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Boğazlar mukavelesini Japonya da tastik etti 
Almanlar hem müstemleke-! Japon Meclisi ıTaarruzikicepheüzerind«;? 

- Boiazlar Mukavalaalnl 1 d d d" 
lerini,hemdeverdikleriharp~=~ Tokyo1:·~.!_':>·111 Meclisi j e evam e ıyor 

• h11 bugüıı Boğazlar Mukavelesi. ı=_ İtalyan ve Almanların yardımların-
t • t a e • t • = ni tasvip etıniıtir. Biııaenaleyh 

azmına ını gerıyemı ıs ıyorı::.::::.:·-::: .... : l danşikiiyetediliyor 

Fransız gazeteleri endişeli haberler id"OniZ_ .. ,,.,_,,,_, Asiler t~:ı ik:tfiİ;i dalıa 
vermekte devam ediyorlar. Konferansı . •• ,,, -

I ı~:-~-· ı 
- • ,. l 

~ 
f 

Konferansın Mart 
sonunda toplana• 
cağı bildiriliyor 

Milano mülakatından sonra 
Bel grad ve Londra gazeteleri 

Landra 9 (Hu. 
sus!) - in ııiliz 
gazetqleri, Graf 
Çiyano • Rüştü 
Aras mülikatın• 
dan bahsetmek· 
tedirler. Bu ga• 
zeteler bu karş• 
laşmada Akde· 
niz istatukosunun 
görüşüldüğü n İ\ 
ltalyanın alaka· 
dar Akdeniz dev• 
!etlerinin iıtirak Graf Ç/gana 
edeceği bir konferansın toplanına. 
sına te~ebbüs etmesi iki nazır ara• 

Aınıan ordusa.ndekl son sistem toplarla yapılan bir manevra eanaaında sında krrarlaştırıldığını, ve bu bey. 
ık nelmilel konferansın mart ayı ni• 

Paris 10 (A.A) - Bir çok ır•· tediye etmiş olduğu paraların ia· sinin harp mesuliyetine müteall hayetlerinde toplanarak. Akdenize 
zeteler ıu suali soruyor: delini isteyecek mi? olan maddesinin mefsuhiyttini ilan mücavir bütün devletlerın bu paktı 

ı\lın,oya h.rp tamiratı olarak B. Hitler, Versay muahedename• (Devamı 6 ncı sayfada) imzalamağa davet edilecekleriııl =- _ .,., - ~ = =r- = ya maktad..Iıır .. 

D • ı h b d h j p • "d Belgrat 10 (Hususi Muhabirimiz• Bir ya an a er a a 1 arıse gı en ~~:>d; Pt:ı~~or:aür~:~y:~aas;~ı~I~ 

-ıd 
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Suriye heyeti ııörüşmesinden sonra, Yugoslavya 

Uru ve Türkiye dış sıyasalarında hiç UÇ U • Par:se gıtmiş olan Suriye Baş- bir değişiklik olamıyacağı Belıırat 
mahalilinde söylenmektedir. 

_ vcl:ilı ile hariciye namından müle· Çünkü, bu iki devletin siyaseti 

V 1 f k f d 1 
şekki! Suriye heyeti Parise Fran· Avrupa dC\·l.tleri arasında sulhu 

Oroşı" o mev u eg"' ,· sız erkani~e .temasa .. başlamıştır. . umumi için sıkı bir teşriki mesai 
Ôğrenıldığıne gore, bu heyetın mihveri etrafında çalışan büyük 

devletlerin siyasetleri ile beraber-
mak•adı Halayın temel yasası tan• dir. Balkan devletlerinin istinat el• Sovget Rusgada her an ihtilal zim edilirken, Suriyece göze alınma- tikleri siyası mihver de ayni mih· 

Kartl•ıltt kıır deıl oıırduta lspangada /Sa lspangol ııhlrlttinin man• 
&oraıı iıt• hu., 

:Salamanka 10 ( A. A. ) - Umu
mi karargah, Malaga'nın 30 kilo· 
metre oarkında ve sahil yakı nda 
bulunan ve!cz şehtiııin ve Torre 
del mar mevkiinin milliyetperverler 
tarafından işgal edildi~ini bildir· 
mektedir. 
Salımanca 10 (A. A.) - Resmi . 

tebliğ : Altıncı fırka dün Murcie 
eylletinin şimalinde Sinchundar kı. 
sabasına işgal etmiştir. 

