle kıvırmağa mahsu• a.ıet· Abidelerin ışar an 
!er hakkınde hazırlanan 9 madde-
lik talimatname okunmuştur. Et , ~ t• 

Bu talimatnameye göre, saçları ra, ı lmOD 
daim! surette kıvırmağa mahsus k G } k 
Aletler elektrikle teshin edilecektr. Meydaıı olaca e meyece 

Buhar ve i"azile teshin mem• 
nudur. Kullanılan aletler belediye Şehircilik mutabassısı M. Proste Yerli limonların hariçten gelen· 
fen heyetince muayene edilerek prensip olarak, tarihi abidelerin !ere laik olduğu yapılan tetkikat· 
damgalanacaktır. 1937 senesi ha· etrafında meydan açılmasını kabul tan anlaşılmıştır. Bundan sonra ya· 
ziram başından sonra damgasız etmiştir. hancı memleketlerden limon ithal 
alet kullımılmayacaktır. Damgalar ç· ·ı k b. ı b · ı edilmiyece"'i haber veriliyor. her sene yenilenecektir. ızı ece ır program a u ıı er " 

Bu aletleri kullanacak olanlar, kul· bir sıraya konacak yavaş yavaş 
tatbik edilecektir, 

lanmağa kafi fenni malumatı haiz Profesör Prostun hazırlad ğı A· 
olduklarına dair b"r ehliyetname 
alacaklardır. Bu ehliyetname bele· van projesinde, abideler etrafında 
diyeden bir elektrik mütehassısı, açılacak sahalar gösterilmiş bulun. 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdür. maktadır. B:lediye fen heyeti, bu 
lüğünden bir cildiye mütehassısı projeyi esas tutarak, yıktırılacak 
ve bir berber ustasından mürek- binaları bir harita üzerinde tcsbite 
kep bir heyet huzurunda imtihan başlamıştır. Bn iş ikmal edildik-
edildikten sonra alınacaktır. ten sonra, istim!Ak komisyonu, 

Bu talimatnamenin bazı yerleri kıymet taktir ve tayinine başlay11• 
münakaşaya sebep olmuştur. 

caktır. 
Azadan Avni Yağız damgalan· 

ma ameliye~nin her sene yapıl· Şehir planının kabulünden sonra 
masına itiraz etmiş, her aletin ilk iş olarak bu binalar istirıılik 
fennen lesbit edilmiş bir ömrü edilecektir. 
olduğunu ileri sürerek bu hesaba 
göre muayyen bir müddet gföle· 
rilmesini temenni etmişlir. 
FiZiK IMTAHANI MI OLACAK? 

lsmail Şevket, aletleri kullanacak 
olanlar da aranacak fenol malümat 
tan nenin kasdedilmesi istendiğini 
sorduktan sonra demiştir ki: 

- Eıter bunlarda fizik, miha. 
nik ve bunlara benzer malumat 
aranacaksa gayet gariptir. Eğer 
deıtilse, tabir tuhaf görünüyor. 

MÜNAKAŞALAR 
Bu sözler, münakaşa çığrını aç. 

mış, Galip Bahtiyar, Fuat Fazlı, 
doktor Mehmet Ali Ye diğer bir 
iki Aza söz almışlar, epey müna· 
kaşa etmişlerdir. 

Neticede, reis, müzakerenin kafi 
görül~~ğünü _söylemiş vemünaka,a 
netayıcıne gore meselenin ehliyet 
imtihan heyetinin teşekkülü ve 
mahallen muayene temin ve tasrihi 
olarak üç noktada hiilasa edilebi· 
leceğini beyan etmiştir. 

Bu üç meselenin talimatnamede 
tadi'"n halli lüzumu ekseriyetle 
kal,,ul ed.lmiştir. 

Ruznameye dahil maddeler ta· 
mamen müzakere edilmiş olduğu 
iç n, perşembe günü saat 14,5 da 
tekrar toplanılmak üzere içtimaa 
n hayet verilmiştir. . 

Şehirlerin 
imarı 

10,000 den fazla nüfuslu şehir 

ve kasabalarda 7apılması lazımıre· 
len harita ve imar planları için 
dahiliye vekiletinde bir imar hey. 
eti kurulması kararlaştırılmıştır, 

Kapanan talebe 
Cemiyetleri 

Fesh edilen yüksek mektepler 
cemiyetlerinin eşyaları vilayete 
devrolunmuştur. Eşyalar bir taraf. 
tan viUlyete nakledilmektedir. Türk 
talebe birliğinin tasfiye işleri de 
tamamen bitmiştir. 

Maarif sıhhiye 
müfetttşleri 

Maarif müdüriüğü Sıhhıye mü
fettişleri kadrosunun şehrimizdeki 
mektep çokluğu karşısında kifayel 
etmediği görülmüttür, ırelecek se
ne bütçesinde müfetlişlik kadrosu 
erttırılacaktır. 

Edlrnekapı tehltllğlnln 
imarı 

Edirnekapı şehitliğine tasarruf 
iddiasında bulunan bazı kimselerin 
bel~di}e aleyhine açtıkları dava 
belediye lehinde neticelenmek üze· 
redir. 

Belediye, şehitliğin imarı için 
gayret sarfencn şehitlikleri imar 
ctmiyeti ile elele vererek henüz 
tanzim cdilmiyen kısımlarını iınar 

etmek üzere yeni sene bütçesine 
tahsisat koyacaktır. 

Çimento 
I stihsali artıyor 

Memleketin Çimento ihtiyecını 

tamamen tatmin için istihsalin art

tırılması kararlaştırılmıştır. Bu mak· 
salla Çimento fabrikaları teşkilatla• 

rını genişletmek için faaliyete geç
mişler, Avrupadan yeniden bazı 

makineler getirtmişlerdir. 

Teşkilat tamamlandıktan sonra 

60 bin torba Çimento çıkaran 
fabrikalar bu miktarı 80 bin torba· 
ya yükseltebileceklerdir, 

--~·-

Çocuk kampları ve 
Oyun yerleri 
Açllacak 

Bu sene yaz mevsiminde ilk okul 
talebelerine kamp açmak için ma

arif bütçesine beş bin ve yeniden 

mektep bahçeleri yapmak için de 

üç bin olmak üzere 8000 liralık 
tahsi.at konmuştur. 
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Hükumet makinesinde 
tekamül ve inkilap 

T eşkilatı Esasiye kanununun bazı maddel_eri tadil 
edildi. Ve hükumete vekfıletsiz vekıller ve 
siya~! müsteşarlar ünvanlarile yeni elemanlar 

katıldı. Hükü met, on dört yıllık mesaiıile en ince tefer
rüata kadar tam ve ayarlı bir alakayla meşgul olmak 

mecburiyet ve lüzumunu duymuı ve bu suretle ü&erine 
çok ve mesuliyetli iş yüklenmiş bulunuyor. 

Belki ve mesela düne kadar bir müdiriumumt. 
Jikle tedviri mümkün olan münakalat işleri buırün 
Meclisten kuvvetini alan mesul bir vekilin idaresini 
icabettirecek kadar ıreniılemiş ve şümul almıştır. 

VekAletlerin uhdelerinde tekasüf eden işler, yarı 
vekil salahiyetli arl..adaşlara ihtiyaç göstermiştir. 

idare hukukunun' tam bir mes'uliyet ölçi>sile mem· 
leket ihtiyaçlarına göre tevzin olunabilmesi gerek· 
!iğini tam zamanında duyan Büyük Meclis bütçeyi 
sarsmayacak kadar cüz'! bir ili.ve ile bu işi. başar
mağa muvaffak olmuş bulunuyor. 

Sistemli bir ~azife tak3imine ihtiy3ç gösteren mem· 
leket işleri bunun en salim çaresini yine kendi ken. 
dini idaretl genel prensibinden almış ve bu vazife 
ayırmak işindeki mesuliyeti bizzat tahnmmüi ederek 

meclisin icra! salahiyetini de teksif etmıtlır. 
Bu teşkilat, on dört senelik hummalı bir çahşışın 

tecrübelerine istinat eder. Fakat mesela bir ıiyast 
müsteşar bir vekil muavini demek olduğuna ve ve· 
kilin gaybubetinde niyabet etmesi mukarrer bulun. 
duğuna göre bir mutahau11 müşavir mahiyetinde ol· 
mak j"erektir. O halde bu teşki!Atın en büyük hedef
lerinden biri de şu oluyor demektir: lhtısaH en bü· 
yük mevkii ayırmak. 

Vekil, meclisin itimadını kazanmıf narım şeftir. 
Siyasi Müsteşar bizzat vekaletin kuruluı hedeflerini 
adım adım ve tam bir bilgi ve itina ile takibi üze
rine alacak asıl icra şefi demek olur. 

Büyüklerimizin, bu çok yerinde inkiıaf sırasında 
bizden fazla bir hassasiyetle bu itihap meselesinde 
duracak !arına ve meclisin bütün milletin üzerinde 
topladığı itimadı bu işte göstereceQ'i hassasiyetle 
teyit edeceıtine kanaatimiz vardır. 

Bu kanunun tatbik tarihi bizce bizzat icra! kuvvet 
ve bazı hükOmet makinesinin son teklmülüoe ermesi 
başlanırıcıdır. 

Hatice Hatip 

Atlarla kaçakçllık 
Anadolu Ajansı haber \'erıyor: 
cPolonyadan Danzige giden dö • 

viz kaçakcıları şimdiye kadaı· tat
bik edilmemiş bir usule müracaat 
etmişelı·dir. Bunlar lagar atlar sa
tın alarak bu hayvanlara içleri ec
nebi banknotu dolu liistik torbalar 
yutturduktan sonra Danzig'de al
ları öldürerek midelerinden ban
knotları çıkarmaktadırlan. 

Hani meşhur bir hokkabaz bir 
yumurtacı ile pazarlık etmiş ve yu· 
murtaları teker teker kırmıya baş
lamış her kırdığı yumurtadan bir 
altın düşmüş. Yumurtacı bunu gö
l'lince pazarlığı bozmuş, yumurta
ları 'atmamış \'e bir kenara çeki
lerek bütün yumurtaları çatır çatır 
kırmış \'C sonra başına çöküp ağ
lamış. 

Şimdi de eline böyle lagar bir 
at gcqirwiş olanlar, belki kaçakçı
lardan kurtulup kaçmıştır diye 

dcrtal hayvanın karnını deşecek
ler Biçare allar, seferde ölürler ha
zerde rahat ederlerdi. Şimdi ha -
zerde de kaçakcılar \'e kaçıklar e
linde can verecekler. Fakat bu ka
çakçıların aklına şaşarım. 

Yüzde bir miktarını, yani atın 
parası kadar kısmını kime \'ad et
seler, birer lastik torba değil kasa 
yutarlar, sap yiyip saman çıkarır
lar. İnsanlar dururken atlara ya
zık değil mi? 

Serlevha nasıl atılır? 

Akfam gazetelerinin birinde şöy
le bir başlık var: 

Okyanusta ıdaın edılmiş ceset
ler bulundu>. İlk iıakı,ta şu anla
şı yor U-11'C korada cesetleri as
mak udetmiş! Halbuki maksat bu 
deg . Bu adamlar idam edilmişler 
\'e ccsetlerı böylece bulunmı..ş. 

Elmana fi batnışşair 

Serdengeçti 

iskelelerden arazi 
vergisi ahnmıykcak 

Kayık ve odun iskeleleri arazi 
vergisinden muaf tutulmuştur. Bu 
hususta belediye ile maliye arasın
daki ihtilafta Şürayi Devletin vergi 
alınamıyacağı hakkıııdaki kararile 
halledilmiştir. 

iki yeni ortamektep 
Önümüzdeki ders senesinde biri 

Küçükmustalapaşada, biri de Yeni. 
kapıda olmak üzere iki ortamek• 
tep daha açılmasına karar verilmiş 
ve maarif bütçesine tahsisat kon-
muştur. · 

Istanbul birinci ilk mektebile Üs· 
küdar birinci ve üçüncü ilk mek
teplerinin talebesi çojialdığı için 
behren bina ihtiyacını karşılamak 

üzere bu mektepler yanındaki ar
salara birer pavyon yapılması clıı. 
kar arlaştırı 1 mı ştır, 

Divan Edebiyat. 
gecesi 

Eminönü Halkevinden: 
Dil, Tarih ve Edebiyat şubemiz 

tarafından 12.2-937 Cuma günü ak. 
şamı saat (20,3C) da Cağaloğlun

daki salonumuzda, bir (Divan Ede· 
biyatı) gecesi hazırlanmıştır. Bu 
toplantı yurddaşlara açıktır. 

PROGRAM: 
1. - Divan Edebiyatının Tarihi. 
Halkevi Başkanı Agah Sırrı Levend 
tarafından · 
2. - Şiirler : 

al Fuzuliden 
b) Bakiden 

3. - Divan Edebiyatının Tahlili, 
Halkevi Başkanı Ahalı Sırrı Levend 
4. - Şiirler : 

a) Nef'iden 
5. - Şair Rami Mehmet Paşa hak. 
kındır. Dil, Epebiyat ve Tarih şu. 
besi Başkanı M. Halit Bayrı tara. 
fından 

6. - Şiirler: 
a) Nedimden 
b) Şeyh Galipten 

Tıp EncUmeni toplantısı 
Türkiye tıp encümeni 10. Şubat-

1937 Çarşanba akşamı saat l8,30da 
Etibba odası salonunda toplanarak 
1) Doktor Osman Şerafeddin ve 
Doktor Ali Şükrü tarafından; Tifo· 
da nükaha serumu ile t~da vi, 2) 
profesör Nazım Şakir tarafından; 
selim tabiatlı Lymphobytaire me
ningite vakaııı, 3) Profesör Gene
ral Cemil tarafından; Kanser hak. 
kında tebliQ'lerde bulunulacaktır. 
meslekdaşların teşrifleri rica olunur. 

BugUnkU konferans 
Bugün saat 18, 10 da Üniversite 

konferans salonunda serbest kon· 
feransları n on birincisi profesör 
Köprülü Fuat tarafından verilecek
tir. Profeıör konferansını sosyal 
ilimler ve tarih mevzuu üzerinde 
verecektir. 
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Mısırda as~eri teşkilatrfaponyanın 
Yeni bir ordu yapılıyor, sahrada, Yeni programı 

tanklar işe yaramıyor Tasvip edildi 
Kahire 8 (A.A) - 31 ı..anunusanıde burara gelen lngiliz askerr he• 

yeti tarafından Mısır harbiye nezaretine yerilen bir raporda bir 

Mısır lırkasının üç sene zar[ınd.ı tamamen isliıh edilmesi ve makine· • 
leştirilmesi tavsiye edilmektedir. 

ZannedildiR'ine göre planda hgiliz tanklarının istimali tavsiye edil
memektedir. Çünkü geçen ıeoe sahranın garbında yapılan tecrübeler 
neticesinde tankların sahrada kullanılaııııyacağ'ı anla~ılmıştır. A•keri he· 
Yet şimdilık kumluk arazinin güçlüklerini yenebilecek bir tankın icadına 
intizar elmektedır. 

• • • 
Küçük itilaf ikfisad konseyi 

Belgrad 8 (A. A.) - Çdwslovak ikti•at mutalıa .. ıslarından mürek
kep bir heyet buraya gelmi~tir. Bu heyet Yugoslav ~e Romen heye_tl~· 
riyle birlikte 15 şubatta açılacak olan kiiçuk antant ıktısat konseıının 
işlerini hazırlıyacaktır. 

• • • 
Fransız Reisicumhurunun gaze-

tecilere nasihat vesikaları 
Paris 8 (A. A.) - Cumhuriyetçi gazeteler sendikasının senelik kon· 

gresinde söylediğ"i bir nutukta reisicumhur Lebrun ııaıetecileri matbuat 
hürriyetini suiistimalden tahzir ederek demiştir ki: 

Bu hürriyet tahriklta dayanınca tehlikeli olur. Tahrikiıt ise hırs ve 
garezin bir neticesidir. 

Diğer taraftan yalan yanlış haberler verilmesinden d~ içtina.p olu?· 
malıdır. Bilhusa sulbü tarsin için bugün her zamandan zıyade mılletlerın 
muhtaç oldukları ahengi bozacak mahiyette olan bugibi hareketlerin fena 

neticelerini bir kere düşününüz. 

• • • 
I spanyaya gönderilen Almanlar 

isteniyor • 
gerı 

Londra, 8 (A. A.) - Daily Herald gazetısinin itimada şayan bir 
menbadan öğ'rendiğine göre bunban bir ıkı ha[ta e,·vel, h1lk Dusseldorf 
sokaklarında tezahuralla bulunarak: "l<pa•ıyaya ııiden çocuklarımızı 
iade edin» diye bağırmıştır. 

• • • 
Muazzam bir hava seferine 

başlandı 
Londra 8 (A. A.) - !npcrial A"ways'e mensup Caslor ismindeki 

muazzam deniz tayyare ı bu sabah Soulhampton'dan hareket ederek 
büyük Britanya lngiliz impara torluğu ha va sd• rlerı .i açmı ştır. Ca~tot'ın 
uğrayacağı yerler şunlardır : 

Roma, Brend zi. fskcnd riye, Cenubi Alr•ka, Hindistan ve Avusturalya. 

• • • 
Eskişehirdeki talebe hadisesi 

Ankara, 8 (A. A.) - Maarif V biletinden: 

Eskişehir lisesinde vukuu gazetelerde bildirilen disipli.n_ hadisesi 
Vekaletçe ince~enmlş ve okul Ya•a\' kllrıılunun reza takdın yerinde 
görülmiyerek disipline aykırı hareket cdenlern ceza dereceleri Bakan
lıkça tespit olunarak okul direktörlüğüne bildırilmiştir. 

Tokyo 8 (A. A.) - imparator 
kabinenin programını tasvip et
miştir. Siyasi mahafilde beyan 
olunduğuna göre, programda 
bilha.•a ordunun nüfuzu hisso
lunmaktadır. Filhakika ordu im· 
paratorun ilahi haklarını inkAr 
etmek temayüllerine karşı öle• 
denberi mücadele ediyordu. 

Başbakan Hayaşi bir kaç gii· 

ne kadar hükumetin programı 

hakkında izahat verecektir. 

Almanya ile 
Ronıanya arasında 
Bir itilaf 

Bedin 8 (A.A.) - Bilvasıta tah
sil c?ilen vergilerin iki kerre tarh 
edilmesini temin etmek için Al • 
manya ile Romanya arasında bu. 
gün bir itila! akdedilmiştir. Bu i· 
tihiflar henüz iki tarafın parla • 
mentolarınca tasdik edilmemiş • 
lir. 

lngilterede d& 
Feyezan varı 

Londra 8 (A.A.) - Son hafta 
zarfında İngillerenin cenubunda 
yağan fasılasız yağmurlar yüzün • 
den Taymis nehri çok yükselmiş • 
lir. 