Marksist kıtaları dün Madrit • 
Valencia yolundaki mevzilerimize 
yeniden hücum etmişler ise de ıreri 

püsk ürtülmüşlerdir, 
Granata cephesinde düşman Al-

cala la reAl'daki mevzilerimize ta• 
arruz etmiş ve bükük zayiatla tar
dcdilmiştir. 

Villa del rik ve l opera mıntak~. 
larında markistlerin taarruzları ay• 
nı suretle akamete uıtramışt.r. 

Malaga mıntıık~s:nda kıtaatımız 
Bermeja, Campillo ve Carlama ka· 
ubalarını işgal etmişlerdir. 

Salamanca 10 (A. A.) - Mad. 
rid cephsinde dün vuku bulan ha. 
rekat esnasında asi kuvvetleri dört 
batarya tayyare topu, 2.000 obüs 
ve mühim mıklarda el bombaları 
elde etmişlerdir. 

(Devamı 6 ncı sayjada) 
sı Jazımgelen bazı noktalara işaret v~rdir. 

bek/endigw l de galan etmektir. Fakat Fransı~ mahafili· Yugoslavyanın ltalya ile olan 
nin cevabı bu işin bitmiş olduıtu· münasebatı siyasiyesinin girdiği 

ni, sonrada Stdlin'in bir emriyle nu ve en ufak teferruata kada tes· son safha, bu siyasetin bir mey• 
tevkif edildiğini h•bcr veriyorlar. bit edilmiş bulunduğu için herhan. \'asıdır. Yugoslav>·• cihan sulhunun 
dı. Anadolu ajansının dün akşam gi bir noktai nazar serdine imkan takviyesine çalışmaktadır. 

ı İki zabıta hadisesi 

Taksimi heyecana veren 
(Devamı 6 ncı sayfada) olmodığı yolundadır. -~ ----

'"""'"'.:;'"'"'~""'"''""'':'"""'''''"'"''''''"""""''''''''""'''''''""'""''"'""""'''".;;'''''""""''"""''''"'"'''""''""'" Kamutay 
Fılıstındeyahudıaleyh· Toplantısı infilak • 

garıp 

' 
darlığı tekrar başladı Meteoroloj itlerl letkl· 

lltına lıit kanunlar ka· 
bul edildi 

1 

Bir aşık'da sevgilisinin •• •• • • • guzunu 

Hakkında bir galan ugd11rula11 
Sovııet orduları bajkumandanı 

Voroıilof nutuk •Öglü.uor 

Diinkü postayla gelen lngiliz 
gazeteleri Rusyada dahili isyanın 
her an patlıyabileceğini gösteren 
emareler nıevcut olduğunu, Mare. 
şal Voroşilol'un ö1ce tegayyüpettiğİ· 

Arap hareketleri gittikçe büyüyor 

• • 
• ,,.. \. . .,.. ı 

• • •··· .. • 

Filistlnd• Arapl•rın taarruzlarına karıı gahudileri w intizamı k.orır 
maga çalııan fnziliz k•rwoll•rinden bir zrup 

( Ya1:L11 6 ınıayfada 

E -, 
AKŞAM TELGRAFLARI 

Bunun ne olduğunu kısa bir 
zaman içinde öğreneceksiniz 

A.nkara 10 (A.A.) - Komutay 
bugun Rafet Canıtezin başkanlı!!'ın• 
da toplanarak Türkiye • Yuııoslav• 
Y~ Af1on anlaşmasının tasdikine 
.aı! k.anuna ek kanun layihasiyle 
ı:urkıye • Yugoslavya ticaret ve sey• 
rı.sefaın mukaveleleri ve Türkiye • 
Fınlandiya ticaret ve Se)·risefain 
muahedesine müzeyyel iti!Af ve bir 
n~mar_alı munzam protokolun tas • 
. d~kl~rıne ait kanun layihalarınııı 
ıkıncı müzakerelerini yaparak k&• 
bul etmişlerdir. 

jilet le doğradı 

Bunlardan ba~ka Ceza kanununun 
nıeriyet mevkime konulmasına aid 
kanunun 27 inci maddesinin tadili 
vı; De~le~. '!'eleoroloji işleri genel 
dırektorluğu teşkilatı ve vaıifele· 
rine .. aid kanunlar da kamutayın 
bugun kabul ettijti kanunlar ara•) j 
ıında bulunmaktadır. · 

Kamutay yarın taplanacaktır. 

Mevkuf bir tayya
reyi kaçırdllar 

Dün sabah saat 
11,30 da Taksim 
de Abd ü 1 hak 
Hamit caddesin
de Tip· Top apart• 
m a n ı n altında 

Yaşar Konak is
mi n de birisine 
ait sütçil dükkA
nında mevcut buz 
dolabı henüz an
laşılamıyan bir 
sebeble patlamış 
ve dükkanda bu· 
lunan sütcünün 
oğlu yaralanmış
tır. Çoçuk i mda· ~ 

dı sıhhi otomo· 
bilile hastahane. 
ye kaldırılm!~tır. 

1nfiliktan sonra 
buz dolabından 

ç • k an muhtelif 
gazlar dolayısile 
bir müddet dük- -Paris, 10 (A.A.) - Geçen teşrini

evvelden beri Le Bourgct tayyare 
karargahında mevkuf tutulan bir 
Amerikan tayyaresi üç meçhul şa
hıs tarafından kaçmlmıştır. Bu tay
yareye gizlice benzin doldurulmuş 
ve hangarın içinde tayyare hare -
ket ettirilmiştir. Tayyarelerin Bar
selon'a uçtuğu tahmin edilmekte -
dir. 

l leline girilememiş nihayet itfaiye 
çajtırılmış ve itfaiye ı:fradı gaz 
maskesi takarak dükkAna girmiştir. 

Patlamanın neden ileri geldiJtl 
araştırılmaktadır. 

ikinci hidise 
Dün • bu da ını moda oldu?~ 

başlığıyle iki zabıta vakası ne~ret· 
miştik. Bunlar, ikisi de, birer ji;etıe 
raralama Yakasıydı. Dün öğleden 
ıoora, bir balıktı da eski dostunu 
Sirkecide, bir muhaı'ıebici dü kka; 
nında, yine jiletle yar.ıladı, Yaptı• 
ğımız tahk;kala göre, bu yaralam:ı 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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FIKRA: 
Hava ve insan 1 ar 

Derler ki: Hava: insa~lar ü_zerinde pek büy~k tesirler icra eder. 
Yani hava değ'iştıkçe ınsanlar da <leğışırler. 
losanlardn seyri tabii denilen nesne yoktur. Bütün hareketler 

bulutların azlığına, çokluğuna, rüzıılrın esişine tlbidir: 
Poyraz eserse insanın ayakları birbirine dolanır. 
Lodos eserse; insanın fikrinde, sözünde mevceler hasıl olur. 
Karayel eserse; insan hiddetlidir. 
Yağmur yağ'arsa: insan pprır. k"t 
Hava çok güneşli iıe inun terini silmekten ağzını açmata va 1 

bulamaz. · 
Hava soğuksa: Donmaktan korunm:.k çarelerini aramak başk~ şeyı 

düşünmete vakit bırakmaz. . • 
insanın en tabii lıali, havanın en sakin yanı ne r~zgirlı, ne yat• 

mur:u, ne sıcak, ne soğuk olduğu zamandır. Böyle bır :amana ~olca 
kavuşmak ise lstaııbuliular için bir hayali baitten başka bırşey değıldır, 