Vindsor He Maıdenhedd arasında 
lwktarlarca çayır su altındadır. 

Hayvanların tahlıyesine mecburi
yet hası. olmu; lur. 

Sular nornal SeYiycdcn 1 metre 

Kralın hesapları 
Tetkik ediliyor 

Londar 8 (A.A.) - Kralın hesa
batını tetkık etmek iizere bütün 
partılerin parl•mcnto<l.ıki mümes

sillerinden mürekkep hususi bir 
kotl' te te ckkül ederek gizli mü • 
zakerelerdc bul unacak t ı r. 

Sabık kraj Edvardın 
hemtlreal Vlyanada 
Viyana 8 (A.A.) - Knnt ve kon

te~ Harewood dun ak .ım burava 
bel:nışler Ye ista yonda Winds~r 
dl.kii ile İngilız sefiri tarafından 
kar~ılanmı,!ardır. 

Kont Ye kontes Enzesfeld şato • 
sunda bır müddet ikamet edecek • 
]erdir. 

Hadiseler ve Hadiseler Karşısında Gazeteler 
A. Vi - Nu gel -de şu 

princin 
taşını sen ayıkla!? 

Bizim memlekette gazete ~ıka
bilir mi çıkamaz mı• 

Bu suale kökten bir CC\ ap \'et • 

mck bir haylı zordur Zira bizim 
memlekette r<>si"lli ga•Pte hem çı
kar hem çıkmaz. 

Çıkar, zira cidde. pek guzcl ,.e 
Orta Avrupa ile Garbı Avrupadaki· 
!erden değilse bile mutlaka Bal • 
kanlarda çıkanlardan çok daha gü

zel resimli gazctelerımiz vardır. 
Hele .mecmua !arı da birer resim· 

li gazete sayarak tetkik edersek a
lacağımız not daha çok lehimize o· 
luı·. Faraza matbuat umum müdür

lüğünün çıkardığı Fransızca •La 
Turquie Kemaliste bazı garbi Av· 

rupa mikyasları içindı- dahi •güzel> 
denilebilir derecededir. Fakat cga
zetet dediğimiz zaman gıınlük 

•matbua• ları murat ve ka,dediyor· 
sak o zaman ancak şunu söyleye • 
biliriz: 

c-Eh ... Bizim gazeteler de ara
sıra resimli oıa•ak çıkabiliyorlar.. 

Çünkı... resimli gazete demek 
liıalettayin bir resim bulup allına 1 

•bu resim filan adanun resmidir> 

dıye yazıp basmaktan ibaret değil· 
dir Naslı filan yazıyı bır aktualite 

kıymeti bularak sütunlara geçiri
yorsak, resmi de sütunlara geçır • 
mek için ayni aktliel kıymette bul· 
mamız lazımdır. 

Faraza bizim günlük gazeteleri
mizde çıkan resimler çok defa ken· 

d •• e nden balıscdıl n zatlara hiç 
benze l<'r. 

Sebc.ı>? 

Kol.J.)!ıkltt izah edebııirım· 
ı - Ya o zatın yırmı yıl ev\·e' a

lınını~ bir fotografıdır. 
2 - Ya o zatın ev·:elce bir baş

ka gawtcde ç kmış bir rnsminin 
kopyasıdır 

:ı - YJhut yanlı~lıkla o adama 
ait dosyaya girmış bir başkaoının 1 

resmidir 
ilk sebep yüzünden çıkan hata· 

!ar sayısızdır. Tabii evvelce sakal· 
sızken sonra sakallı olan, evvelce 
bıyıksızke~ sonra palabıyık salı· 

veren, evvelce gözlüksü1ken son
ra gözlUk takan ze,·atın eski re
simlerinin n~sredilmesinden çıka

cak ııclicelerı kolaylıkla düşüne • 
bilirsiniz. Bızim gazetelerde fara
za yirmi yıl önce y.rmi beş yaşın
da iken Kalarnışta sandalda balık 
avlarken çekilmi~ sportmen bır 
gen<: resminin altında şöyle bir ya· 
zı okumak mümkündür: 

Dün ,·erat eden Bay .s .. ~ r.ın 

bu yaz alınmıs resimkrinden bi i. 
Tabii kendisini tanıyanlar fesub

hanallah deyip geçerler. Halbuki 
ayni derecede bır metin hatası 
y~ptınız mı matbuat kanunu sızi 
derhal musanna havadis ne<retmek
le mabkiım etmiye müsaittir. Aca
ba musanna resim neşreden gazete 
niçin mahküm edilmez. Bana bPn
zemiyen bir resim cmusanna• de
ğildir de nedir~ 

Bilfarz bu benim başıma da gel
di. Gazetenin biri, hem de büyük 
bir hüsnü niyetle benim resmimi 
neşretti. Baktım ve baktıkça kız

dım. 

B<>n hilkaten müte\'azt bir ada -
nuMdır. Ilalbukı resimde övle ki • 
bırli. k~ndini beğenmi~, y~kardan 
bakan, mağrur, mütehakkim. bır 
eda var ki değmeyin gitsin~ Gaze
l<> sahibine bu te~hisimi söyleyince 
o ~afiy~ne güldü: · 

- Vallahi ... - dedi - bizim kollek
sıyonumuzdaki resmin bu. Orıj•

nali kendim tetkik ettim altında 
adın yazılı idi. 

Behey ~ekerim, sen beni hiç gör
memiş bir adam mısın? Yahut ber 
hiç aynaya bakmamış bir adam mı· 
yım' 

Velhasıl bizim gazeteleı·imizin 
resim tarafları bir havli dikkat ve 
ıslah istemekte~ · 

1 Garip bir taam 
Dıin Haber refıkimizde dostum 

VA·Nü'ııun •Harem ağasının oğ!ı.ı .. 
adlı tefrikası ~u başlıkla ne~ı edi
liyordu: 

cNefis yemekler birbirıııi takip 

ediyordu. İ~te birisi: Çe.vik iliğile 
pişmiş mu.ekkep balığı gözü pi
lavı • . 

Bir hay'i şikemperver olan Va- l 
Nu'nu~ son zamanlarda her gün ya- I 
rım kılo artmasının sebebi de bu 
olacak her halde. Ve bu serle\'ha ıle 

nebatat ilmi yeni bir şeyi de öğ • 
renmiş oluyor: 1 

cMürekkep balıgıftın gözlerinııı 
pırinç fasilesınden olması.. 

A Va-Nü Ünyeye gitmekle iyi 

mi etLn, feua mı ettin, hala kes
tiremiyorum be canım? 

Kara Davut 
J 

Şehirden reportajlar 

Meğer başımız üzerin
de bir harp oluyormuş 
da biz farkında değiliz~ 
Hadisenin merkezi Haydarpaşa 

istasyonu binasıdır 

Haydarpaşaya yanaşan vapur • 
!arda, son günlerin en garip dedi
kodusuna kulak vermenizi tavsiye 
ederim. Her gün Haydarpaşa tren 
istasyon binasında bir facia olu • 
yormuş. Ve nihayet evvelki gün, 
insanların lakayıt kaldığı bu ha -
diseye (marti) ler müdahale etmiş· 
!er ve herkesi hayrete düşüren bir 
vak'a daha olmuş. 

Siyasi hadiseler, bütün dünyanın 
aklını zıvanasına sokarken bu hay 
huydan bu harp ve zarptan hay • 
ya~lar da şuurlanmıya ba~ladılar. 
Açlık, muhaceretler, etsiz kalan 
insanların kendilerine saldırrşı 

hepsinin can hadile şuurlaı·ını 

tenbih etti. 
Ben hayrete düstüğüm gibi siz 

de havrete düşceksiniz. 
istanbulda güvercinler o kadar 

çoğaldı ki adım başında yüzlcrce
lik kümeve ve etrafına toplanan 
mısır satıcı fakirlere rastgelınemek 
için yol değiştirmiye mecbur olu
yoruz. Eskiden yalmz Beyazıt av
lusunda görülebilen, Eyüpsultanda 
tesadüf edilebilen güvercinler, es
ki Babınli yollarına, postahane ve 
~dliye damlarına, istasyonlara, is· 

kelcle ı , daırelere, dükkan üezer • 
!erine, Yenicami etrafına, buğday, 
mısır, arpa satılan, naklolunan yer
lere doldular. 

Yeni bir dilencilik de aldı yürü
dü. Bir kilo mısır, ellerde birer 
eski fincan, kırk paraya hayrat! 

Haydarpaşanın meşhur istas • 
yon binası kenarlarına da güver
cinler yuva kurmuşlar. Yüzlercesi 
kalkıyor, konuvor. Bu bir alem O· 

luyor. En küçUğünden en büyüğü
ne kadar binaya girenleri evvela 
kar~ la~·an bu bır;are aç kafileler 
oluyor. 

Bır haft&danberi, binanın iize -
rinde, muazzam bir (atmaca) nın 
keşif uçuşları yaptığı görülmüş ve 
'havvanın keskin bir kırışla kız 

kulesinde kaybolduğu müşahede e
dılmi~. Fakat bu uçuşlardan sonra 
binada herhangi bir tehlike olma· 
dığım gören atmaca üç gündenberi 
şiddetlı teca\'Üze geçmiş ve her 
seı t ve ateşin inişinde bir tane gü
vercini pençeleri arasına sıkıştırıp 
iskele damına sürüklemive ve ora
da herkesin gözü önünde kemali 
lezzet ve afiyetle yemiye başlamış. 

Bu hal sabah ve akşam iki defa
ya binmiş. Atmacayı avlanmak is
tiyenlcr arasında bir şayia çıkmış. 
Atmaca, Kızkulesinde bir zata alt· 
miş. O besliyor veyahut gıdasını 
kenid tedarik etliği ir;in beslemi
yor, yatırıp kaldırıyormuş. Yani 
Kızkulesinde pansiyonmuş atmaca. 

Evvelki gün polis memurları da 
bu i>;e dikkat etmi~ler, fılhakika 
atmacanın Kızkulesine indiğini tes
bit ctmi~ler 

Hadıse bu kadarla kalsa mesele 
yok. Çünki biribiııııde11 habersiz, 
agızsız. dilsiz burada gecinen gü
vercinler :ıı alarmda bir kaç kur • 
ban vermiye ragmen bu buğday 
"mbarlarile dolu ;>·en terketmemiye 
karar vermış groruı·üyorlar. Fakat 
e\•\·clki gli-ı herkesi hayrete düşü
ı·en asıl nı:.lhiın l1[ıdise cerevan et -
ır ~li .. 

Haydarpaşa önıindeki dalga kıran 
üz€l'inde yuva kuran (martı) !er 
bu hiıd"eye bigane kalamamışlar 
\'e atmacanın harekatını tetkike 
başlamı~lar. Hatta çop yüklü ma
vunalar geçliğı halde bile yerle
rinden kımıldamayıp bu facıavı 
te<bit etmekle meşgul olmuşlar~ 
Nıhayet dun döı t bıivük marti, 

r 
yerlerini terkederek istasyon binası 
üzerine gelmişler ve ne kadar gü
vercin varsa hepsini kovalıyarak 
yerlerini terke mecbur etmişler • 
dir. 

•ram o sırada atmaca yine yeni 
bir av yakalamak için binanın Ü· 

zerinde görülmüş ve ne olacağı e· 
hemmiyetle takip edilmiştir. Fil • 
hakika gii\'ercinler, bu tehlike işa
reti veren martilerin orada kal
malarından dolayı yuvalarına so
kulamamışlar ve etrafta uçumıya 
başlamışlardır. Atmaca bir müddet 
yukarıda gezindikten sonra aşağı 

doğru baş eğmi5 fakat tam yakla
şacağı sırada marlilerin hücumuna 
uğramıştır. 

•Bu vak'ayı en ince teferruatına 
kadar takip edenler diyorlar ki: 

•Bu vaziyet karşısında tehlike 
olduğunu gören atmaca ne yapaca
ğını şaşırdı ve derhal keskin \'C 

seri bir uçuşla yukarıya kıvrıldt 

ve başını Kızkulesine çevirdi.• 
Martiler bir müddet atmacayı 

takip etmişler ve sonra muzaffer 
bir hücum kolu gibi yanyana yer
lerır.e dönmüşlerdir. 

Bir kaç dakika sonra da güver -
emler binaya toplanmışlardır. 

Diin (atmaca) beklendiği halde 
gelmemiş, uzaklarda korkak uçuş
lar yapmış ve binanın lİ tüne kadar 
sokulamamıştır. 

İşin çok dikkate değer tarafla • 
rından biri de dün akşama doğru 

bir kaç marti, tekrar bina üzerin
de müafaa uçuşları yapmışlar \'e 
tetkikalta bulunmuşlardır. 

Marlilerin bu a!akası ye bu mü
dafaası bütün bu havalinin çok 
meraklı takip ettiği bir hadise ol -
muştur. 

Güvercinleri yemek istiyen bir 
ka~ zatla görüştüm. Diyorlar ki: 

•Yenmiyor mübarekler! Yağsız 

ve çok sert. Hafif ekşi . 
Haydi atmacayı marliler kor -

kutlular, kaçırdılar diyelim. Ya 
bu kapmaca yapanların önüne kim 
geçecek? 

Bu iki bacaklı yerde yürüyen. 
akıllı, izanlı atmacaların hücüm
larına kim mani olacak? 
(Kuş beyinli) deriz. (İnsan be -

yinli) olmayı daha tehlike görü • 
yorsun uz ya! 

/STANBU!. MUHARIRI 

1 HARiCi KÜÇÜK HABERLE~l 
fanlandiya hariciye nazırı 

Moekovada 
Moskova 8 (A.A.) - Fenlandiya 

Hariciye Nazırı B. Holeti bugün 
resme ııLitvinof ile görüşmek üze· 
re buraya gelmiştir. * Prag 8 (A.A) Yugoslavya 
müııakal;it nazm Mehmet Spino, 
re>mi bir ziyarette bulunmak üze
re buraya gelmiştir. 

Çekoslovakya Harkıye Nazırı 

B. Kamil Krofto ve Çekoslovokya 
ş;mcndiferleri nazırı M. Dechync, 
kendisini istas,·onda islikbal et • 
miş?erdır. * Şaıoghay 8 (A.A.) - Çaııg 
Sue Liang'ın eski oı du>u Sianfuvu 
boşa1~n1ıştır. 

Hiıkümet kıtaatını hamil tren 
Tunghuan'dJn Sianfu'ya hareket 

etmistir. * Kudüs 8 (A.A.) - Yüksek ko
miser Waııchope mezunen İngilte· 
rc:ve gitmiştir. * Newyork 8 (A.A.) - Bir nak
liye tayyaresi Carolin dP Luisburg
da yere diışmü~tıir. Sukılt netice
sinde pilot ve yolculardan üçü öl
müşlerdir. 

Almanya ve 
Sömürgeleri 

Almanya milli birliğini trşkil 

edip de bliyük devletlerin s.ras.:la 
geçmezden evvel, Avrupa dışındaki 
geri memleketler emperyalist dev-' 
Jetler tarafından sömürge şeklin· 

de paylaşılmı~tı. Almanya bu yag• 
manın ancak sonlarına doğru ye
tişti. Bismarkın son yılları içinde 
ba lıyan aliika, Almanya'ya kısa 

bir zaman içinde oldukca ehemmi
yetlı bir sumürge ımp~ratorlugu 
kazandırdı. Bu imparatorluğun ku
ruluşu, diger sömürge imparator
luklarının kurulusundan farklı de
ğildi. Almanlar da kerdilcrinden 
evvel İngilizlerin, Fransızların, Ho-

' landalıların, Portekizlilerin yap • 
tıklan gibi, bir ellerinde ireil, bir 
ellerinde kılıç Afrikava ve Uzak 
Şark'a gittiler. y,. boş buldukları 
yerlere yerleştikten soı. ·a orala • 
nn sahipleri olduklarını diğer Av
rupa devletlerine tasdik ettirdiler. 
Alman sömürge iınparatorluğunuv 
idaresi de diğer sömürge impara -
torluklarından ne daha iyi, ne de 
daha kötü idi. Harp başladiğı za
man Almanların eller nde şu so
mürgeler vardı: 

1 - Uzak Şarkta; Kiav Çav. Ye· 
ni Gine ve yanındaki adalar. Sa -
moa adaları. Mareşal ad~ları \'e ka
rolin adaları. 

2 - Afrika'da: Togo, Kamerun, 
Şarki Afrika ve cenubi Afrıka. 

Harp başladıktan sonra btı sö -
mürgelerin bazıları Japonyamn e
line geçmiş, bazıları İnifJiz do -
minyonları tarafından işgal edil • 
nıi5, bazıları da İngiliz ve Fransız· 
!arın istilasına uğramıştll', Ve n!· 
hayet Vcrsailles'da mukadderatları 
şu yolda tayin edilmiştir: 

1 - Uzak Şark'ta Alman de -
n manda namı altında Japonyaya 
ri verildi. 

2 - Mareşal \'e Karolin adala· 
r ımanda ıı~ırı altında Japonyaya 
geçti. 

3 - Samoa adalarır:ı Yeni Ze
Janda dominy,ınu ald. 

4 - Yeni Cin~'yi Avustralya 
don .. nyonu aldı. 

5 - T ıgo Frar.sa i lngıltcrc a
rasında paylaşıldı. 

6 - Kameronun bil) Ü& k.,,mı -
nı Fr >ı,a, garbinde '<üçük bır par
çasır ı da İngiltere aldı. 

7 - Cenubi Afrika so:nurgesi, 
cenubi ACr'ka itti,-,ad dc:"'llnyonu-
r .ı verild 

ıı - Şarki Afrika somtirgcsinın 
kuçük bır parçası Bel\ikaya bıra • 
kıldıktan sonra gerısiııi de İr.gi ız
ler aldılar. 
Bunların hepsi de bu devletlere 

güya manda namı altında ,·erılmiş
tir. Yani l\lilletler Cemiyetinin mu
rakabesi altında ve oradak! yerli 
[·~Ikın menfaati namına id.ı:c e
dilmelidir. Hakikatte buraların ida
resi diğer sömürgelerin ıciarcsin -
den farklı değildir. Almanya sulh 
muahedesi imza edilir edilmez bı:. 

sômürgeleri geri istemeğe başla • 
dı. Ve bu ses gittikçe yükseldi. 
Schnee önce bunların Almanya i· 
çin lıizum ve ehemmiy.etine ~a
ret etti. Sonra Schacht ve Güring 
bunu ele aldılar. Şimdi de I!ıtlerin 
geçen gün söylediği nutukta bu 
ses en yüksek perdesine varmış bu
lunuyor. llitler tarafından söyle -
nen nutuktan sonra artık sömürge 
işi günün ehemmiyetli meselesi ha
lini aldı. 

Alman sömürgelerini arolarında 
paylaşan devletler, şimdiye kadar 
sömürge ihtiyacını tebarüz ettir • 
mek için Almanlar tarafından söy• 
lenen sözleri, ham madde ihtiyacı 
için söylenmiş gibi telakki ediyo:
lardı. Ve bu sebeple Almanyayı 
bu noktada tatmin etmek için bir
ço)< funnüUer aranmakta idi. Fa -
kat Hitler bu noktada ~üpheye ma
hal bırakreıyor. Söınürge istiyor 
hem e~ harpten sonra elinden alı
nan sömürgeleri geri istermiş gi
bi bir lisan kullanıyor. Bunun i -
çindir ki Hitler'in nut!mnda sö • 
mürgelere dokunan fıkralar İn • 
giltere ve Fransada tetaş uyandır
mıştır. Filhakika bu sömürgelcrder 
bir kısm1nın geri verilmesi im -
kii .. sızdır. Mesela Japonya. Karolin 
\'C l\larşal'ı gen vermez. Amerika 
ile Filipın adaları orasındaki yol 
üzenıde bul"ınan bu adaların bü
yük se,·k.ılceyşi ehemmiyeti \"ar
dır. İngiliz dominyonları da elleri
ne g~çirdikleı:i sömürgeleri geri 
,·ermıyorlar. Ingiltere Tanganika 
adını verdiği şarki Afrika sömürge
sinı. Kahire ile Kap arasında yapa
cağı şimPndifer hattı için istivor. 
Almanyanın somürge davasında 

(lütfen sagfagı çe.,iriniz) 
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MÜELllFi: Nlza mettin Nazif 

- Öyle amma, hanım bundan 
memnun olmuştu gibi geldi bana. 

du~ları cevabı unutmamışlardır. 

-Evvela sıcak bir delikanlı eli ko- -O ne ,ızametti efendim? O ne [Dünkü sayıdan devam] - ... 

Ve sevimli Fransızcasile: 
- Sevgili dostlarım. Dedi. Eğer 

ncş'enizin üstüne bir kova su dök
muş tesiri yapacağından korkma
snm size çok enteresan bir şey tek
lıf edeeek!im. Benim her taıııdığım 
kir.ıseden bir hatırasını dilendiğim 
hepinızin malıimudur. Ve bu hatı
ralann bir kısmına sizlere verdiğim 
defterlerde göz attığınızdan emi -
nim bunların içerisinde iyi kötü 
vak'acıklar yok yok değildi. Fakat 
Fransadan gelen arkadaşlarımız sa
yesinde bizim hatua defteri bir 
hayli şenlenmiş ve sıcak kanlı in
sanların diyarından kopup gelen 
harikulade güzel bir kaç vak'a 
ile birdenbire fevkaliıde zengin -
leşmiştir. . Size her defterden ü
çer hatıra okuyacağım, ve hepiniz
den bunlardan bir tanesine birin -
cıliği vermenizi rica edeceğim. 

cHay hay! ır.ükemmel mükem
mel!• sesleri ar sında ihtiyar kız 
bir tavus kuşu kadar süslü elbise
lerinin eteklerini sürüyerek def
terlerini aramağa gitti. 

* 
Bir parça sonra onu ortamıza al-

mış ve hepimiz halka halinde et -
rafını çevirmiştik. 

İhtiyar kız meşhur kahkahala -
rından bir tanesini peşinen yuvarla
dıktan sonra ilk hatıra olarak siv
ri sakallı adamın deminki yazıla
rını okudu. Bu hatua .Yaşa! Biz 
yazan sahneye çıksın!• sesleri ve 
sıcak kahkahalar arasında okun -
duktan sonra ihtiyar kız birden bi
re bana dönerek: 

!uma değdi diye memnun olmuş gurur! .r::sız gecelerde ben, asfalt-
amma, sonradan para çantasına !arı ar~ınlamaktan zevk duya -
göz diktiğini zannetmiş, polise ha- rım ... > gibi şaiı· hazretleri dudak-
ber vermis. larıııızdan eksik olmuyordu. Her 

- Zenginmiş demek. ne hal ıse ... Şimdi senden bir ri -
- Hem zengin, hem de her gün cam var. 

çantası yüklü ... Faiçilik yapıyor - - ?? ... 
muş, birkaç evi, bir iki apartımanı - Şu bizim Recainin yarından 
varmış ... Sonra seni takip edip kim sonra hali harap. Çatlağı yapıştır-
olduğunu anlamışlar. Hi':diseyi güç ma,va çalışalım dedik, bardak blls-
kapattık. Bir ceza vern.c:k farz ol- bütün kırıldı. Vaziyetini düzeltince-
du amma, haydi bu seferlik de af- ye kadar bu ~rkadaşı sana emanet 
!edelim. Mahmut! etnıek istiyorum? Ne dersin? 

- Söyle dayı! - Emrin başımla beraber amca. 
- İşte evin planı. Kaybedeyim - Bu iş de bittı ... D0ksan bq 1 

deme! Çalışmış. çaba!Jmış, dikkat- Temiz ve parlak tırnaklı bir par-
le •apmış .. _ İcabında, belki lazım o-

1 
mak, güderi kaplı küçücük defte -

Itır diye odalardaki y;iklükleri. mut- rin kenarları yaldızlı yapraklarını 
fağın, kömürlüğün yerleri bile ay- çeviriyor; durmadan konuşan da - - Hangi Payares? 
rı ayrı gösterilmiş. Yanında bir de \'udi ses, üst dudajı kı\'ırcık tllylü - Mütarekede Bosfor diye gaze-
saat cedveli var. Öğleye doı;ru; boş ince bir bıyıkla kararmış b~mbe- le çıkaran bir Fransız. Türk düş -
vaktin olursa, .atla tram,-aya- .. Git, yaz di.\li bir ağızdan çıkıyordu: maııı yezidin biriydi. Bır gece bir 
etrafı bir gözden g<'çir! Dar soka- _ Doksan beş! kaç Türk genci herifı İmam sokE· 
ğa bakan bir pencereden bahsedi- Dar \'C loş taş merdivenin basa- ğının köşesinde sıkıştırmışlar a -
yor, orasını mimle! Haydi bakalım. maklarında çapkın bakı:jlı bir genç dam akıllı pataklıyorlaı·dı. 
Yine vurdun durnayı gözünden... oturuyordu; henüz hiç dayak ye - İçlPrinden birisi (iildürelim mJs-
Arif! memiş bir külhanbeyi fiyakasil~ kara) ı) dedi. Tam boğacakları za-

- Emret amca! doğruldu: man he, ifi dcgil gen<;lcı i kurlar -
- Senin işin şeker mi şeker... _Buyur ağabey... mak için (bunu öldhmcsl'ntZ ba -

D şınıza bela gelir. Öldiıınıe~ inız. 
- eme... - Yarın saat yedide istasyonda 4 
- Al işte mektup .. Okur, anlar- Yalnız her gfüdü'>ünüz •erue pcş-

bulunacaksın! Amma tam yedide... ı· !' 
sın! Rüstem evladım ... Senin biraz tilini çıkarıp geçiniz) dec ım. 'eri-

- Peki ağabey ... Sinemadan çı- b h ı · k · dikkatli olman lazım. Üç beş gün fi bıraktılar. O da eni a as arı 
kar çıkmaz soluğu sirkecide alı - d d y 1 ki · - Muzibin birisi de benim bu en için şöyle bir yan çiziver. Bana öy- zannedıp ur u. a t~ anmaga 

gu"zel hatıramın altına .ve perde le gclivor ki bizi mantara bastır - rıın. başlac'ı. dö Şevalef dostu idi, am -
, - Yavaaaş ... Sabahın saat yedi- k 

alkışlar arasında kapanır• cümlesi- mak fateı·orlar. ma kim olduğunu söyleme ten çe-
sinde hangi sinemaya gidiyorsun? b d ı O ı ni sıkıştırmış! Ne de olsa bu benim Bir genç, nefes alır gibi hafif bir kınmeyen ir ast. zaman ar 

Fiyakalı genç suratını ekşitti: en aziz hatıram okrak kalacaktır. <esle: Cansever Şcvalcfe tutkunmuş. 
- Öğleden evvel ha? b ı·ı · Çünkü ben de o sivri sakalı Frall- _ Pek iyi amca .. Diye mırıldandı. - Geliniz, u romanın rea ı esı-
- Tabi!... Neye öyle ağzını bir -d ı-sızın hatıra delterine buna benzer Öbüründen haber yok mu? ne gı e ım. 

bir şeyler karalamıştım!. _Var ... Bak 0 taraftan taliin a- karış açtın? hayret mi ettin? Morgdan girince hafif bir koku-
Gel keletım Türk dostumuzun çık. Apartıman emrindedir. Üç ay- Beyaz dişli ağız bir saniye kadar dan tiksincliler. 

tadıııa doyum olmıyan hatırasına! !ık kirasını vermişler. Kapıcıya da durdu. Sonra şakrak bir kahkaha _ Kadının örtüsünü aç! 
Ve benim Keşiş dağına yasladığım onluk bir kağıt sıkıştırmışlar. Yal- ile karışık devam etti: Şişıneğe başlıyan kadın büsbü -

d. d 1 t ı· h'k" - t b t - · h b b h ft ke - İlk trenle ı'nmek istemesinde- b' ye ı o a ı o e ın ı ayesı am ır nız erzının esa mı u a a - tün çirkinleşmişti Birden ıre: 

sükut içerisinde dinlendi, fakat da- sebileceklerini bildiriyorlar_ Fırtı- ki sırra ben de akıl erdiremedim _ İşte, dedi. Sağ omuzuna bakı-
ha yazının sonlarına gelmeden, Ti- nayı geçirdin artık, uıun etme! doğrusu ... Otur bakalım. İrfan! nı?. 
bor ile Serjin renkten renge gir - - Geçti amma ... Deldi de geçti. - Buradayım... Sağ omuzdan pazıya doğru u -
diklerini gördüm, hele Tibor bir - Az kalsın zatürreeye tutulacaktım. Alnından, kulaklarının üstün - zunca bir yara yeri tırtıllı bir çu _ 
denbire sapsarı kesilmişti. Serj'e Şaka değil... Tam bir haftadır mer- den, şakaklarından fışkırıp taşan kurlukla görünüyordu. örtünün 
gelince o bir gelincik kadar kızar- mer üstündt: sabahlıyorum. bol ve kıvırcık sarı saçlarile kafası, ucu ile sağ elini çevirttiler, avcun-
mış yerinde duramıyor ve boyuna - Kabahat kimin? Sana bin de- makas mevsimıııe yaklaşmış bir da da derin bir kesinli vardı. 
şarap içiyordu, fa söylemedim mi? .Ben evde ya- Merinos sırtını andıran uzun boy-

Bizim hatıra okunduktan sonra tıyorum, al şu anahtarı, git odam- lu bir genç; bir köşede ayakta du- Yolda konuşuyorlardı: 
üç dört saattir ardı arası kesilmı - da kal!• Demedim mi? Zatıalileri ruyordu: - Tanının. C nsever, Hanşkadır. 
yen kahkahalar birdenbire bozuk elbette bu kullarına ihsan buyur- - Söyle!.. Ötekinin de dö Şevalef olduğunu 

prensip itibarile haklı olduğu tes- bir süt gibi kesilivermişti! - -- _ Bostancıdan altı buçuk treni- kabul tdersck, yine doktoru teyit 
!im edilmekle beraber, eski sömür- üzerinde yaldızla B yazılı def - otellerde param parça etmeğe ce- ne binecek ... Demek ki senin de ye- etmiş olacağız. 

1 · ı d ı d 1 t d ld k "l" b' h t saret edememişlerdi! Neden• ge erı ara arın a pay aşan ev e - ter en o u ça gu unç ır a ıra diye beş kala filan Haydarpaşada - -
!er bunları geri vermeğe yanaş - daha okundu fakat nedense gülen Serjın yazısının bir kısmı oku - bulunman lazım. Gara girme! Mer- - Madem ki öyle sakar, soysuz 
mıyorlar. Yakın zamanlara kadQr olmadı! nurken a tık kendimi tutamamış divenin karşısındaki telgraf dire - bir adammış, bu cinayeti de neye 

ve Türkçe olarak: ·apmı olınasııı Almanyaya sömürge verileceği Tibor ve Serj mütemadiyen şa • ğini siper al, bekle... ) ş · 
yerde ham madde tedarikinde ko- rap içiyorlardı. - Acaip! deyivermiştim! Her • _ Bu kadar ihtiyata neden lü • - Neden intihar etsin? 
!aylık gösterilmesi bahis mevzuu kes bu garip kelimenin ne demek - Budalalıgından, korkaklığın-

S defterinden üç hatua okunma- - 'b' ·- .. b k zum görüyorsun? dan, delilig>inden, aklı başında a -
iken, son günlerde eski sömürgeler - b J d " - .. h tua dostu oldugunu sorar gı ı yuzume a ar- - Sen sinirli herifin birisisin ... 

ga aşa ı .. uçuncu a • r " kl s .. t dam ı'ntı'haı· eder mı". ken 1' isis mey erıın son sa ırını k yerine başka sömürgelerin veril- muz Serjin hatırası idi. Yine o çarpı çeneli Amerikan 
okuyordu: ı b · - Bir evde oturduklarına göre mesi fikri ileri sürlllmeğe başla - İşin garip ve bir parça sonra kor- kolleji ta e esı peşine takılmış bu-

mıştır Artık diplomasi sahasına kunç tarafı ve sonunda komik bir ·Birgün karşı penceredeki dil - Junur. Kendini tutamaz, oğlana sal- neye bir Zekeriyya sofrasını seç -
intikal eden bu mesele, öyle gö - safhaya giren tarafı Serjin en mü- ber sırra k~dem bastı. Artık daya- dırırsın. Eğer bu işi bir defa daha sin? Başka yerde, başka suretle öl-

.. k b -dd A d namadım. Gidip karşıki evin ka - k 1 b d düremez miydi? runüyor i ir mu et vrupa ev- him hatırasının tuhaf bir şekilde sarpa saraca o ursan en en pa-
l 1 d k İ Pıcısından pencere komşumun kim l d d - d A al b'r adam Kı'm bı'Jı'r· etlerini meşgu e ece . Fakat n- benimkine benzemesi idi. Serj de · so! Bu an ır ıgın suları urultmak- - norm ı · 
gl'ltere "'e bı-lhassa Fransa'nın so-" b' ·1· · k · · 'tt··· M' oldu~unu ve niçin kayboldu.~unu t bıktım artık ne sandı• Bo"yle debdcbelı' şatafat-• ır tatı ı geçume ıcın gı ıgı ı- r; ~ an . · • 

sordum, bana kapıcı ne dese beg· e • o h ld K ı ı · - ki g eteler· 'aza mürgc meselesini di~eı· ihtilaflı Jiınoda bir pansiyonda kalını~ ve - a e adıköyden altıyı ı 'lr ış yapma a az ; -
meselelerden ayrı tutmak isteme- tam pansiyonun karşısındaki evin nirsiniz! kırk bir vapuruna binerim. üst gü- cak, dünya matbuatı meşgul ola -
dikleri ve silahsızlanma meselesi penceresinde peyda olan bir Sen- - Hat şu meşhur 13.stik fabrika- vertenin kıç tarafına çekilir, uzak- cak mı ne sandı? Ben öyle intihar-
de birlikte olmak üzere, bütün ih- yoritaya aşık olmuştu ... Fakat on _ !arının sahibi milyoner Brev'in to- tan dıkiz ederim. Haydarpaşaya gi- lar bilirim ki yüzde doksan dokuzu 
tilafları bir arada görüşüp bir a- !ar da bu dördüncü kat pencere - po.1 kızını mı soruyors, r..ız onlar dip dıreğe dayanmağa ne lüzum gazetelere yazılmak için yalancık-
rada halletmeğe çalıştıkları an - sinde doğan alakayı mahsus teka • dün Venediğe gittiler!. var? Trenden çıkınca vapura bi - tan intihar etmişlerdir, yüzde biri 
laşılmaktadır. mü! ettirmemişler, onu gökten yere Bedri Rahmi necek değil mi? de akıl hastası olduklarından ... 

hakemele:rle beraber yine arzctmek 
isterim ki. .. 

- Biliyorum, Ahmet Müslim 
katil degildir. 

- Evet, bence değildir. Birsin'in 
kocası nerede? 

- Seyahatte imiş. 
- Nereye gitmiş? Telefon edi-: 

niz, hiılii orada mı? Hareket etme
missP. ne tarihte ve nereye? 

- Şuphe sırası ona mı geldı• 
- Bövl bir iş ancak ondan bek-

lenebilir. 

Alpagotu tabii yakınd~n tanır -
sınız. Daha hususi konuşalım. Ben 
geçen yaz Rüyükadada idim. Bir -
~ini Cansever!c ve o zenci ile bir 
kaç defa Yat klüpte görcilim. Ara
dan çok yıllar geçtiği için Ca'lse
veri tanıyamadım. Bir >in için epi
ce dedikodu işittim. Orada da ka
dını Cansever olarak tanıyorlardı 
ve Birsin için (zavallı güzel kadın, 
bir kan·nrya gibi kafese giriyor) de
mişlerdi. Bu sal' .e bana bunları 
hatırlattı. Prenses Hanşkayı tanı • 
dığım için -kendi hesabıma ve gü
nahı boynuma- ben Birsini mah
volmuş bir kadın sayıyorum. Ve 

bu ted~i ile Alpagota kadar çıkı

yorum. Tııhmin ediyorum ki Alpa
got bunları haber almıştır, ııizlico 

gelmiştir, cebinde evinin anahtarı 
bulunması gayri tabii birşey de • 
ğildir. Mükemmel kurulmuş Zeke-1 
riyya sofrasını ve aşağı yukarı tanı
dığı Cansevcri görmüştür. Sonra -
sını hep biliyoruz. Yarın veya öbür. 
gün de seyahatten dönmüş gibi 
çıkag~lecektir. 

- Bunun böyle olması çok ha -
zin olur. 

- Ben daha ileri gidiyorum. e
ğer böyle ise çok yanacağım. Çün
kü tahminin ip ncunu ben vermek 
bctbahtlığına uğramış olacağım. 

{Devamı rnr) 

- . . . . . - . ~ . ... ~.. . . ,.. . -T E Ş EKKÜR 
Bayan Albert Hansses, zevcinin 

ölümünden dolayı gerek lstanbul
daki dostları ve gerek Direktörü 
bulunduğu Şirketlerin erkan ve 
meınurını tarafıodan izhar oluna ıı 
halis duygularla taziyet hislerine 
ayrı ayrı cevap •ıt:rmek imkansız• 

lığında bulundu~undan samimi te
şekkü r ve minnetlerinin bu suretle 
kabulü nü rica eyler. 