Çünkü derler ki : . • 
lstanbulun havası kadın gibidir: Saati saatine, hatıl dakıkası dakı· 

kasına uymaz. 
Dün hava yine bozmuştu, yağmur yağıı'ordıL Köprüden geçiyo~du~ 

Benimle beraber birçok kimseler de geçiyorlardı. H>tta açık, guneşlı, 
çok sıcak veya rüzgarlı havalarda geçmekten memnu bulunan_ ar~bala~'. 
yük:ü hayvanlar, vesaire ve&airr, Geçiyorlardı ama bunlar _detışm~şlcr~ı. 
Yüklü araba mükemmel bir muş~mba ile örtünmüş; beygırlcr bıle go· 
rünmüyor. Bir lüks otomobil gibi azcmetle fakat yavaşça yol alı~or ve 
her halde bu tesiri bıraktıtı ve yağmurda fazla tetkike muaaade 
etmediği için köprüyü kolayca aşıveriyordu. Yüklü beygir; mükemmel 
bir palto üstüne muaıazam bir muşamba geçirmiş, bastonuna ~ay~n~ 

dayana yürüyen &porcu bir ihtiyarı andırıyor ve bu sayede kopruyu 
kolayca ııcçivcriyor. 

insanlar hızlı hıılı yürüyorlar, birbirlerini lle kaka... Yaya keldı. 
nmda &ağ ve ıol kaidesi hapı yutmuı. 

Hayret etmedim : 
Havanın detişmeıi yalnız hareketleri değiştirmekle kalmıyormuı, te-

killeri de değiştiriyormuş; 
Bugün hava yafmurlu: 
Ne hayvanlar hayvana benziyor 
Ne insanlar insana 1 

AbdUrrahman $. Llç 
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Adliye ve Poliste 

-AÇIK SOZ-

[Edirne ve 
Banliyö 
Hattında ucuzluk 
Nafıa veklletl tarifeyi 
tetkik ettlrmeöe bafladı ' 

Devlet Dcmiryolları umum mü
dür muavini Cemal Hidayet Av
rupa hattı banliyö trenleri tarHe.si 
hakkında tetkiklere başlaması ıçın 
Nafıa vekllletinden emir almıştır. 

Şimdiki halde Cemal _Hidayet 
mevcut tarifeyi ve muh•ehf mev· 
ıimlerdeki yolcu adedini ve hası· 
latı ııözden geçirecektir. . 

Banliyö trenlerinde azam! tenzı· 
lit bu hususta hazırlanacak rapor 
vekAlcte verildikten sonra yapı• 
lacaktır. 

lstanbul. lo.dirne arasında lenıi· 
fi\tlı tarife de Hazirandan itibaren 
tatbik olunacaktır. 

Kadıköy Halkevlnde 
seçim 

Kadıköy Halkevinden: 
Evimizin çalışmakta olan şube -

!erinin talimatname mucibince a
şağıda yazılı gün ve sa;.tlerde ko
mita seçimleri yapılacağından ka -
yıdlı azanın behemehal bulunmala
rı lüzumu bildirilir. 

13-Şubat-937 Cumartesi saat 16 da 
Dil tarih edebiyat, 13/Şubat-937 

SORUYORUZ: 
Sokaklarda 
Yeni bir mikrop! 

"'I Yeni 
'Mektepler 
İçin hazırlık 

Belediye şehri ııüzclleştirmck 
için çok iyi bir vasıtaya baş 
vurarok her yana ataç diktirdi 
ve diktiriyor da •.• Bu müsbet yo· 
lun faydaları az bir zamanda 
elde edilmiş bulunuyor. Şehrin 

1 
bir çok çıplak ve çirkin mınta

kalan bu sayede tabii bir gü
zcllitc bürünmü, oluyorlar. Yol 
kenarlarında büyümcıte çalışan 
bir çocuk ıüzclliğile duran fi. 
danlara son zamanlarda büyük 
bir mikrop arız oldu. Bu mik
rop kimsenin ııörcmiyeccti za- 1 
manlarda bilinemez hangi mak· 
sat ile bu fidanları kırmakta vı>o 

ya kökünden çıkarmaktadır. Ken
dilerine ancak rııikrop diyebile· 
cetimiz bu inıanlık duygusun• 
dan mahrum mablüklar, şayel 

harekcılerindc bir az daha de• 
vam edecek olurlaua öyle s&• 

nıyoruz ki u bir zaman sonra 
yapılan bütün gayretler tama. 
mile boşa gidecektir. Bu •taç 
canavarlarının faaliyetini önle· 

Gerecek senenin ihtiyaç· 
i ları tesbit ediliyor 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve -
kaleli yüksek tedrisat umum mü
dürü Ce\·adın l5tirakile Maarif mü
dürlüğünde orta tedrisat umum 
müdurü Avni ve mesleki tedrisat 
müdürü Rüştü ile Maarif müfet -
tişlerindfen mürekkep bir toplan-
tı yapılmıştır. . 
Toplantıda ilk ve yüksek tedrisat 

bakımından şehrimizdeki mektep
lere bu sene devam eden talebenin 
vaziyetine göre gelecek yılki ihti

yaçların nasıl karşılanacağı görü
şülmü,tür. 

Daha henüz zaman varken Maa
rif Vekiıleti, mektep ihtiyaçlarını 
şimdiden göz önüne almayı zaru
ri görmektedir. 

Buna nazaran mektep tatillerin
de gelecek sene açılacak yeni mek
teplerle talebe ve muallim kadrola
rı tamamile hazırlanacaktır. 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve-
18 de Spor, !4-Şubat-937 Pazar 10 ı=------,--------1 
da Ar, 14-Şubat-937 14 de Sosyal 
yardım, 14-Şubat-937 17 de temsil, 
15-Şubat-937 Pazartesi 18 de Kü -
tuphane ve yayın, 15-Şubat-937 19 

mek için neler yapıldıtını sayın ı 
a!Akadarlardan soruyoruz! 

kaleti mesleki tedrisat müdürü 
Rüştü de şehrimizdeki san'at mek
teplerini teftiş edecek ve gördüğü 
ihtiyaçlar için Vekalete bir rapor 

da Kurslar. 

Maraşın 
Kurtuluşu 

verecektir. 

Liseli bir kıza sırna-1 
şıp laf atan üç genç 

•• 
Universide 

Yabancıdiller mekteb lmu
aflyet imtihanı yapacak 

Yarın canlı bir ,ekllde 
kutıulanacak 

Yarın Maraş kurtuluşunun 17 inci 
yılına tesadüf ediyor. Bu mün3Se· 
betle şehrimizde buluıan 300 ka
dar Maraşlı yarın Eminönü Halke
vinde toplanarak bu!l'ünü tes'it ede
cektir. Merasim öğleden sor.ra 
ıaat 2,30 da ba~lıyacaktır. Maraş

lılar bu seneki merasimi geçen her 
yıla nazaran daha canlı ve daha 
fevkali'lde kutlulamak için her tcd· 
biri almış bulunuyorlar. lıtıklAI 
marşından sonra merasim başla
yacak ve toplantıyı Şair Necip 
Fazıl Kısakürek heyecanlı bir hita
be ile açacaktır. Necip Faııl'dan 
sonra bir çok hatipler aöz söyle
yrcek, şiirler okuoacak nkalar 
anlatılacaktır, 

Yeni vapurlar 
Hazırlansın mukavele 

bugUn!erde lmzalanac:ak 
Dcnizyolları idaresi ile yaptıra

r.aJtı vapurlar etrnfında müzakere
ler yaptıktan sonra Ankaraya gi. 
den Alman inşaat gurubu mümes· 
silleri tekrar şehrimize dönmüşlerdir. 

- ---
Dün akşam cürmü meşhut 
mahkemesini hogladılar 

İstanbul Kız Lisesinde okuyan 
Nurten isminde bir kız dün ak· 
şam mektepten çıkıp evine gi -
derken, Niyazi, Nasır ve Hakkı i
simlerinde üç genç arkasına takı
larak l.li atmışlardır. O sırada te
sadüfen oradan geçen kızın babası, 
delikanlıları polise teslim etmiştir. 

Üç genç, dün akşam geç vakit, 
cürmü meşhut mahkemesine veril
mişlerdir. 

Ucuza kapatayım 
derken ... 

Bir mUsevf hapishaneyi 
boyladı 

Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemesinde hırsızlık ve çalın -
mış malı bilerek satın almak suçi
le üç kişinin tevkifine karar veril
miştir. 