Ahmet ŞUkrU ESMER indirmeğe kahvelerde sürükleyip, (Devamı var) (Devamı var) - Bütün bu konuşmalarla, mu-
.....,,,_~~.;_~~~:.,;;;,.;.:...:..~~,;_~~~~·~.:...;,,;.,:._,.~~~~~~~~~.---~~~_;.~~_;.~.;.._~~~~--;__~~~.;;;;;:;;:;;;;;;;;;; 

Açık Söz'ün romanı:14 rının altından, hiç işlenmemiş bir - Biz, dedi, köyde bostana git- - Cevat! Neden sıkılıyorsun? gireceğini söyledin, değil mi? ..... ~ 
n BA ~ 1 ND:A 
OL~N Ki 

Yaz an : lakt;ınder Fahrettln 
- Dur bakalım .. hk önce terbi

ye edelim .. yetiştirelim. istidadını, 
huylarını görelim. 

- Bir aydanberi köyde bu dene
me devresini geçirmedin mi daha. 
Maşallah piliç gibi bir kız. Al al ya
nakları var. Hokka gibi bir ağız ... 
Sülün gibi boy. Daha ne istiyor • 
sun? 

Cevat güldü: 

- Ben Fikreti sorarken: (Aman 
hangi kolejden mezu~ ?) diye bağı
rıyordun! Unuttun mu o günleri? 
Benim gibi bir erkek kafasız bir 
kadınla yaşayabilir mi?. 

- O halde Analarköyünde bir 
aydanberi ne yapıyordun? 

- Orası hoşuma gitmişti de. 
- Orası mı hoşuna gitmiştL Yok-

sa oranın bu masum ve bakir çi • 
çekleri mi? .. 

- Ha şunu bileydin! 

Ve sigarasını tellendirerek: 
- Azizim, dedi, insan hazan böy

le saf ve masum kızlara öyle derin 
bir aşkla tutuluyor ki.. Ne mektep 
ne tahsil, ne de servet arıyor. Ben 
Zeynebi böyle sevdim. Şimdi onu 
sosyete hayatına alıştuacağım. Ta· 
bii sizler de bana bu hususta yar • 
dım edeceksiniz, değil mi? 

- Hiç merak etme, Cevatcığım! 
Hele şu nişan gürültüsü bitsin .. 
Şişlideki toplantılarımıza başlarız 

yine. Mamafi hiç merak etme .. 
Şimdiden haber vereyim ki bu kız 
bizim kalıbımıza çabuk girecek. 
Çok istidatlı .. Ve masum bakışla-

zeka s"ziliyor. Böyle küylü kızları tığimiz zaman kuyudan su çıkaran diye yanına sokuldu. Benim böyle - Elbette. Şimdiden zavallının 
insana canla başla sarılırlar. dolap beygiri ile yarış ederdik de mes'ut ve neşeli bir günümde ya- gözünü mü yıldırayım? 

Cevat tekrar Selma hanımın ya- başımız çabucak dönerdi.. Birer bi- nımdan ayrılmak .. Beni burada yal- - Sen bu işlerin kurdusun, Ce-
nına geldi. rer çemenlerin üzerine yuvarla - nız bırakmak nasıl olur? vatcığım! Seninle bu sahada boy 

Zeynebe sordu: • nırdık. Bunlar nasıl oluyor da yer- Ve kulağına iğildi: ölçüşmek bir delilik olur amma .• 
- Canın sıkıldı mı burada? !ere serilmiyorlar?! - Sen evlendiğin zaman, beri hatırıma birşey geldi: 
Zeynep dargın gibi, manalı bir Selma bu sözleri işitmedi. sana böyle mi yapmıştım? Hem de Bizim Fikret hanım da benim 

bakışla gülümsedi: Cevadın canı sıkıldı: birinde, ikisinde değil. Hepsinde mazimden haberdar değildir. 
0 

• 
- Hayır. İnsanın canı sıkılır mı - Yarın dans öğrenince sen de bulunmuştum senin düğünlerinin. 

Cevat ·. nun için muhitimi değiştirmeğe böyle yerde. dönersin .. Şimdi ne desek boştur. b 
mec ur olmuştum .. Biliyorsun ya! - Çiftler dönüyorlar bak. Sen DedL Mevzuu değiştirmek istedi. - Biraz rahatsızım. Gitsem fena • 

de dönmek istemez misin? Zeynep mütemadiyen put kırı • olmaz. - Ey .. Ne demek istiyorsun? 
- Niçin dönüyorlar onlar? Hem yordu_ Dedi. Sami bey eski günlerin ha- - Şunu dernek istiyorum ki, e-

de erkekler kadınların beline sarıl- Bereket versin ki, bu saf ve te- tırasını unutmamış gibi görünüyor- ğer Fikret hanım benim de iki ke· 
mış .. Herkesin -gözü önünde ayıp miz yürekli köylü kızının utangaç- du: re evlendiğimi, beş on metres de-, 
değil mi bu biribirine sarmaşma- lığı, onu, başkalarının yanında u- - Galiba dört defa evlendin.. ğiştirdiğimi duyacak olursa, halim 
!ar? zun boylu söz söylemekten men dördünde de sabahlamıştık senin- haraptır. 

Selma hanım cevap vermedi.. ediyordu. Zeynep misafirlerin ya- le .. Öyle değil mi? - Neden korkuyorsun? 
İşitmemiş gibi davrandı. nında susuyordu. Cevat, Saminin kolundan çekti: _Neden mi korkuyorum? Çün-
Cevat: Akş"m olmuş elektrik Jambaları - Bırak şu geçmiş günleri şim- kil nişan mukavelemiz benim le -
- Dansediyorlar, dedi, yarından yanmağa başlamıştı. di 1 Zeynep bunları duymasın. himdedir. Nikah olduğu gün ihti· 

itibaren sana da bir dans hocası ge- Cevat bir aralık Selma hanıma: - Vay, sen ona hiç evlenmemiş yar büyük babası benim emrime E, 
lecek. Sen de öğreneceksin bu dö- - Canım sıkılıyor, abla! Gitsek gibi göründün galiba? .. 

ıninönündeki büyük irad getiren nüşleri... fena olmaz... - Ha şunu bileydin! Böyle toy 
Zeynep şaşkın şaşkın etrafına Diye mırıldandı. Fakat, Sami bey bir kıza bunlardan bahsedilir mi bir han verecek. Böyle bir kelepiri 

bakınarak dudağını büktü. kulağı delik bir adamdı .. Cevadın hiç•!.. sen olsan kaçıru mısın? 
Zeynep Cevadı ce\'apsız buak - fısıltı halinde söylediği sözleri na- - Vay kafir vay! Kızın közüne - Hakkın var, Sami.. Hakkın 

mak istemedi: sılsa işitivermisti: girmek için, ona dünya evine yeni (Devamı var) 
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Fotoğraf 
Tahlilleri 

Neler işitiyoruz? 

Öntarih devrini yaşa
yan bir kabile bulundu 

Samsun'da bir 
suiistimal 

Dul ve yetimlerin hakları 

Mersin 
Muallimleri 
Terfi ettiler 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 
(Bu aütunlarımıı.da okuyucula• 
rımııın fotoğraflarını tahlile de• 
vanı ıediyoru;ı.J 

285 : Pu!at 
e Resmin. 

de göründüğü 
kadar mazlum 

1\ değildir. Ba-

Bir kadın birkaç erkek alabili
yor! Çocuklara bakmak, çama
şır yıkamak erkeğin vazifesidir 

nasıl genmiş ? 
Adliye tahkikatı devam ediyor 

S
amsun (Hususi Muhabirimizden) - Çarşanba ilçesi, maliye. dair~· 

sinde vukua gelen ve 200 bin lira tahmin edildiğini bildirdığım sut· 
istimal ve zimmet işi üzerinde •uçluların isteklerinin Şurayı Devletçe 

reddedilmiş olmasından ötürü artık bu iş, adliyeye geçmiştir.. . 
Bundan önceki yazılarım arasında bu suiistimal ve zimmetın. bı~ çok 

dul ve yetimlerin istihkakları üzerinde de, yapılmış olduğunu bildır~ış~ım. 
S 

· · ı ı· d na•ıl yok edebıldıklc· 
uçluların dul ve yelımlerın para arını ma ıye en ° •k 1 

rini soruşturdum, öğrendiğinıe göre bu işten suçlu ve. h~len m~\ u 
bulunan malmüdürü Naci ve muhasebe katibi Ahmedın odevlerı ba· 
şında bulundukları sırada; bir çok dul ve yetımlerin islihkakların_a ait 
havalelerin gelişini sahiplerinden gizledikleri ve bu ara?~ da, !uz.umu 
olan veraset ilıimlarını uydurdukları ve istihkak sahiplerının h~berı ol
maksızın banka ve buna mümasil yerlerden paralarını alarak zımmetle:' 
rine geçirdikleri ve istihkak sahiple;i el~, m~liyey~ . ba~ vurdu,~Iarında 
(henuz havaleniz gelmedi, muamelenız bıtmedı ... ) gıbı bıtmek tukenmek 
bilmeyen karşılıklarda bulunarak başlarından savdıkları anlaşılmaktadır. 
Tahkikata adliye devam etmektedir. - M. EMiN C. DERE 

Mersin, (Husmi muhabirimiz. 
den) - 935 - 936 ders yılı için-

i de ödevlerini yüksek bir başarı 
ile yaptıkfJrından ötürü Silifke
nin Cumhuriyet okulu Öğretmen· 
lerinden Arif Belen, Nezihe Öz, 
Sami Gök<ü, lnönü başöğretme· 
ni Salih lnankur, Öğretmeni Ne· 
zihe ve Tarsus Misakımilli baş· 

Öjtretmeni Yu,uf Yücel, öğret· 
men Ümmiihan Zapçı, Gülnann 
Ovacık okulu başöğ"retmeni Bahri 
Ok, Anamurun Farizler okulu baş. 
öğretmeni Tuğrul Işık, Kalınviran 

okulu eski öğretmeni Hilmi inal, 
Mersin Nec.,tibey okulu başöğ. 

retmeni Akif Kutlubey birer tak. 
dirname ile ve Tarsusun Mana~ 
okulu başöğretmeni Hasan Bay. 
kal, okul kurağı yaptırmak hu. 
susundaki çalışmasından teşek
kürname ile taltif edilmişl~rdir,, -

Şirketler• k~o~peratifler Edirnede 
' . Otoray/ar 

kanununu beklıyorlar İşliyor 
incir müstahsillerinin 

kararına 

t , -Ç • Edirne (Husust Muhabirimiz aSJ zge den) - Edirne ile İstanbul ara -
suıda işliyen katarlardan istifade 

kooperatifler de iştirak etti 

A 
ydın, (Hususi muhabirimizden) - Eski Aydın incir rnüst~h~illeri 
kooperatifi ittihadı ııeçenlerde lzmirde tasfiye karar~ Vfrmıştı. Bu 
karar üzerine ittihada dahil olan ortaklar, Germencık, Karapınar, 

Erbeyli, Umurlu ve' Köşk itibar kooperatifleri umumi heye~leri ~oplana• 
rak mahalli zirai kredi kooperatiOerine iltihak kararı vermışlerdır. 

itibar kooperatiflerinin aldıkları bu karar üzerin~.. oralardaki ~iraf 
kredi kooperat 'fleri umum! heyetleri do toplanarak ıtıbar kooperatılle· 
rile birle~me kararı almaktadırlar. 

!!bayımız bay Ôzdemir Günday, Ziraat ~ank dire~törü Ş~vki Ôner, 
le dün Karapınar ve bugün de Ortaklara gıderek zıra! kredı ~oopera: 
tifleri toplantılarında bulunmuşlardır. Her iki kMperatıf de bırleşmeyı 
ittifakla kabul etmişlerdir. . . 

eden Alpullu • Kırklareli yolun • 
daki halkın konvansyonelle Sem • 
plon şark sür'at katarından da is

tifade edebilmeleri için işletilme

sine karar verilen ray otobüsü, bir 

kaç gündenberi işlemiye başladı. 

Biletler, gidiş veya geliş olarak 
tenzilfıtsızdır. btorayda dört ikin
ci, otuz iki üçüTıcü sınıf yolcu i -

çin yer vardır. Yolcunun kendi eş· 
yasından başka, ücretli bagaj da 

1 
1 

1 

kışları kendi· 

sinin oldukcA 
yaramaz oldu
ğunu gösteri. 
yor. Dersleri· 

ne dii~kün ol-
maması ve 

zekasıııı istifa· 
deli işlerde kulla,ımaması en bü-
yük zafıdır. 

286: Enver Ş nler 
e Çok hassas· 

tır. Hayali ge· 
niştir. Her şeyde 
çok muntazam 
olmak ister, Fa· 

kat bazan işi der• 
bederH~e vurur. 
Ve bunlardan 
zevk duyar. O· 
kumağı sever. 

Arasıra kendi· 
si hisli şeyler yaz· 

ırıakla vakit geçirmekten hoşlanır. 
Ekseriya çabuk kızar. Mağrur de· 
ğildir. Kadınlara pek ehemmiyet 

vermez. 
Ergin 287 : Ahmet R. 

• iyi bir ze• 
kaya maliktir. in- ' 
tizamı sever. Sö· 
zünün dinlenme• 
sini ister. Kendi- a l 

' ( 

sini saydırm o•ı· 
nı bılir. Bıraz ,......,..,,._~ 

·~ ;~ 

inatçıdır. Dostu· •·' 
. .\ 

nu ve ılüşm~nı- ~ 'if, 
nı tanımasını bi- ~ .. ,, 
lir. Ve l..ıtaplar ...L 
arasında meşğu! 
olmak en büyük zevkidir. Aşk bu· 
susunda beylik şeylere kulak asmaz 
ve bildiğinden şaşmaz. 

ittihadın tasfiyesi üzerine ittihada dahli olan satı~ kooperalıflerıle 
Eğinova ve Aydın ürünleri satış kooperatifleri ise yeni durumlarını 
tesbit için, Ekonomi bakanlığının ye'li yapmakta oldu~u kooperatif ka. 
nunnnun çıkmasına intizar etmektedirler. 

kabul edilmektedir. Otoroylar Al

pullu ile Kırklareli arasında şim· 
dilik günde bir sefer yapacaklar • 

dır. Otoraylarda seyahat tenzilatlı Bir milyon lngillz lirası· 
tarifeye tabi olmadığı için, ekspres-\ , nın hikAyesl 
le seyahat edecekler ayrıca yüzde 37 yıl önce bir İngiliz bankasına, 
altmış zam ödeyecekler. Batler isminde bir Lehli bir milyon 

Halk otoroylara fazla rağbet gös· lira yatırmıştır. Bu parayı Batle • Muhabir mektupları 

Hasankalede çarşaf 
peçe kaldırıldı! 

termiştir. rin mirascıları Lehistan istiklfı.line 

Ve 1 
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~
~ ' ... ıd - dataksimedeccklerdir.ÇünküBat· 

!er bunu \"asiyetnaınesinde şart 

Mahkemenin en çok me,gul olduğu davalar •oy
gunculuk1 yol k••mek, katil ve hırsızlıktır_ 

Bunların ahlak ve adetlerı ve 

Haıankalode Anbataşı çısm"'i 

Hasankale, (Hususi muhabiri -
mizden) - Demir yolu üzerinde 
bulunduğu ve tirenler kenarından 
geçtiği ve her gün düdük sesleri 

duyulduğu halde ne yazık ki istas· 
yon hamamların öte tarafında ve 
uzak bir yerde yapılmıştır kl bu 
h&!, kasabanın inkişafına büyük bir 
engel olmaktadır. Bu istasyonun 
kasabada yapılması çok faydalı o· 
lacak ve kasabanın şerefini arttı· 
raraktır. Her şeyi görüp düzelt • 
mekte olan sayın bay:ndırlık ba • 
kanımızın bu istas:t,onu da görüp 
her halde düzeltmesini onun şe • 
refli ve derin görüşlerinden bekle· 
riz 

ADLİYE İŞLERİ 
Burada (50772) nüfus vardır. Bir 

kısmı muhtelif aşiretler<' mensup· 
turlar. Bu aşiretlere mensup olan· 

!ardan bazıların•n ·ıhval ve hare -
.katları pek gar ,ı .r. Aralaı·ında 
(kan gütme) adetleri vardır! 

ya>'ama tarzları bam başkadır. İz
be- yerlerde otururlar onlar için 
hayatın hiç bir kıymeti yoktur. Ni
kaha ehemmiyet vermezler. Kız • 
!arı başlık mukabilinde para i:2 
satarlar. Kim fazla para verirse O· 

na verir !er. 
Mahkemenin en çok meşgııl oi· 

duğu davalar ağır ceza davaları • 
dır Soygunculuk, yol bağlamak, 
katil ve hırsızlık onlar için ikinci 
adet hükmüne geçmiştir. Pasinler 
sorgu hakimliğinin (9) ay !ık ceza 
vardesi 170 i bulmuştur, 70 tane de 
bakılacak dosya vardır. Bu kadar 
işler tek bir hakimin elinden geç -
mEktedir. O hakim bayram ve tatil 
günlerinde de dairesinde uğröş • 
maktadır. 

Hasankalelilerin bir çoğu ken • 
diJerini eski akide ve köhne zihni· 
yellerden hallı kurtaramamışlar • 
dır. Çocuklarını kfıfir olurlar diye 
nwktebe yazdırmıyorlarmış. Bıaş
muallim ve maarif memuru Eşref 
Gürsel, zabıta marifetile onları sı· 
kıştırarak çocuklarını zorla mekte· 
be yazdırmaktadır. Kadınları da 
örtünmeğe ve erkeklerden kaçma· 
ğa çok meraklı iken umumi mü -
fettiş!iğin işe karışmasile çarşaf ve 
ıxçeyi kaldırmağa mecbur olmuş
lardır. Burada bıyıkları tıraş et • 
mek bir günahtır! Onun için bir 

•pala bıyıklara tesadüf edilmekte • 
dir. Kasaba içinde hiç vukuat ol • 
m•maktadır. Polis çok ciddidir. 