Hadisenin mahiyeti şudur: 
Bursa teshilat ambarının bir mo

törü, Bursadan İstanbula, ipekli i
le yüklü olarak gelmiştir. Tayfa • 
dan Şcrafcttin, motörden çıkarken, 
49 metre uzunluğunda kumaşı ha
vi bir paketi de beraberinden çı

karmıştır. Bu kumaşın kıymeti 112 
lira tutmaktadır. Halbuki, İsmail 
ye Tat. 'in ismindeki iki arkadaşı i· 
fo beraber, kumaşı, Nesime, 44,5 li
raya s.ıtmışlardır. 

Dün, Birinci Sulh ceza hakimi 
Reşit maznunların sorgularını yap
tıktan sonra İsmaili serbest bırak
mış, diğer üç maznunun tevkifine 
karar vermiştir. 

Bankayı dolandıran 
Mübaşir 
Mahkemede 

Vak'a hatırlardadır: Beşiktaş İ
kinci Sulh Hukuk Mahkemesi 
mubaşiri Abdullah, 6 ay kadar ev
vel, mahkemenin resmi mührünü 
,.e hakim Niyazinin imzasını takliı 
ederek, Emlak Bankasından ahka
mı şahsiyeye ait 1500 liraya yakın 
bir parayı almakla maznun olarak 
adliyeye verilmiş, istintak hakimi 
kararile teşkif edilmişti. Cürümde 
iştiraki görünen ayni mahkeme

nin baş katibi Esadın da muhake· 
mesinin gayri mevkuf olarak de • 
vamına karar verilmişti. 

Bu sahtekarlık davasına, Ağırce
za mahkemesinde dün başlandı. 

Baş katip Esada yanlışlıkla müba
şir diye tebliğ yapıldığı ve onun i
~in mahkemede hazır bulunmadığı 
anlaşıldığından, müddeiumumi K5 
şif, vazih adresine tebliğ yapılması-
nı istedi. 

Esadın celbi için, muhakeme baş
ka güne bırakıldı. 

Polise hakaret 
Kürt Sait kızı Şevkiye, Kara • 

gümrükte oturan Hacerin kapısı ö
nüne gelerek Zekiye isminde baş
ka bir kadınla kocasına hakaret et
miştir. Osırada gelen bir polisi 
görı.ince kaçmak istemiş, kurtula -
mayınca polise de hakaret etmiştir. 

Hacer, dün fece cürmü meşhut 
müddeiumumiliğine verilmiştir. 

lfkence davası 
Komünistlikten maznun olarak 

va epey müddettir. Ağırceza mah
besine gittikleri vakit kendilerine 
işkence edildiği iddiasile, Selahi, 
Vasıf ve Hikmet, birinci şube me
murlarından Nuri, Sadullah, Em
rullah, Saim, Ali Rıza ve Nıhat 
haklarında daı·a açmışlardı. Bu da-

Lı'.ıtfi, Hasan ve Bahanın da din
kemesinde devam etmekte idi. Da
vaya dün yine deva medilmiş, şa
hitlerden Mehmet Cemal dinlen
miştir. 

Lutfü, Hasan ve Bahanın da din
lenmeleri için muhakeme talik e
dilmiştir. 

iki amele kamyondan 
dU!JtU 

Sarıyerde Kumsal civarından 

dönmekte olan Amerikan Sokoni 
Vakum şirketine ait ve şoför Va
silin idaresindeki 3999 numaralı 

gaz kamyonunun arkasında otur -
makta olan ameleden Osman ve 
Şerif düşmüşler ve başlarından ya
ralanmışlardır. 

Bir •atıcı yaralandı 
Kasımpaşada oturan seyyar sa

tıcı Mustafa Balıkpazarından ge • 
çerkrn 3948 numaralı kar;ıyonetin 
çarpı<ına maruz kalmış ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Kasap ,aka•ıl 
Fatihte oturan kasap çırağı Bah

ri ile tavukçu Yorginin oğlu Koço 
Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 
birbirlerile şakalaşırlarken Bahri, 
Koçoyu elindeki makasla yarala -
mış ve ya.kalanmıştır. 

Rlıtvet vermı, 
Bir memura rüşvet vermekten 

suçlu olan Güllü, dün, Birinci İs
tintak dairesine verilerek sorgusu 
\•apılmıştır. 

Gümrükler 
kimya hanesi 

Galatada Çınili rıhtım hanına ta. 
şınan Gümrükler baş müdurlütü 
kimyahanesi için hanın üst katında 
. er hazırlanmaktadır. Yer hazır

landıktan sonra kimyahane oraya 
nakledilecektir. 

Ünıversite yabancı diller mek -
tebi bu yıl da bir muafiyet imtihanı 
açmıya karar \•ermiştir. Bu imti
hana gırecekler profesörlerin seç
tiği '·eya istekli talebeler değil 

şimdiye kadar yapılan iki kompo
zısyonda iyi not alan talebelerdir. 
Yabancı diller mektebi iyi not a • 
labılen talebelerin Qist..elerini ha
zırlamakla meşguldür. Bunların i
çinden istekliler imtihana girecek· 

J !erdir. Bu muafiyet imtihanında 

f 
muvaffak olanlar sene sonunda ya
pılacak imtihandan muaf olm~kla 
beraber geçtiği kura devoma da 

ı 
mecbur tutulacaktır. 

Lily Damita istan
bula gelecek 

Bu suretle Maraşlılar tarihleri
nin en mühim hadis.,.ı ve istiklal 
savaşının en güzel levhalarından 
biri olan Maraş müdafaasını, bü. 
tün çiıgilcrile yaşayacaklardır Me
rasimden sonra konservatuar ar
tistlerinden ııüzide bir heyet, lda
ıik Avrupa eserlerinden parçalar 
çalacak, tcııannilcr yapılacak ve 
merasim nihayet bulacaktır. Bir 
gece sonra da Maraşlılar. ParkotcJ. 
de büyük bir balo vereceklerdir. 
Yarın Halkcvindc yapılacak olan 
törene her vatandaş serbestçe gi • 
debileccktir. 

Yoğurtlar 

Şimdiki halde Denizyolları ida
resi tarafından hnzırlanmış olan 
gemilere ait inş~at mukavelesine 
son ve kat'i şekil vcrilmi~tir. Dün 
de yazdığımız gibi bu ınuka vele 
bug~nlerde imza edilecektir. 

Alman inşut gurubu tezgabla
rında yapılacak vapurlar sekiz ta· 
nedir. Bunlardan ikisi Akay ikisi 
lzmir körfezi diğerleri ise D.ıniz. 
yolları içindir. 

Dok 9irketi ile 
Uyuşulamadı 

S.ıtın alma işi için lstinye Dok 
şirketilc hükümetimiz mümessilleri 
arasında Ankarada cereyan eden 
müzakereler iyi netice vermemiştır. 

Şirket, tesisatını ıatmak için çok 
yüksek !iat tekli! etmektedir. Bu 
vaziyet karşıoında anlaşma ihtimal
lerinin pek az oldujtu söylenmek· 
tedir. 

Bütün sinema meraklılarının ta
nıdığı meşhur Lifi Damita kocası 

artist Eirol Flyun ile beraber Ni
san ayında şehrimize gelecektir. 
Avrupada bir kaç ay kalmak için 
Holivuttan hareket eden artistler 
evvela Irlandaya, ondan sonra da 
Fransa, İtalya ve Yunanistana ge
çeceklerdir. Yunanistandan da İs
tanbula gelecek artistlerin burada 
10 gün kadar kalacakları bildiri!-

Müzakereler için .\nkaraı•a ııit· 
miş olan şirket mümessilleri şehri
mize dönmüşlerdir. Neticeyi bir 
raporla Paristeki merkeze bildire• 
ceklerdir. 

üatlerl klğıtla kapanarak 
•atılacak 

Doktorların tasnifi Verilen bir karara göre bundan Yeni yolcu salonu 
Etibba oc!ası idare heyeti tara- sonra Silivri yoğurdunun teneke- Galalada yapılacak yolcu s~lonu 

fından doktorların kaıanç derece- !eri açık olmıyacıık, üstü parşö- için hazırlanan maketler güzel 
ferine göre yapılmakta olan tasnifi men kağıtla kapalı olacaktır. san'allcr akademisinde teşiıir edil· 
hA'A Litmemiştir. Şımdiyc kadar Perakende satılan yoğurt teneke- mektedir. 
ancak i.tanbul cihetindrki doktor- Dün Juri heyeti azası Güzel sa. 