VİLAYET VE TELGRAF 
Kasabanın girilecek yerinde kır

mızı ve dalgalı bayrağile gözlere 
çarpan bina posta ve telgraf bina • 
sıdır. Bir kat üzerine kagir ve kul· 
lanışlı bir dairedir. Bir müdürle 
iki muhabere memuru ödevlerini 
büvük bir alaka ile yapmaktadır· 
la', Buranın kışı pek zorlu oldu • 
ğundnn ti pi ve boralı havalarda 

BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 

MELEK 

iPEK 
SAKARYA 

YILDlZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

: Balalaika 
: Dokuıuncu senfoni 

ve Bekar evliler 
: Canlı filim ve ka· 

dm isteyince 
: Canlı fılim 
: Kermes eğlenceleri 

ve Alçaklık 
: Moskova. Şanghay 
: Sözde kızlar 
: Kızıl çayır ve Hü· 

cum Taburu 
: Venedik şarkısı ve 

Marinel!a 
: Korkusuz kaptan 
: Brodvay melodi ve 

Hava kahramanları 
: Aşk bandosu ve 

Singapur korsanları 
: Ali Baba ve vahşi 
koşu 

CUMHURiYET: Korsanlar definesi 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

1 
ve Meçhd kuvvet 

STANBUL 
ı Yıkılan belde ve 
Ölüm ve Zafer 

: Çapkın genç ve 
Kızıl çayır 

: Bay Tekin 
: Dünya havadisleri 

Mavi valslar ve 
Dans korsanları 
Kukaraça 

ALEMDAR 
KEMALBEY 

: Bay Tekin 
Hava kahraman• 
!arı ve Denizaltı 
kaçakçıları 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Gizli pençe 

KADIKÖY 
HALE 

HALE 

: Yeşil domino 
ÜSKÜDAR 

: Unutma beni 

bozulan telgraf tellerini ve yıkı • 

lan direkleri derhal yerine koya· 
rak muhaberatın sekteye uğrama· 
sına meydan vermemektedirler. 

Hat bakıcıları açık göz ve çalışkan· 
dırlar. Yurdumuzun böyle uzak 
yerlerinde büyük bir varlık göste· 

ren bu fedakar memur !ar okşan· 
mağa ve sevilmeğe layıktırlar. 

koşmuştur. Geçen ay içinde Var • 

şovada bu bir milyon l.ra mirasın 
taksimi için bütün mirasçılar bır 

araya gelerek müzakerelerde bu -
lunmuşlardır. Bu toplantıya 150 

mirascı iştirak etmiştir. Faizi ile 
birlikte bu bir milyon lira bütün 
mirascıları zenginler arasına kat • 
maktadır. 

Yeni bir Marlen Ditrih 
Viyanalı on dört yaşında hoppa 

bir kızken, bisikletle bütün Viya • 
na Sokaklarını dolaşan ve ele avu· 
ca sığmıyan Lüyizo Rayner, bugün 
Holivudda Paul Mlini, Uylam Pau
el gibi büyük artistler yanında ya· 
rının Marlene Ditıihi olmağa ha· 
zırlanmaktadır. 

Bu genç kız, bir noterin kızıdır. 
Balolarla sinemalara gidebilmesi i· 
çin genç bir erkekle 16 yaşında i · 
ken sevişmiş ve artistliğe karşı O· 

lan istidadı günden güne fazlalaşa· 
rak herkesin nazarı dikkatini cel • 
betmeğe başlamıştır. Bunun üze • 
rine Viyana konservatuarına deva
ma \le konservatuardan Viyanada· 
ki Rayinhart tiyatrosuna geçerek 
rol almağa başlamıştır. 

İbsin ile Şekspir piyeslerinde oy
namış, bu sıralarda büyük Amerika 

film rejisörü Klarens Beraun, kızı 
görerek beğenmiştir. Bu reıısör, 
kızı Holivuda götürtmüş ve bu su· 
retle yarının Marlen• Ditrihi ya • 
ratılmıştır. 

Fecaat müzesi 
Japonyada bir fecaat müzesi 

vardır. Bir Eylı11 1923 yı • 
lındaki büyük hareketi arzda J a
ponyada üçyüz bin insan ölmüş -
tü. Bu felaketli günlerin nasıl ce
reyan ettiğini "göstermek maksadı 

i_Je Japonlar bir müze açmışlardır, 
Olen insanların kemikleri ile bü· 
tün fecaatler bu mi.izede gösteril • 
mektrdir. Tam saat on ikiye iki da
kika kala duran bir saat müzeha
nededir. Bu saat tam hareketi arz 
baslarken durmuştur. · 

Kabileler ara
sında tetkiki er 
yapan Amerikalı 
profesör doktor 
Kuyer Kol, Su· 
matra adasında 

yeni bir kabile 
meydana çıkar. 

mıştır. 

Bu kabilenin 
hayatı bütün dün· 
ya tarihçilerini 
işgal etmektedir. 
( Menane Kabu) 
ismindeki kabile· 
nin Adetleri, ilk 
insanların adet· 
ve usullerinin ay• 
nıdır. B u r ı d a 
Maderşahilik hü· 
küm sürmekte ve 
deh~etli bir ka· 
dm hakimiyeti ,, 
görülmektedir. 

Profesör Ku· 
yer, uzun müd· 
del araları n d a 
bulunarak büyük 
tehlikelere raıt· 

men kabilenin "'-
h,men bütün Adet· ~ 
!erine, kanunları· ~~~-----.....:ı ___ ....._ __ 
na, usullerine vi· 
kıf olmuş ve etÜ· Samatrodaki M•nan~ kabilesi hdküm.tarı Jho 

dünde bunları dünya ilminoı bil· fında da yalnız o kadının işlerine 
dirmiıtir. bakmakla mükelleftir. Eğer arada 

Bu kabilede erkekler tamamıyle bir geçimsizlik olursa o halde er· 
kııdınların emir ve kumandaları al-
tındadır. l kek bohçasını alıp babasının evi· 

ne döner. Kadın daima haklıdır. 

Erkek hakkını kurtarabilmek i· Erkeğin kabile arasında hemen ı 
biç bir hükmü yoktur. Mal ve 
mülk sahibi olamaz ve kendi evin• \ çin mutlaka bir kadının himayesi· 
de, kendi karısı illerinde hiç bir ne girmek mecburiyetindeir. Bu 
hakka sahip değildir. kabilenin dini de çok enteresandır. 
Kadın istediği zaman erkeğini e- Yukarıda söylediğimiz gibi bir 

viııden kovabilir. maderşahilik hakimdir. 
Çocuklara bakmak, evi temizle- Bütün Totenleri birer kadın tim· 

salindedir. Ve bermutad erkek Al· 

lahlar kadın Allahların emrinde

dir. En büyük Allah kadındır. 

rr.tk, çamaşır yıkamak, kadını bes· 

!emek erkeğin belli başlı vazifele· 

rir.dendir. 
Burada (zevç taaddüdü) vardır. 

Bir kaç kadın beğendikleri bir er
keği alabildikleri gibi bir kadın 

bir kaç erkeği de alabilir. Er • 
kekler kadınlardan birinin hima • 
yesinde bulunur. 

Kabile ufak ufak aşiretcikler ha· 
!inde biribirinden uzak obalar te· 
si< etmişlerdir. 

Erkek çocuk evlenme yaşına ge-
• }ince kabile reisi, (İho) bir kız 

bulur ve kız erkeği görür, beğenir
se alır beğenmezse almaz. 

Bu iş pazarlıkla olur. 

Eğer bir kaç kadın bir erkeğe ta· 
lip olmuşlarsa erkek bunlardan 
birine muvafakat cevabı vermekle 
mükelleftir. 
Eğer hepsi uzlaşıp ta erkeğe his

sei şayialı bir şekilde tasarruf ar

zusunda olurlarsa erkek birer ay 

fasıla ile ayrı ayrı hepsine kocalık 
etmek ve kocalık ettiği müddet zar-

Hürriyeti veren, nizamı kuran, 
muharebeleri yapan, idareyi mey· 

duna getiren, kumanda eden hep 
kadın mabutlardır. 

Erkekler bu mabutlara tazim i
le mükelleftirler. 

Her erkeğin karısı bir kadın ma· 

budun sülalesinden gelmiştir. Bu 

itilıarla kadınlar mabudlar gibi • 
dir. Bir erkek bir kadına hürmet-
sizlik veya itaat etmezse şirk etmiş 
olur. 

Bunun günahının derecesine giı· 

re cezasını kadın tayin eder. 

Her küçük Obanın bir kadın re· 

isi vardır. Bunların hepsi umumi 

reisin maiyetindedirler. Bu reis te 
(İho) ismile hükümran olur. İho 

bir kadındır. 
Bunu kadınlar intihap ederler. 

Ancak bu en büyük Allah sülale _I 
sinden olmak gerektir. 
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, 
oluyor ... . 

manı oğlum Evlenmeme 
Kantarcılarda H. B. imzasile al· Sizin evinizde bir kadın bulun • 

dığımız mektupta deniliyor ki: durmak noktasından evlenmeğe 
rBen 45 y<l§ında bir erkeğim. Ge· ka)kmanız çok doğru olabilir. Hat. 

çen sene karım öldü.. 20 yaşında bir ta sırf evlenmiş olmak için de bu· 
oğlum var. Ben bu sene evlenmeğe na karar vermekte haklı olabilir· 
kalktım. Çü.nkü. evde bir kadının · . sır.ız. 

bulunması lazım. Yalnız genç delikanlı oğlunuz da 
Oğlum gü.cendi. Ölen annesinin hak] ıdır. Fakat pek o kadar fazla 

hatırasına hürmet etmemi ve ev • değil. o genç olduğu için evvelô. o-
lenmeme,.,ıi söyledi. Belki oğlum mı düşünmenizi ister. Sizin he • 
haklıdır. Fakat ben de haklı değil men evlenmeğe kalkmanız, ona 
mıyim? Şimdilik evlenmek husu • kendisini düşünmek ıstemediğinizt ' 
su,ndaki kararımı tehir etmiş bu • hükmettirir. 
lunııyorum. Fakat oğlumu dinle • • 

Siz evvel oğlunuzu, onuıı istik • 
mekte devam etmeli miyim? Din -

balini, hatta onun evlenmesini dü.° 
lemezsem darılıp evden aynlacağı-
nı söylüyor, ne yapayım?• şündüğünüzü ona anlatın onu ikna 
Bayım; siz yaşınızı başınızı al - edin. Ondan sonra göreceksiniz ki; 

mış bir a<lamsını7. Binaenaleyh ka- sizin cvlenmenizdeki zaı urete o da 
rarınızın ilerisini gerisini düşüne • inanacak ve hiç bir mümanaat gös-
bilirsiniz. Manıafi size b•nim söy- t~rmiyecektir . 
liyebi!e~ğiın şey şu olabilir: 
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Türkiye-İtalya Akdeniz' Araplık • Türklük 
·Yeni Vekaletler lngiliz 

a.nlaşması 
( 1 net .•aufadan d~ram) 

Ankaı-aya harC'ket etmişlerdir. 
Vali ve Beled1ye Reisi Muhittin 

Üstündağ, İstanbul kutl'andanı Ge
neral Halis, Polis Mümürü Salih ve 
daha bir çok zuvatla kalabalık bil' 
halk kütlesi Vekilleri Haydarpaşa 
istasyonunda uğalam ;lardır. 

Doktor Arasın beyanatı 
Tevf'k Rüştü Ara>'ın Mi!ano ve 

Belgrad döı ılşünde kC'ndizini hu -
dutta kar,;ılıyan Bulga. gazetec•
kn'le beyanatta bulundugur.u A -
nadolu Ajan .• ı kısaca bidirmişti. 
Sof yadaki Hususi Muhabiriır ,z 
dUn bu beyanatın aslını göndermiş
tir. 
BU::g~r gazetecilerine, Hariciye 

Vekilımiz şu b'yanatı verm:,tır: 

c - Graf Ciano ile Milano'da en 

fazla Tiırkiyeyi ve İtalyayı alaka
dar eden meseleler uzerinde gô • 
r.iştıik. GorıiştüğüF-.uz bütün me
seleler üzerinde tam bir ~utaba -
l<:at hasıl oldu. Esasen. Türkiye ile 
İtalya arasında dostluk mevcuttu 
ve biz bunu on yıl daha uzatmış • 
tık. Milanoda Graf Ciano, Boğazlar 
rejimi hakkında Montröde yapı • 
lan mukaveleye İtalyanın iştirak 

ve bunu en yakın bir zamanda dip
lomatik yolla tetkik edeceğini bil
dirdı. 

bu tün ) ardıınlarını vermekten çe
kinmiyeccktir. 

lnönUnUn iadel ziyareti 
Biz Türkıycde, Balkanlı dcdet 

adamları arasında mütekabil ziya
retler yapılmasına taraftarız. Bu 
ziyaretler her tarafın favdasınadır. 
Çok ivi bıliyorsunuz, ki, Başveki -
!imiz hmct ir.önü ile ben Sofyayı 
zİ\ arct ettik. Baş\'ekıl İsmet İııö -
nü. Yugoslav Başvekili Dr Sto -
yadınovü;in Aııkaray ziyaretini 1 
ıade maksad:fo Mart ayında Bel
gradı ziyaret edecektir. 

Atinada Balkr.n Paktına dahıl bü-
!Un hüklımetlerin nazırları topla
nacağız, Balkan anlaşması davası 

uğrunda çalışmıya biz karar ver -
miş bulunuyoruz. Türkiye ile Bul
garistan mliııasebatına gelince, i
ki memleketin görüsleri arasında 
bir fark yoktur ve iki ta"af mü na -
sebatı dostanedir•. 

'

Bulgaristan ile Yunanls· 
tan arasında 

müzakerata batlanaceg ı 
Sofya (Husus! Muhabirimiz - 1 

den) - (Dincvnik) gazetesinin yaz-ı 
dığına göre, Bulgaristanla Yuna -
nistan arasındaki ticari münaseba-

1 

tı düzeltmek üzere yakında mü -
zakerelere başlanacaktır. Bu mü • 
zakereler, Yugoslav - Bulgar pak
tının bir neticesi olarak iki millet I 
arasında yakınlaşıp dostlaşmıya ka
dar ileri varacaktır. 

iki Vekil arasında teati 
edllen telgraflar 

(Birinci .ayfadan devam) 

mahaCil de, Arap atemi için ta • 
kip olunacc•k yegane siyaset yal
r.ız ecnebi siyaset boyunduru -
ğundan değil fakat ecnebi pro· 
pagandasının tesirinden de kur -
tulmak olduğunu çünkü bu 
propaganda perde arkasından 

yapıldığı it:in daha muzu· oldu
gu söylemektedir. 

Irak efkarı umumiyesi şu ka
naattadır ki, Türkler ile Arap
lar arasıııda hiç bir vakit müna
fcrd mevcut olmamıştır \'e bll
nu Araplara ait olmıyan men -
faallara hizmet için bir takım 
poli!~kacılar yaratmıştır. 

Kahire 8 (A.A.) - Anadolu 
Aıansının hususi mul>abiri bil-
dıriyor: 

Şimdi sıyasi havallan çe • 
kilmiş olan Suriyeli bir devlet 
anamı Şekip Arslan'm bir Ka -
hire g.:ızetesine yaptığı beyanatı, 
me,·zuu bahis ederek denıi~tır 

kı: 

•$ekip Arslan'ın kullandığı 

lisandan hayrete düştüm. Hu • 
susile ki daha geçenlerde Türk· 
!eri ve Türkiyeyi met ,-e sena 
ediyordu. Her halde Şekip Ar • 
slan'ın düşüncelerindeki bu de
ğışiklik hiç de araştırmak iste -
mediğim bir sebepten ileri gel
miş olacak. 

Ankara hük ümetinin Sancak 
meS<'lesindeki fikirleri - ki Şe
kip Arslan anlaşılma7. diye tav
sıf ediyor- bence tamamilc an
laşılacak mahiyettedir. Çünki 
Sancak halkı katiyen Türktür. 
Bu itiraz kabul etmez. 

Tiırkiyenin, hariçte oturan 

Türklerin m ruz kaldık arı fe
na muamelelere asla prostesloda 
bulu. rııanıış \'e bunu ancak İs -
kenderun \'C Antakya'da olu -
ran Türkler hakkında yapmıs 
clduğuna dair Şckip Arslan'ın 

ilen sürdugü ıddiaya gelince bu 
mesele hakkında Türk matbua
tının bu me\"ZU etrafındaki neş
riyatını göstermek kafidir. 
Şrkip Ar>laıı halk ara>ında 

cübadrle yapılmasını tercih e
diyor 

Bu kabili tatb;k deııiJiır. Tec
ı iibe bunu gO:;ternii:;tir. Baş -
k:ilarına pek pahalıya mal olan 
bu lı.tayı tekrarlamak akıl karı 
degildır. 

Türkiyrde oturan ekalliyet -
)erin mütemadiyen bir tazyik 

siyasetine maruz bulundukları
nı söylemek iec rcd \'e cerh edil
mesi ıcabeden bethahane bır id
diadır. 

Sancak meselesi bugün halle
dilmi~ bulunuyor. Biz Suriye
lıler için takip olunacak tek bir 
siyaset vardır: Türk kardeşleri
mizle fevkalade iyi geçinmek 
ve bize zarardan başka bir şey 
getimiyecek olan propaganda -
!ara alet olmaktan vaz geç -

, mek>. 
MU.ahit heyet Şamda 

Berut 8 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti müşahitleri Sancak'tan 

buraya gelmişlerdir. Fransız !ev
kal:ide komiserini ziyaret ede -
cekler ve sonra da Suriye Rei
sicumhuru ile" görüşmek üzere 
Şam'a gideceklerdir. Bu ziya -
retleri müteakip tekrar isken -
derun'a döneceklerdir. 

İtalyanın. Balkanlar ve Balkan 
Paktına karşı olan vaziyeti hak • 
kında bizde hasıl olan kanaat, şu
dur, ki, ltalya, Balkan Paktına da

hil bıitün Balkanlı devletlerin sulh 
davası ugru .l3ki hizmetlerini de
rin sempati duvg:.:lari!c karşıla • 
maktadır. Bugünkıi İtalyanın Tiir
kiyeye karşı vermekte olduğu dik· 
kat ve el>cınıriyet bet' çok müte

hassis bırakmıştır. İtalya ile bizim, 
A!tdenızc ait bütür işl r''Yliz tama
mJe hallPdi.-niştir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Milano zıya
retinden dönüşünde İtalyayı ter • 
kederken Hariciye Vekilimiz B. Dr. 
Aras tarafından İtalya Hariciye Na
zırı Kont Ciano'ya atideki telgraf 
çekildiştir: 

KATIL HIRSIZ! 

Balkan konseyi 
B ikan Paktı konseyi ayı:ı 15 in

de Atin :la Yugoölav Başvekili Sto
) adinoviçın riyaseti altında topla -
nacaktır Ben, fJ Şubats kadar Bal
kan Paktı konseyi rcısiyim .. , Yu
goslav - Bu gar paı<l mtsel si, Bal
ka!l Paktı J "<A dcvk!ler arasında 
1'erv çlu p€ ·n kararlu]ınış oldu • 
gurd n, A•inada tekrar mıizakere 
cdilr:ncsine Dzul'" yoictur. Biz mem
l'.ınuz, ki, Bulgaristan bu paktla, 
Balknn P ktı idea !erine yakı::laş • 
r ıktadır. 

Bulgaristan ve Balkan 
devi etleri 

B n, kaçıncı defa oluyor, ki Y ,;.
goslav - Bulgar paktından dolayı 
olan me~nuniyetimi bildi miş bu
lunuyorum. Yürkiye'. bilakaydü 
şart Balkan~.ır sufüu ıçır çal:şmıya 
karar vermiştir Romanya \"e Yu • 
nanista!"la da Bulg»ıistan birer 
pakt akdedcC'Ck olursa, Türkiye 

cİtalyanın rr.ihmannuvaz topra • 
ğındar ayrılrken, Milanodakı ika
metim esnasında gördüğüm sem • 
patı ve candan kabulden dolayı te
şekkürlerimi ve kendilerini tanı -
r.ıakt.ı duyduğum derin meı:::ıuni
ycti ekseliınsıarına arzetmek isle -
rlm. Gürüşmelerimizin temelleri, 
yınc bu Milano şehrinde faşıst hü
kumetinin yüksek şefi ile müştere
ken atılmış olan Türk - İtalyan dost
luğunun takviye,inc hadim olaca
ğ::ıa kanim. 

Dr Tet•fik Rüftü Aras 

Trıyeste'den bana göndermek 
liıtfunda bulunduğunuz telgraftan 
dol&yı candarı teşekkür ederim. Ben 
de s;~i şahsan tanımakla mütehas
sis olduğum gibı, mülakatımızın 

1928 de sizinle Duçe arasında Mila

noda \•ukubı.Jan mülakat esna -
sında temelleri atılmış olan, iki 
memleketimiz arasındaki münase -
batı dostaneyi tarsine hadim oldu
ğu hususundaki fikrinize tamamen 
iştirak ederim. 

Ciarıo 
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Yeni Vekaletler 
Kanun düu Kamutay
da müzakere ve ka· 

bul edildi 
(1 nci say.fadan deram) 

len vekl !etsiz vekiller de bu a
dede da!ıildir. 

kra Vekilleri Heyetinin kaç Ve· 
kAletten terekküp edeceği, bir ka• 
bine teşkilinde Başvekil tarafından 
göşterilen ve Cumhurreisinin tat• 
dikine iktiran eden kabine azasına 
göre taayy<ln edecektir. 

Vekalet işlerinde vekillere yar• 
dımcı bir vazife görmek üzere Bü
yük Millet Meclisi azaları arasın
dan Başvekil tarafından seçilecek 
olan müsteşarların adedi hangi, 
vekalet işlerinde vazife görecek
leri yine Başvekil tarafından taay· 
yün edecekrir. Lüznmuna göre bir 
vekalet için birden fazla siyui 
müsteşar seçilebilecektir. Bu müs· 
teşarların icra Vekilleri Heyetine 
iştirikleri Başvekilin daveti ile ola. 
caktır. Bunların reyleri istişaridir. 

Yeni kanunla vekaletler adedi
nin asgari 12, en fazla da 16 ola. 
bileceği tesbit edilmiş bulunmak. 
tadır. Şimdi, BaşvekAlet te dahil 
olmak üzere, on bir vekalet var
dır. Öğrendiğime göre devlet işle
rinin günden güne çoğalmasını na
zarı itibara alan tıükümet dört 
yeni vekalet ihdas etmek t~sııvvu• 
rundadır. Söylendiğine göre bu 
vekaletler şunlar olacaktır. ' 

Matbuat ve propaganda, deniz, 
hava ve nakil vasıtaları ile meşgul 
olmak üzere bir de münakalAt 
vekaleti. 

Matbuat ve propaganda vekale· 
tine Recep Pekerin, Hava vekale
tine Fuat Bulcanın, münakalat ve-

j Kardeş 
Boğuşması 

( l nci sayfadan devam) 
yakında irtibat tesis edeceklerdir. 
Bu sonuncu kollar ilerleme~e de· 
vam etmekte ve kıııllara kaçmak 
fırsatı vermek için Velez • Malaga 
ile sahil arasında beş kilometrelik 
dar bir koridor bırakmaktadırlar, 
Aynı teblig-e göre Malaga yakın

da düşecektir. Mühim bir ıevkuJ. 
ceyş noktası olan Velez Malaga'. 
dan hareket eden bir yürüyü~ ko
lu, ileri harekete devam etmekle· 
dir. Oi~er bir kol, Col de Leon 
mıntakasında milisler tarafından 
iyi tahkim edilmiş mevzilerle kar• 
şılaşmış ise de dünıabah bu mcv• 
2ileri de işgal ctmeğc muvaffak 
olmuşlardır. 

lk! yÜ'.ÜY~t kolu da köprüler 
tahrıp edılmış olduğu için betaatle 
ilerlemektedir. 

Son haber: Malaga dUttUI 
Salamanka 8 (A.A) - Vallado

lid radyosu, bugün saat 11 50 de 
de Malaganın zaptedildiğini ~e bü· 
tün şehrin general Franko kuvvet• 
leri idaresine geçtiğini bildirmek· 
tedir. 

kaletine Erzincan- mebusu AziJ.
Samihin, maliye siyasi müsteşarlı. 
ğına da Isparta mebusu Mükerremin 
getirecekleri söylenmektedir. 

Bunlardan başka, bir de, hey
eti vckileye memur, sandalya• 
sız, Devlet bakanlığı ihdası da ta. 
savvur edildi~i, yine alınan haber• 
ler meyanındadir. 

Başvekilin direktifile bazı mcse• 
lelerin hal ve tanıimile ujtraşacak 
olan bu vekaletin teşkil!tı bulun
mayacaktır. Ancak bütün bunlar 
tasavvur halinde olup bu habcrlori 
son dakikaya kadar teyit eden 
hiç bir resmi haber vohur, 

( l nci sayfadan devam) 
rm ve üvey oğlu Rıdvan 

maktadırlar. 

otur-

Hasan Basri evvelki gün pazar 
olduğu için izinlidir. Satt dokuz 
raddelerinde, alt kattaki bir odada 
yemek yerlerken üstlerindeki oda• 
da bir pıtırlı hissetmişler ve Hasan 
Basri kalkıp yukarıya çıkmıştır. 

Pıtırdı olan oda karanlıktır. Ha
san Basri de, böyle bir felaketin 
vukuunu hatırına bile getirmemek· 
tedir. Zaten, cesurda bir adamdır. 

KAPI AÇILINCA 
Kapıyı açıp içeri girmiştir. Fa

kat, düğmeyi çevirip elektriği yak· 
mağa vakit kalmadan, birisi buğa• 
zına sarılmıştır. Bu ani ve mahi· 
yeti meçhul taarruz karşısında 
zerrece futur getirmeyen Hasan 
Basri, bir taraffan karanlıkta ken• 
dini müdafaaya çabalarken, bir 
taraftan da yastığı altındaki taban
casını almak iizere karyolaya yak· 
!aşmak istemektedir. 

Bu aralık. 18 yaşındaki üveği oğ
lu Rıdvan da yukarı çıkıp odaya 
girmi5 ve elektriği yakmıştır Görü
len manzara pek gariptir: Yumruk 
kadar, hırpani kıyafetli birisi, Ha
san Basrinin gırtlağına sarılmış bu
lunmaktadır. Fakat, çocuğun mü • 
dahalesine de vakıt kalmadan, mu
taarrız, tartaklamakla olduğu ev 
sahibini bırakmış ve kabzası bezle 
sarılı bir kunduracı bıçağını çek • 
miş, akabinde de, Rıd,·anı bile -
ğinden yaralamıştır. 

SOKAK KAPISINDA 
Rıdvan, genç ve nisbeten tecrü

besiz bir çocuktur. Bileğinde kanı 
görünce ters yüzüne dönüp sokak 
kapısına koşmuş ve dış2rıya doğru 
feryad ve istimdada başlamıştır. 

Bu sırada, Hasan Basri, yastığı 

altındaki tabancanın namlusunu 
tavana çevir~rek, korkutmak kas
dile, bir el silah atmıştır. Meçhul 
mutaarrız bu sefer de bıçağını ev 
sahıbinin gırtlağına havale ederek 
fırsattan bilistifade merdivenler -
den inmiş, sokağa fırlamıştır. 

ÖLÜYORUM! 
Ev sahibi de, gecelik entarisile, 

arkasından koşmaktadır. Fakat, ka
pının önüne gelince, yarasının te • 
sirile halden düşmüş ve: 

- Ölüyorum! dedikten sonra ye
re yıkılmıştır. 

Meçhul adam kendini sokakta bir 
polisle karşı karşıya görmüştür. 

POLİS DE YARALANIYOR 
Bu polis, devriye memuru olan 

Nevzattır. Onu da ayni bıçakla sol 
kolundan yaralamış ve tekrar koş
mıya başlamıştır. Piyerloti yoku -
~undan yuklfıya doğru kaçarken 
karşısına bekçi Mustafa çıkmıştır. 
Kaçak, onu da yüzünden yarala -
mış, yeniden kar~ılaştığı bekçi Ba
sanı sağ kolundan, bekçi Şükrüyü 
de ellerinden yaralamıştır. Niha -

Yaralı Mkfl Haıan 
yet, şeriri, belediyeye giden yolun 
arka tarafında bir kasap dükkanı 
önünde yakalamak güçlükle müm
kün olabilmiş, buluşturulan bir e
lektrik telile elleri bağlanmıştır. 

Bu zamana kadar da, Hasan Bas
ri, hemen çağırılan bir otomobille 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl
mak istenmiştir. Fakat, çok geç • 
meden, yolda ölmüştür. 
MÜDDEİUMUMİ İŞ BAŞINDA 
Diğer yaralılar da hastahaneye 

kaldırılmışlardır. 

Vak'adan haberdar edilen müd
deiumumi muavinlerinden Ahmet 
Feridun derhal vak'a yerine yetiş
miştir. 

Yakalanan şeririn, yapılan sor • 
guda Karagümrüklü Kazım olduğu 
ve müteaddit sabıkaları bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Katil, hırsızlık etmek üzere eve 
nasıl girdiğini olduğu gibi anlatmış
tir. Arkadaşı sabıkalı güruhundan 
Bol•riyeli Salimle beraber geldik -
!erini ve onun kapıda beklediğini 
söylemesi üzerine, bu cihetten de 
tahkikat ve taharriyata girişilmiş
tir. 

Gece, sabaha kadar tahkikatla 
meşgul olan müddeiumumi Feri -
dun, sabahleyin, katil Nazım da 
beraber olduğu halde, iki ehlivu • 
kufla beraber cinayetin işlendiği 

eve gitmiş, cinayeti nasıl işlediğini 
katile itiraf ettirmiştir. Katilin ga
yet kolaylıkla yaptığı bitaraf itiraf 
ve izahları dairesinde ve ehlivukuf 
huzurile yapılan keşif ve tetkikle
rin neticesi orada bir zabıt \•araka
sile tesbit edilmiştir. 

Merhum Hasan Basrinin atlığı 

kurşunun kovanı yerde bulunmuş, 
tavand.a açtığı delik de görülmü~ -
tur. 

KATİLİN ARKADAŞI 
Katilin arkadaşı Bchriyeli Salim 

de dün yakalanmıştır. 
Her ikisinin de hırsızlıktan ve 

Salimin bir çok cerh Yak'abrından 

Kurulması Kabinesi 
Düşünülürken Çelili yor mu? 

(1 i11ri .,ttyfnch111 demm) 
zum olduğu aşıkar \'e muhakkak
tır. Türkiye baştan başa her gün 
için geli~Pn, serpilen blr neşriyat 
hareketi içindedir. İstanbul. An -
kara, İzmir gibi kesif basın mer
kezleri dışında hemen her ,·ila\'et
te çıkan gündelik gazete varclır. 
Haftalık, on beş günlük, aylık çı
kan mecmuaların sa~·ısı ise hesap
sızdır. Aşagı yukarı bu:ıların lıeı:

siııi bir araya toplarsak memleket 
içinde en az üc; beş yüz nc~:r ,·ası
lası var, demektir. Her gün j~ın 
de bu sayı artmaktadır. 

8.on denemeler dt; ayrıca glls-
1 crdi ki, memleketin içi~.cle ol lu~u 
.1<:ıdar dışında da neşri' 3t \'C' pro
pa;(~nda bakımından çok ç,:ııını

yo, kendimizi kendi hüd:·etimiz!,, 
tanıtmıya mecburuz. Ha'R\' ciava
sı esnasındaki bazı ecnebi r,2::etc- 1 
!erin neşriyatı yeryüzünün er ha- 1 
rikulade dinamik \'e baş löndtirü:ü 
bir sür'atle ilerliyen, kLıvve!ienen 
bir millet ve devleti olmal'.ıza ra.~
men henüz layık olduğumu~ e!.crr.
miyetle o neşriyatın hitap e•.:iğı 

efkarı umumiyelere meçhui kal • 
dığımızı bize anlatmamış dtğılcfü. 
Filhakika o nevi neşriyatın mu
ayyen direktiflere bağlı neşriyat 
olduğundan gafil değiliz. Gafil de
ğiliz amma, ne de olsa bizi dışarı
da çalışmıya sevkedecek bir amil
dir. 

Hem bütün bu detaylardan sar
fınazar, bugün için milletlerin ve 
devletlerin hayatında matbuat, 
radyo, propaganda bütün maddi ve 
manevi elemanları ile birinci plan
da üzerinde durulacak ve mensup 
olduğu devletin ihtiyaçlarına gc;re 
en mükemmel tarzda organize e • 
dilmiye değeri olan bir vasıta, hat· 
ta en keskin ve müessir silah ol • 
muştur. Bu vasıta ve bu silahı iyi 
kullanmasını bilen devletlerin son 
yıllardaki muvaffakıyetleri de bil
hassa göz önündedir. 

Türkiyede matbuat iç ve dış po
litika bakımından olduğu kadar 
memleket hizmetleri bakımından 
da daima en örnek vahdeti ve be
raberliği gösteren canlı ve kudret
li bir vasıta halindedir. Ancak, yi
ne matbuatın organize edilmesi ik
tiza eden o kadar çok tarafı yardır 
ki bunu şimdiki umum matbuat 
müdürlüğünün yüksek t·e yorulmaz 
mesaisine rağmen temin edemedi
ği bir hakikattir ve ... bunu ancak 
başlı başına Türkiye matbuatını ge
rek vazife bakımından, gerek ihti
yaç ve organizasyon bakımından 
ele alacak bir basın ve propaganda 
vekaleti giderebilir. 

Bu, böyle olduğu kadar her tür
lü propaganda, radyo, matbuat va
sıtalarını doğrudan doğruya kendi 
elinde ve emrinde derliyecek, mem
leketin bu sahadaki ihtiyaçlarını 
doğrudan doğruya karşılayacak, dü
zene koyacak, sevk ,.e idare ede
cek bir basın ve propaganda ve
kaletinin ehemmiyet ve ifadesi de 
ayrıca her türlü izahtan müstağni 
bir hakikattir. Eğer, bunu hala yap
mamış bulunuyorsak geç kaldığı
mızı kabul etmeliyiz. 

Matbuat \'e propaganda, hakika
ten bir vekaleti bütün ehemmiyeti
le meşgul edecek içli t•e dışlı bir 
mevzu, geniş ölçüde bir iş, bütün 
detayları göz önüne getirildiği va
kit idaresi dile kolay gelen fakat 
gerçekte güç olan başlı başına bir 
alemdir. Biz, itiraf etmeliyiz ki, 

daha bu işin sadece bir cephesinde 
ve birinci basamağındayız. 

Etem izzet Benice 

Dahiliye ve Hariciye 
Bakanlarımız 

DUn ak,am Ankaraya 
hareket ettiler 

!star.bul 8 (A.A) - Bir kaç gün
denberi lstanbulda bulunan Hari· 
ciye Vekili Doktor Aras'la Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya bu akşamki 
ekspresle Ankaraya hareket etmiş
lerdir. Vekillere husus! kalem mü
dürleri refakat etmekte idi. 

sai:ııka ve mahklımiyetleri olduğu 
anlaşılmıştır. 

Yine beraber yaptıkları mühim 
bir elmas hırsızlığı da meydana 
çıkmıştır. 

Polis \'e müddeiumumi, ilk tah
kikatı tamamlamak üzere dün ak
şama kadar çalışmışlardır. 

Katille arkadaşının bütün suç -
!arı tesbit edilir de ilk tahkikat ik
mal edilebilirse bugün, mümkün ol
mazsa yarın müddeiumumiliğe ve
rileceklerdir. 

Almanların müstem
leke talepleri Lon· 
draya bildirilmek 

üzere 
Fransız va lnglllz gazete• 

1 eri hldiseyi 
nasıl tah ili ediyorlar 
Pari• 8 (A. A.) - Temps gaze

tesi başmakalesinde D. N. B. nin 
bir tebliği hakkında mütalealar 
yürütmektedir. 

Bu teblifde B. \'on Ribbentorp' 
un Londrada Almanyanın müstem
lekata ait metalibi meselesini ileri 
sürece~i beyan olunmaktadır Bu 
gazete, lngiliz kat.inesinin ve lngi
liz efkarı umumiyesinin müttefikan 
ve sarsılmaz bir surette göstere
cekleri muhal.!ct karşı~ında Alman 
leşebbuıünün akamete uğrayacagı 
mütealcasında bu!unmaktadır. 

Londara 8 (A. A.) - lngiliz.AI· 
man müna•ebabndan bahseden 
Observer gazetesi diyor ki: 

iki memleketin biribirinden neler 
istediklerini ve birbirlerine neler 
verebileceklerini karşılıklı bir iti
mad havası içinde ve diplomatik 
yollarla tetkik etmek zam•nı gel
miıtir. Versailles sisteminin Alman• 
yaya hiçbir devletin maruz bulun• 
madığı ağır bir yük yüklemiş oldu· 
~unu itiraf etmek kadirşinasiık olur. 
Bu sistemde Almayaya müstemleke 
sahibi olmak hakkı da verilmiyor. 
Halbuki lngiltere, ltalya, Belçika 
ve HolAnda bu haklardan fazlasilc 
istifade etmektedir. 
İNGİLİZ KABİNESİ DEGİŞiYOR 

MU? 
Londra, 8 (A.A.) - D1ily Ex • 

press gazetesinin öğrendiğine göıe, 
Kralın taç giym_ merasiminden 
sonra kabinede değişiklikler ola • · 
caktır. Başbaka.ı Baldwin ile bir -
likle Şurayi De\'let reisi ?>.lakdo -
nald da çekilecektir. Başbakanlığı 
şimdiki l\laliye Nazırı Ne\·ille Chan) 
berlain deruhte edecektir. Harbi} c 

Nazırı Cooper ae hükür:netten 
ayrılacaktır 

UlltlıtlllUtltllllllitllUlll1111111Hfllll 1111 lllHllllllllllllllllllll IU&. 

Kamutayın 
Dünkü 
Toplantısı 

Ankara, 8 (A.A.) - Bugün F'k
ret Sılay'ın baikanlıgında yap:lan 
Kamutay toplantı.ı.nda 1931 yıl• 
muvazenei umumiye kanununa da
hil bazı dairder bütçelerinde deği
şiklikler yapılması hakkındaki k3-
nun layihasını müzakere \'e kabul 
etmiştir. Bu kanunla bazı daireler 
bütçelerinin muhtelif tertipleri a
rasında 302463 liralık münakale ya
pılmaktadı«, 

Bundan ba~ka yine bu kanunun 
hükümlerine göre düyunu umumi
ye ve maarif Vekaletleri bütçele
rindeki bir kısım tertiplerden 
22.900 lira indirilerek maliye ve 
Maarif vekaletleri bütçelerinde 
yeniden açılan cet\·cllere ve Nafıa 
Vekaleti bütçesinde .Yüksek mü -
hendis Mektebi Borçlar" adıyla a
çılan fasla 8840, Ziraat Vekaleti 
bütçesinde cKonya sulama idaresi.· 
borçları• adıyla açılan diğer bir fas
la da 8816 lira fevkalade tahsisat 
olarak konulmaktadır. 

Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 18 nci, zabitan ve askeri me • 
murların maaşatı hakkındaki kanu• 
nun da 10 uncu maddelerine birer 
fıkra ilavesi hakkında kabul edilen 
kanun Jayihalarıyle de Ankarada 
bulunan ve 1,2.3 üncü derecelere 
dahil sivil ,.e askeri memurlara her 
ay muvakkat tazminat olarak 60 ar 
lira verilmesi tasvib olunmuştur. 

Anadolu demiryolları ,-e Haydar
paşa Liman şirketlerinin mübaya.
asına ait mukavelenamelerin bazı 

maddelerinin tadil ine \"e bu şirket. 
lere ait esham, tahvi ive m~messil 
senetlerinin Sl\·as - Erzurum yeya 
Ergani tahvilleri ile mübadelesine 
ait mukavelelerin tasdiklerine ait 
kanun layihal::rı da Kamutayın bu
gün müzakere t•e kabul ettiği mad
deler arasında bulunduğu gibi yin~ 
bu toplantıda orman kanun layihası 
ikinci defa okunarak kabul edil • 
miş re Denizyolları. Akay işletme 
idarelerile fabrika ,-e ha,·uzları 

müdürlükleri memurları ve gemi 
adamları hakkındaki tekaüd kanu
nu encümene iade edilen iki mad
desi hariç olmak üzere 35 nci mad
desine kadar müzakeresi yapılmış· 
tır. 

Kamutay, çarşamba günü topla
nacaktır. 



9 Şubat 
-Ac;IK s6z-

Muaviye: Gel, Mervan! Hilafet makamını Mayısta, bu geni ocaklardan ilk 
müdafaa edecek gündürr Sen, bu tfı l'J J•t kt • 

şanh müdafilerin en başındasın! Dedi ma en. e ue e ı ece ır 
9 yıldır muattal kalmış mo• 

Ha\'a, çok berraktı; Teracadan, 
Maverayı Lübnan da!;lı:rıDın sırt

larındaki kayalar birer leke gibi 

Fedek miılıkanesi ile evvelki tah • 

görünüyorlardı. 

Ziyaretciler .. gözleri'>i genç ka 
hine diktilc~ ve ağzından ç1kacak 
sözleri merakla bekled;ler. 

sısatını iade ediyordu; faz!:ı olarak 
Yczıdin de, ölümünde, hilafetı 
Mervan ogullarına terk etmiye mu· 
\'afakat ettiğini bildirdi. 

Genç zahid, yan çıplı.k vücudü
ııii doğrulttu; üç defo . Ya Allah!. 
dedikten sonra gözletiııi Şarktan 
Garbc, Şimalden Cenuba gczdirdı, 
Ce1bcli bir derviş gibi heyecanlan· 
dı ve: 

- Allahu ağlcm bissc\'ab = doğ
rusunu Allah biliı·, amma hayır yo
lu da şer yolu kadar karışık gö-
ı-ünüym-. 

Dedi. 
Ebu Eyyub, dındaranc bir te,·ek· 

külle başını sallıyarak: 
~ Bu da Hak taiılanın hikmeti! 
Diye mırıldandı. 
Ziyarctcilcr .. Ebu Eyyubun söz-

lerinden memnun olmamışlardı; 
genç zahidin kehaneti de onları tat
min etmedi. Yürüdüler. evden çık
tılar. Sokakta, ibni Abbas Mervana 
yaklaştı: 

- Karde§im .. karar verelim! 
Dedi. 
Halifenin amcazadesi. emevile 

Muaviye .. ::vıervarun, hala mü • 
tcrcddit durduğunu görünce , sol 
gözünü kırptı \•e: 

- Karde'jim! senin yolunu, an • 
cJk ittılakımız tağyin edecektir; 
çunkü . hayır yolu da şer yolu ka· 
dar kanşık görünüyor! • 

Dedi. 
)J[ervan .. Mua\'İyenin bu son cüm

lesi ününde yerinden sıçıadı; çün · 
kti gözünün önüne genç k~hin gel
mişti. Onu, Ebu Eyyubun yanın • 
da .. bir kaç saat sonra da sarayın 
kapısında görmüştü. Bunda, mu • 
hakkak, şeytanı alcyhil lağne'nin 

parmağı vardı. 

İşe mademki iblis karışmıştı.. İb
nizzübcyrlc ibni Abbası karşı kar • 
şıya bırakmak.. onların, birbirine, 
diş bilemelerini karşıdan seyret • 
mek en docru hareket olacaktı. ,,.. 

Mervan .. Yezidin veliahtlığı me· 
selesinde bitaraf kalacağmı ve eya· 
Jet murahhaslarının içtimaından ev
vel Şamdan çekilip gitmeyi vağd 

etli. 
rin Yeminli düşmanı olan Iraklı a-

1 

________ (Devamı -ı;ar) 
şiret reisi, Ahnefin e\:inc doğru yii· TARİHTEN' 'i~ NCİ NOT 
rüycn bnizzübe)Tin arkasından ba- Bir gün, Kurey>ten hır kısım ile-
karak: ri gelenler: 

- Ey p~ygamberin sevgilisi.. fık· _ Ya Muhammed! Cenabı hak. 
rini söyle! kın rcsuliyim, doğru söylediğime 

Diye cevap Yerdi. dair hüccetlerim, burhanlarım var 
İbni Abbas, yavaş sesle birşey • var, diyorsun. Görüyorsun ki.. bu-

ler söyledi; Mervan da başıyle tas· 1 d - M kk ·d· · d b. un ugumuz e e \'a ısı ar ır 
dik ettikten sonra: vcrdir. Çok zamanlar da susuzluk 

- Karanlık bastığı zaman yanı- d çekiyoruz, fakr ve ihtiyaç için e 
na gelirim. Dedi. ya~ıyoruz. Gıdamızı müşkiilfıtla te-

darik ediyoruz. Söylediklerin doğ· 
ru ise hak taaliıya niyaz et de, bizi 
sıkan bu Mekke dağları açılsın; 
Şam ve Irak tarafları gibi ovala· 
rımız, bağlarımız, akar sularımız 
olsun. Biz de topraklarımızı eke
lim; bol kazanarak rahatla yaşıya
lım. Bir de, Allahına dua et! Ka
sıy ibni Kilitbe kadar babalarımızı, 
dedelerimizi diriltsin. Bunları ya • 
parsan senin dinine iyman ederiz. 

* O gün .. daha güne~ batmamıştı. 
Mervan, c-:\rc~rık Kerv:;!nsarayıt n· 
da, akşam namazı için abdest alı • 
yordu. Yanına, yavaşca bir adam 
sokuldll ve kendisini halifenin iste
diğini söyledi. Mervan .. Bu gizli 
dağveti, derhal aleniyete vurdıt; a
damlarından kırk kişly; etra.fına 

topladı. Büyük bir azametle saraya 
doğruldu. 

Mervan .. Tam Hadrn sarayının 

kapısından girerken, oradan, ta -
nır gibi olduğu bir adamın çıktığı
nı gördü. Bu adam onıı ['örünce, si
yah cübbesinin eteğini kaldırdı ve 
yüzünü örtmiye çalıstı; fakat ne 
kadar da, ebu Eyyubun yanınd&kı 
genç kahine benziyordu! 

İhtiyar cmevi, zihnen meşgul 
olduğu için, bu bcnzeyişe pek e • 
hemmiyet vermeden yü.-üdü, geç· 
ti. 

Muaviye.. merasim salonunda 
yalnızdı. Mervanı göriir görmez! 

- Gel Men,an ! Hilafet makamını 
müdafaa edecek gündi.!d sen, bu 
şanlı miidafiğlerin en başındasm. 

Dedi. 

Mervan.. halifenin emrini hiçe 
sayarak yakla§m:ıdı; ta kapının ya
nında durdu ve gözlerinden ateş 1 

püskürterek baktı. Öyle ya .. biri
birinin maksadını biliyorlardı; ,., 
halde, yakından komtş;ırck ne var
dı? Mervan durduğu yerden bağır

dı: 

- Ey cbu Süfyanın oğlu! Bizi, 
biribirimize düşüren ş~yleri düzelt' 
benim tecrübemle alay eden bir 
çocuğu varis tağyin etmekten \'az

geç! 
MuaYiye .. amcası oğlunun sözle

rinden derhal istifade etti ve: 
- Kardeşim! yaklaş' söylediğin 

eşeyler. baş başa konuşulur; bir 
devlet adamı, bunun böyle olması 
iycap ettığini, teredcliit etmeden, 
kabul eder. 

Mervan.. cevap vernıaden, uzun 
uzun Muaviyenin yüzüne baktı. Bu 
cyağ tulumu• ne çeşit bir adamdı? 
tehditten de, fedakarlıktan da an
lamıyordu. Onunla nasıl anla~abi· 
lecekti. O, bir taraftan da İbnizzü
beyrin, Ahnefin emedlere karşı 

güdtükleri kini hatırladı; sonra da, 
Muaviyeye muhalefetiyle Hüseyini 
kuvvetlendireceğini düşündü. Ve 
birden bire kararını vererek arka· 
sındaki adamlara, oradan çekilme
lerine işaret etti ve yalnız başına 
Muaviyeye doğru yürüdi.'ı, 

Müzakere, bir saat devam etti. 
Muaviye... ona, elinden aldığı 

Dediler. 
Muhammed, onlara şöyle cevap 

verdi: 
- İstediğiniz şeyleri yapmakla 

mükellef değilim. Allah, beni, öyle 
şt'yler yapmıya memur etmedi. Be
nim vazifem, risaletimi size tebliğ 
etmektir. Kabul ederseniz gerek 
dünyada, g~rek ahirette mes'ud o

lursunuz. 
l\foarızları, Muhammedin bu söz

lerine şöyle iğtiraz ettiler: 
- Dademki soylcdiklerimizi ya

pamıyorsun, aramızda ne fark var! 
Zengin bir adam değilsin. Serve
tın, samanın yok' Sen de, bizim gi
bi doğdun, büyüdün; yeyip içiyor
sun; sokaklarda geziyorsun. Ara • 
mızda fark olmak için Allahına dua 
et de, sana altından, gümüşten ha
zineler, bağlar, bahçeler versin. O za 
man maişetini te'min etmek için 
bizim gıbi sokaklarda, pazar yer • 
!erinde dolaşmazsın! 

Muhmmed .. bu iğtirazlara da şöy
le cevap verdi: 

- Hak taalfı her şeyi yapmıya 

kadirdir; fakat böyle şeyler iste • 
mek vazifem değıldir. Ben, size Al· 
!ahın emirlerini bildiriyorum. Si
ze \'aaz ye nasihat etmiyc me1rnur 

oldum. 
Kurcyşiler, Muhammedin verdi. 

ği bu cevapla alay ettiler ve kah • 
kahalarla güldüler: 

- Bu söylediklerimi2i yapama -
dıktan sonra sen nasıl peygamber
sin? İstediklerimizi yaparsan sana 

iyman ederiz. Yapmazsan seni pey
gamber tanımayız Allahına dua ette 
semadan azap göndersin; bizi helak 
etsin. Öyle ya, sen Allahın bunları 
yapmıya muktedir olduğuna kaniğ

sin. 
Dediler. 
Muhammed .. istihzalara aldırma

dan yine şöyle cevap verdi: 
- Allah, bütün söylediklerinizi 

yapabilir. Fakat onun işine ben ka· 

rışamam. 

Kurcyşiler, istihzayı daha ileri 

götürerek: 
- O halde senden son ricamız: 

semaya merdiven kur. Allahını ve 
meleklerini getir ve bize göster, ki 

torlar çalıımağa başladı 

~ Yukarıda: Bakır mad•ninin in6e ve makina teıi•afı 
Aıatıtla: Morsıol bakır madınltrind•n bir sıörüniiı 

Kuvarshan, (Hususi muhabiri • 
mizden) - Çoruh vilayetindeki ik· 
tisadi rahnelerin kapanmasına pek 
büyük yardımı dokunacak olan 
Kuvarshan bakır madeninin tek
rar işlemeğe başlayacağım haber 
alınca herkes gibi ben de sevin • 
meğe başladım. Artvinde tanıştı • 
ğımız fabrika direktörü (Naim 
Kromer) le köşkünün aşağı tarafla
rındaki maden izabe tesisatını ma
k.ıneler santralım, malzeme ambar
!Arını, hava hattı dairesini, kimyaM 
haneyi baş döndürücü bir temaşa 
ile iki saatte gezdik. Öyle anladım 
ki burası milyonlar sarfile vücude 
gelmiş ve (9) yıl önce de hava ve 
yağmurların tesiratına bırakılarak 

h~rap ve turap bir hale gelmesine 
i;arşı seyirci vaziyeti alınmış, kı -
şın karlar altında, yağmur ve sel
lerin hasıl ettiği bataklıklar içinde 
kendi başına terk olunmuştur. 
BAŞBAKANIN ZİYARETİ 
Başbakan İsmet İnönü'nün son 

seyahatinde mülkün imar ve ıslahı 
ç•relerini ararken burası da göz • 
!erine ilişerek saatlerce bu enkaz 
halindeki milyonların karşısında 
kendisini hayretten alamamıştır. 

Ve en nihayet bu fabrikanın yeni
oen işletilerek Çoruh halkının ik • 
tısadi C<phelerinde açılan boşluk • 
ları doldurmağa karar vermiştir. 

Onun bu rehakar emri sayesinde 
şimdi bu fabrika (elbasü bade! • 
mevt) sırrına mazhar ve madenci · 
lik aleminden tanınmış olan mühen
dislerimizden (Kütahya dağ ardı) 
krom madenini işletmek suretile o 
fabrikayı sekiz yıl idare ve ihya e
den (Naim Kromer) i buranın da 
ihyasına memur ettirmiştir. 

Bu genç ve kudretli mühendis 
buraya (22) temmuzda gelmiş ve 
il) ağustosta esaslı olarak işe baş
l2mışlır. Şimdiye kadar başardığı 
i;lcr ancak altı ayda vücude gele • 
bilirken onun durmak dinlenmek 
bilmiyen didinmek karakteri saye· 
sinde fabrikanın cehresine derhal 
bir zindelik gelm~ğe başlamıştır. 
Bu gidişle önümüzdeki mayıs a • 
yında fabrikanın bakır akıtmağa 
lrn~lıyacağı yiizde yüz ümit edil • 
mektcdir. , 

Bugün fabrika ve maden ocak • 
l~rı sahasında beş yüz amele ve ye
clı memur geceli gündüzlü tamirat, 
tathirat, telvinat ve tanzimat ile 

sana inanalım. Sonra,- gökten bir 
kitap gelir, ki okuyalım, oradan 
peygamberliğini anlıyalım. Ezber
den söylediğin şeyler bizi iknağ et· 
mi yor. 

Dediler, 

Muhammed .. bi!diği gibi cevaplar 
verdikçe muarızları alayı daha çok 
ilerlettiler ve onu çok müteessir et
tiler. 

uğraşmakta ve fabrikanın mayıs t· 
çinde mahsul verebilmesi için ne 
lazımsa onun yapılmasına son de
recelerde gayret ve fedakarlık sar
folunmaktadır. 

ESKİ HARAP VAZİYET 
İçlerine girilmesi ve yanlarına 

varılması iğrenç olan binalarla, yol
lar, galeriler, su yolları şimdi birer 
birer temizlenerek eski harap va -
ziyetleri hatırlatacak bir eser bıra· 
kılmamıştır. Gerçi daha bir çok bi· 
na!ar bu ameliyeden geçmeğe muh· 
taç iseler de onların da sırası gel • 
dikçe icabına bakılacağı tabiidir. 
Bu meyanda müdüriyet binası ye
nıden ve mükemmel surette tamir 
edilmekte olduğu gibi her tarafa 
nezareti olan tümsekce bir tepenin 
in.erme de doktor oturma evi ve 
dığer bir bina daha yaptırılmakta
dır Sonra fabrikadan çıkan zehir
li gazlerin yüksek yerlere sevki i
çin dağa doğru evvelce yapılmış o
lan izabe hanenin beton duman 
kanalı baştan başa harap olduğun
dan onun da ikmaline çalışılmak • 
t2dır. Bu kanal (600) metre uzun. 
lukta ve nihayetteki bacası da irn· 
behancden (300) metre yüksekte 
bulunmaktadır. Bu bacanın bir ay-. 
nını da Balya-Kara Aydın isimli 
kurşun madeninde görmüştüm. 

Dokuz yıldanberi muattal kalan 
motörler, Cumhuriyet bayramı şe
refine işletilmiş ve karanlıklar için
~e _yıllarca kalmış ve uyumuş olan 
Cl&glar ilk defa olarak elektrik nur
larına kavuşturulmuştur. Bu mü
Msebetle amele ve memurlar sa • 
bahlara kadar şenlikler yaparak eğ
lenmişlerdir. 

* Burada başlıyan kaynaşma, Ço • 
:uh halkına büyük ümitler verme
ge başlamıştır. Halkın bir kısmı 
madenlerde ve fabrikalarda çalı • 
~acakları gibi bir kısmı da bakırla
rı Hopa iskelesine kadar naklede
cekler ve oradan da kok kömürü 
ta~ıyacaklardır. Bu yüzden kara ve 
eerekse deniz vasıtaları devamlı 
bir surette istifde edeceklerdir. 

TARİHİ ZAMANLAR 
Kuv~rshanın 35 y.llık bir tarihi 

vardır.Ilk önce (1901) senesinde mü
hendis Nikolai Bağdonaviç Pasek 
tarafından bu maden keşf edilmiş 
ve Ruslardan işletme imtiyazını al
mıştır. Mumaileyh (3) yıl sonra 
meşhur Alman malzeme fabrikatö
rü (Kar! Frederik Simense) ferağ 
etmiştir. 

Madenin hazırlanması ve izabe
sinin. tesisi herııen hemen biiyük 
lıarbı.n arifesine kadar sürmüş ve 
uç dort sene müddetle (1000-1500) 
tan kadar bakır ıslihsal edilmjştir, 
Umumi harpte ve akabinde maden 
muattal kalmış ve 1924 de tekrar 
faaliyete geçirilmiştir. Bu maden 
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lstanbul radyosu 9 şubat 937 
salı programı 

Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 pl.\lkla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plakla 
neşriyat, 14,0 ıon. 

~ ~ 

Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 plakla dans musikisi, 

19,30 Eminönü Halkevi sosyal yar· 
dım şubesi namına Tıb Fakültesi 
Doçentlerinden Operatör Ahmet 
Fahri, 20,00 Vedia Rıza ve arka· 
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30 Bay Ömer 
Rıza tarafındRn Arapça havadis, 
20,45 Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 21, 15 Şehir tiyatrosu 
operet kısmı tarafından bir temsi~ 
22,10 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ·ıe operet parçalan, 
23,00 son. 

1 
1 

20 
20 

S1erll• 
Dolar 
Frank 
Liret 

~15. 

126. 
114. 
ı~o. 

20 Belçika Frana:1 80. 
10 Drahmi 18. 
20 lıviçre t~rangt !i6S. 
20 Leva 20. 

1 l Florin 63, 
20 Kron Çek 75. 
1 Şllln Avuıturya20. 50 
Pe&eta -. 
1 Mark 2~. 
t Zloti 21>. 
l Peng~ 2L 

'20 Ley iL 

1

. 20 Dinar 48. 
Yen -. 

' 1 Kron llVeÇ 30. 
ı Altın ıo:ıo. 
1 Banknot '14.5.. 

ESHAM 

618. 
126. 
117. 
ı~. 
84. 
22. 

575. 
23. 

-. 
28. 
22, 
23. 
14. 
52. 
-. 
32. 

1021. 
246. 

fstanbul komutanlığı ı 
Satınalma Komisyonu !•anları 

İstan b'ıl Komutanlığı birlik• 

leri için 39 kalem evrakı mRt· 

buanın tab'iyesi açık eksiltme 

ile ihalesi 1·3-937 Pazartesi gü· 

nü saat 15 de yapılacaktır. Mu• 

haınmen tutarı 41 O liradır. Şart· 
namesi lıergün öğleden evvel 

komisyonda görülebilir. !•tekli· 

leriıı!n 31 liralık ilk teminat mak· 

bu2u veya mektuplarile beraber 

ihale günü vakti muayyeninde 

Fındıklıda Komutanlık Satınal• 
ına Komisyonuna gelmeleri. 

v•743. , ı lstanbul Levazım AmirliÖil 
Satınaiına Komisyonu İlanları -

1' Bankası Mü. 
N. 

" ,, ,, Ha. 
ı Anadolu şm. 010 60 Petln 
' ,, 

11 
yüı.d:. 60 V adell 

24.51 24.SQ 
,, 11 100 de 10:> 
AılaD çimento 14,bO 
Merkez Ban. 

14,55 

iSTiKRAZLAR 
Kap anıt 

Türk Borc~ 1 

H • l Vadeli 
22,ô7~ 22,6~ 

.. " 
11 Peşin 

" " 
il Vadoll 

21,40 2l,4S 

" 
.. ili Petin 

Erıanl 
~i\'al Erıurum 1 

" . il 
Şa<k ,ım. 

YUzde S Haı.ln• 
rl 2 ,, 

TAAVlLAT 

Anac!olu P<. 

" 
" 
" 
" 

Va. t 39,35 
Pe. il 
Vo. ll 39,3S 
P<. ili 

Kapa.nıt 

39,35 

Ordu hastahaneleri için nıuh• 

telif eb1adda ikiyıiz otuz s<!kiz 

bin üçyüz metre patiska 3/Uart/ 

937 Çarşamba giınü saat on 

beş otuzda İstanbulda Topha· 

nede Satınalma Komisyonunda 

kapalı zarfla eksiltmesi yapıla

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 

Doksan iiç bin yüz kırk iki 

liradır. İlk teminatı Beşbin 

dokuz yüz yedi lira on kuruş

tur. Şartnamesi dörtyüz altmış 

altı kurnş mukabilinde isteyen• 

!ere verilir. Nümunesi komis• 

yanda görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vcsikalarile beraber 

teklif mektupların1 ihale saa• 

tinden bir saat evvel komisyo• 

na vermeleri. (340) (714) 
v •. ili 

1 Devredilecek ihtira beratı 

:ı 
" ., MUmcısil Pe. 
,, ,, Va. ..ldrokarbon mürekkebatı istih

saline mahsus u•ul ve alattaki ••· 

1927 senesinde sahipleri tarafından !abat,, haklundakl ihtiraa mahsus 
20 Nisan 1926 tarih ve 456 numa· 

teı·k edı' lmiş, ye 1929 senesinde de ralı ihtira beratinin ihtiva ettiği 
imtiyazı feshedilerek devlete inti· hukuk bu kere başkasına devir 
k~l etmiştir. veyahut mevkii fiile konmak için 

Bu madenin işletilmesi de Eti icara verileceği teklif edilmekte 
Bankasına verilmiştir. Burada bir olmakla bu hususta fazla malıimat 
hastahane, bir kimyahane, bir mah- edinmek istiyenlerin Galatada As
fel ve bir tiyatro, sinema, ambarlar lan Han 5 nci kat 1-4 numaralara 
elektrik santralı, atelyeler, imalar-' mqracaat eylemeleri ilan olunur. 

haneler izabe tesisatı, hava nak • 
liye kabloları, memur evleri, bü • 
yük mazot tankları, lokanta ve mi
safirhane ve saireden ibaret olmak 
iızere (60) parçadan fazla bina var
dır. 

Mevkiin suyu ve havası çok gü -
zcldir. Etrafındaki yüksek dağlar 
buraya başka bir letafet vermekte
dirler. Fabrikanın rakımı (900) 
nwtre kadardıi'. Hopa - Kars şose
sine (2) kilometrelık bir hava hat
tile bağlıdır. Mevkiin bir çok yer -
]erinde küçük ırmaklar vardır. Her 
tarafı çam ve meşe ağaçlarile yem 
yeşildir. 

ZENGİN BAKIR MADENİ 
Bu madenden başka (Mor gol) da 

da da daha zengin bir bakır made
ni vardır. Oradaki maden toprağın 
yüzündedir. Kuyu açmağa hacet 
kalmaksızın topraklar kazılarak 

çıkarılmaktadır. Morgol madeni 
ôaha meşhurdıır. Çünkü çok zen • 
gindir ve R~ırlarca işletilse bitmek 
ihtimali yoktur. Hükumetimiz o • 

"J'Mının da işletilmesi için mühen
disler göndermiştir. O maden de 
islctildikten sonra Çoruh ve sahil 
halkının neşesine payan olmıyaeak
tır. 

Almanyada tahsil etmiş ateşin 

ve işgüzar bir genç olan Naim Kro
mer'in bu madeni de muvaifaki • 
yelle başaracağına ve fabrikanın 
ilk ihyakiırı olan Başbakanın daha 
ziyade sevgilerini kazanacağına 

~iiphe yoktur. K. CANTÜRK 

ZA YI - lstanbul ithalat Güm
rüğünden almış olduğum 398425 
sayılı makpuzu kazaen zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Tevfik Yılmaz 

ZA YI - !stanbul ithalat Güm• 
rüğünden almış olduğum 254740 
sayılı makpuzu kazaen zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

O. Balıkçıyan 

ZA YI - lzmir rnıntaka san'at 
mektebinden ald•ğım tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinb hükmü yoktur. Şeref 

1 
1355 Hicri 

1 

1352 Rumi 
Zilkade 2 nci Kin un 

27 27 
Yıl 1937, Ay 2, Güo 40, Ka11m 94 

9 Şubat 

5AL1 

Vakltler Vasati Eıanl 

••• d. • •• d • 

Güneş 7 04 1 33 
Öğle 12 28 6 54 
ikindi 15 16 9 41 
Akşam 17 35 12 00 

ı 
Yatsı 19 06 1 33 
imsak 5 23 11 49 

1 

1 
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ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 

Asri parşömen abajurlu 
elektrikli dıvar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi, ve 60 wathk limbasile 

Peşin 295 Krş. 

A de 

Tel. 44963 
Şubeleri: Beyoğlu, Tünel Meydanı 

lstanbul Beyazıt, Elektrik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 
Usküdar iskele geçidı 
Büyükada iskele meydanı 

EMiR 
• • • Tıaş 8ı.cagı. k.uıtanmaida olur 

Tı . heı: yerd<ı a&a. 

1 

, Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

Dişlerle 
:sağlam ve güzel dişlerde 

ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 

Bazan en üıtad doktorların bile sebeb ve men• 
şeini bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından 
ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmışbr. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

1RADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 

- ---- -~ 

-------- - - -

9 Şubat 

ZEYTiN.Y AGI 
Safiyeti ve lezuti itibarile cihanıümul bir şöhrete s;,h!ptir. Şerbet 

ıribi tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde salatalarda, 
mayonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taş, böbrek, me
sane idrar yolu bilhusa safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında zaa-

Yerlı raşBıçagı, ~erakende ıo tane~i 1!'> kuruştur 
y-~ .~~ IRııdiumı ~ 

Fatih ıcrasıııdaıı. Usküdar Bırinci Sulh Hukuk 

Saat 23,45 de KöprUden Boğaza yapılmakta 
buiunan gece seferinin 11 Şubat 937 Perşembe 
gUnU akttıamından itibaren yarım saat sonra 
yani 24,15 de kalkacağı itin olunur. Üsküdar'da 
tramvay temin edll!"lştir. 1 fı umumide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz. 

Şişesi 50, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125, 7,5 litrelik te
l neke 600 kuruştur. 

••••••••••••
1
•••••••••••••••; Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Çırçırda Hacı Ha>dn mahallesin- mahkemesinden. 
de Hacı Ha•an sokağında 22 Nu da Bcşiktaşta Serence bey yoku • 
oturan Me!~hat Fatıh Çcrçırda Ha- şunda Yıldız yolunda ölü mabe • 
cı Hasan mahallesınde Fenerlı so- yinci Raşıdin 18 No. lu hanesinde 
kagında 24 No. da oturan Saide hak- mütekaidini askeriyeden Salih 
kında Fatih sulh ikinci hukuk mah· Bakkal Mustafa vekili Abdül A· 
kemesinin 311/505 No. !u 11/Birinci- ziz tarafından aleyhıııizc açılan 
kanun 936 tarıhlı ilamına müste • 5303 kuruş alacak davasının cari 
rit 48 liranın maa masarifi mulrn- muhakemrsinın sonunda ilanen 
keme ve ıcra ması aflarile birlikte tebliğ olunan muameleli gıyap ka-
ta':tiliri talep ve icran n 37/172 No. rarına ,.e yemın ihbarnamesin, kar-
lu dosyasi lc vap!ığı icra takibi ü- şı itiraz etmediğiniz ve mahkemeye 
zerine borçluya gönderilen icra g Jmcdigınizden yeminden kaçmış 
emri zahrına mubaşırı tarafından addi'c- davacının davasına sabit 
verilen meşrubatta borçlu Saıde • nazarile bakı!arak muddeabih 5303 
nin ikametnfıhının meçhul olduğu kuruşun ıcrada inkar edilmesıne 
onlaşıldığından 15 gün müddetle mebnı yüzde 10 tazminat ve 166 

Devredilecek ihtira beratı , 
"~~adenlerin mordanlanması,, u

sulü hakkındaki ihlira için alınmış 
olan 21 Mart 1935 tarih ve 1998 
numualı ihtira 1 eratının ihtiva et
tiği hukuk bu kere başkasına de
vir veyahut mevkii fiile konulauil
me•i için icar,1 verilmcsı teklıf edil
mektede olmakla bu hu<usda fozla 
malümat edinmek islevetıılerin 
Galatada Aslan han 5 inci" kat 1·4 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün öğleden 
sonn kabul eder. 

llirinci M ıntab 
Kadıstro 111 üdürlüi(iinden: 

Heybe l iıdanın eski Hendek 
yeni Hacı Sanıi ve Akçakoca 
sokağında Yeni 9 Kapusayılt 
Bahçeli alışap ve kayıtsız olarak 
yaln'7. vergi kard~na nazaran 
Kayıkçı Eksen ·fon Boraki ço• ilanen tebliğat icrasına karar ve • kuruş icra masrafı ve dava tarihi 

rilmiştir. Tarihi ili\ndan itibaııen olan 10/9/936 gününden itibaren 
on beş gün içinde talep olunan pa- yüzde beş faiz ve yüzde 10 ~vu • 

Ca~aloğlu Nuruosmaniye cad. cuklarının frari olmaları ıııııh· 

rayı ödemez ise tetkik merciinden 
katlık ücreti ve masarıfi muhake -

veya temyizden veyahut iadei mu- me ile beraber sizden tahsiline te
hakeme yolu ile ait olduğu mah

Cag-aloğlu No. 30 (Eczanesi 1 telit ıııiıba·~ ele komisyonundan 
yanında) Te·eron. 22S5b miıdevver 6 tıncı cetvelin 1136 

sıra nıını:ırasında layıtlı hulun• 
mizi kabil olmak üzere 21/1/937 ke:neden ıcraı:ıın geri bırakılmasına Zayi mUh i.i r 
tarihinde gıyaben karar verilmiş 

dair bir karar getirmedikçe cebri 1933 tarihinde ıeessl1s eden ce-
icra vapılac-ag· ı ve vinc bu müddet olmakh tarihi ilandan itibaren 8 

J .ı • f d miyetı rr.izin miiseccel re~ıni mührü 1-,.ı-nde m"l beyanında bulunmazsa gün zar ın a temiz dava etmedıği- ld _, 
' " zayi o u_ğunuan ve yen ,.i kazdın. 
hapıs ile tazyik olunacağı ve ha • niz takdirde mezkür karar katiyyet lıp ı.sulen te•cil edilecegiııderı es-
ki!<ate muhalif beyanatta bulunur- kesp edeccğı hüküm ihbarnamesi kisinin hükmü olmadı!ı'ı ilan olunur_ 
sa cezalandırılacağı tebliğ makamı- ma!<'.amına kaim olmak üzere ila - Kabala~ Lisesi Mezunlar 
_n_a_k_a_i_m~o-lm~•k~ü-·z_e_rc~il-a_n_o_ı_un~ur_ . ...;.._n_e_n_i_h_b_a_r _v_c~te~-lu_n_u_r_.~(3~0~0~0~5):....:.~~~~~~B~i~rl~i~~i~B~J~ş~k~ı~nl~ı~~ı~~ 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

R 

masından 7· 1·936 tarihinde alı· 
den Maliye hazinesi adına 76 
adanın 4 pırsclinde teshit ve 
tescili icra kılınnıış'ır. Bu yer 
Kada•tro kanununun ::!5 inci 
madddesi ıııucibiııce takdiıııen 
iki ay ıııi"ıdcle~lc askıya alındı. 

ğından bıı miilk üzerinde iddi. 
ayı tasarnıf v•rsa yazılı ilıl.ndan 
itibaren iki ay 7.arfında İstan• 
hul Ri·inci J\lınıaka Kadastro 
J\lfı ,] ii-rİy•tine nıüraca'.\tları illn 
olıın ıır. 
---~~~~--,.~~~~~~~ · 

Dr. Hafız Cemal 
(LOI:MAN HEKİ.1\1) 

Dahiliye ınUtehass191 
Pazardan ba~ka günlerde öğle -

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

telefon: 21044. 

Aydın Asliye Hukuk mahkeme
sinden: 

936/414 Davacı: Aydının Kay
nak mahallesinde ışıklüı Sındılh 
oğlu Halil kızı Ayşenin ikametgahı 
mPçhul btılunan kocası Denizlinin 
Altıntop mahallesinden 31 sayılı 
evde kayıtlı Mustafa oğlu Hasan 
aleyhine açtığı boşanma davasının 
yapılan muhakemesi sonunda: Me
deni kanunun 134 ve 138 inci mad
delerine tevfikan karı kocanın bo
şanmalarına ve müddeialeyhin bir 
sene müddetle evlenmemesine ve 
mahkeme masraflarının müddeia
leyhten alınmasına 11/11/1936 ta
rihinde karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyh Mustafa oğlu Hasa
nın işbu iliın tarihinden itibaren 
kanuni müddet içinde kanun yo -
luna müracaat etmediği takdirde 
hükmün kesbi katiyet edeceği teb
lik yerine geçmek üzere ilan o
lunur. (753) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11-Şubat -1937 dedir. 
Büyük 

liradır. · ikramiye 
Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır •.• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • Ş U B A T. 

937 gUnU aktamına kadar biletlnı 
değittirmlı bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bllet Uz•· 
rlndekl hakkı sakıt olur~ 

Beşiktaş belediyesinden: Başıboş olarak yakalan bir nıerkeb 

ile bir J..öpeğin sahipleri üç gün içinde daireye miiracaat etmez• 
!erse sıtılacaktır. (B.) (754) 

İstanbul Bölge San'at Okulu 
Arttırma Komisyonu 

Başkanlığından: 
M. Mikdar M. Ki. Fi. Tutarı ilk. T. Arttırma T. G. 

Nev'i kilo K. s. L. K. L. K. S. şekli 

Ekmek 
parçası 3000 2 50 75 5 
Yemek ar• 26/2/937 Cıı-
tıntısı 4800 3 144 10 "I . 80 m~ 15 de açık 

• 
Okul y~mekhanesinde sahalı kalı valtısı, öğle ve akş ım )re• 

meklerinde artan ekmek, parçalarile yemek a rt nıtıları 31-5-937 

sonuna kadar arttırmAya konulmuştur. Ihı işe ait c:luruw 'nbr· 

da yazılmıştır· Arttırma yüksek okullar nıu lıasebeci liJıl biıus· n· 

da yapılncaktır. İstekli olanlar nufus hüviyet cüzdaıılarile her~· · 

ber belli sıatıe sözü geçen mnlıasehecili~e ve şırtnauıeyi g-.5c• 

mek isteyenler mektebe gelmeleri il:ln olunur. (418) 

Sahibi ve Umum! neşriyatı id1ro eJ~.ı B1ı auııarr•r 

Etem izzet Benice 
Basıld ğ'ı yer: Matbaai Ebülziya 