1 B h r !erinin de üstleri daimi şekilde ka-ların tasnilleri yapı mıştır. u a • nallar akademisinde bulunan bu 
ta da B~yoğlu ve diğer kazalar. palı olacak, üzerine imalathane - maketleri tetkik etmişlerdir. 
dakı doktorların tasniflerine baş- sinin ismi yazılı etiket yapıştırıla- Yapılanak salon modrea ,.e çok 
)anacaktır. caktır. güzel olacftktır. 
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Halk ucuz et istiyor! 

E
t meselesinde halkın iki şikayeti vardır: 

1 -.lstanbulda et çok pahalıdır. 
2 - Ve bu çok babalı alınan nesne ekseriya 

iyi detildir. Mesela hemen daima ~~y~n e~i. diye 
keçi etini hiç farkına varmıyarak yedıtımız ıııbi. 

(Açık Söz) bu • haydi hafif bir tabirle s?yliyclim • 
masum hüsnü:ıiyetsizlik üzerinde uzun neşrıyatla dul" 
dua"u için birincisini tetkik edelim ... 

• •• 
lstanbulda et pahalıdır. 
Hem o derece pahalıılır ki diğer ihtiyaçların tat

min vasıta arının fiatlarile mukayese etmek adeta 
imkansızdır. 

Bugün koyun etinin kilosu 60 kuruştur. Türkiye. 
nin bir şehrinde •kiloıu :ıltmıı kuruşa keçi, pardon 
koyun eti yemek kadar insana ağır gelen birıey 
daha tasavvur edilemeL Türkiye gibi dört ayaklı 
mahlükatı fevkalll.dc bol olan bir memlekette ve 
böyle bir memleketin bir ıcbrinde kilosu altmış ku. 
rıışa et almak bütün ikktisat kaidelerini iskambil 
kAa"ıdı ıribi deviren bir hadisedir. 

• •• 
Birçokları diyorlar ki: 
Hayvanların lstanbula nakli çok ıüç ve pahalı 

olmaktadır. Bu yüzden eti pahalı yiyoruz. 
Bu birçoklarına ben de diyorum ki: 
Şayet ben de ıiıc lstanbla yarım saat mesafede 

bazı köylerde en ll.lli ve en taıe koyun etinin yirmi 
kuruşa, evet sadece yirmi adet kuruşa satıldığını 
söylersem işbu zevat bana bu mahallerde satılan 
koyun ve emsali hayvanatın tayyare ile veyahut 
gökten zembil ile nakledildiği cevabını verebilirler mi? 

• • • 
Kartalda, Pendikte, Çekmecede yani belediye 

hududu dışarısında kalan yerlerde en iyi etin azami 
fiatı yirmi kuruştur. Buradaki esnaf halka fl&ebilillih 
hizmet etmek için çalışmadıklarına göre demek olu• 
yor ki bu fiata ıatış idare etmektedir. lstanbula 
gelince: 

Bu fiata belediye vesair vergöleri ilhe edersek 
koyun etini en fazla otuz kuruşa yememiz icabcdcr, 

Hatta bana kalırsa belediye biraz da kendi hcsa• 
hına fedakArlık yapmalı, gayret 6lmeli, kolaylık 
ııöstermcli ve hemşerilerine ucuz et yedirmelidir. 
lstanbul halkının ucuz ete olan ihtiyacı çamursuz 
yoldan daha az dcA-ildir. 

Nusret Safa Cofkun 
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Korkarız: (Harbı umumi)• 
yl de geri verecekler! 
Uyku hastalığına yakalanmış bir 

adam düşüniinüz. Kafası - bayağı 

aç veya 1stanbulda tereyağı yemiş 
bi rmide gibi - ezimezim eziliyor. Şi
şinciye, dumanı tütünciye kadar, 
asırlarca uyumak için ezim ezim 
ezilen bir kafa!.. İşte bugünkü kor· 
kulu ruya görmekte olan zavallı 
dünyacağızımızın hali! 

Bugün tepeden tırnağına kadar 
kar içine gömülmüş Avrupa, ha -
kikat, şaşkın bir Eskimo gibi, el
lerini İspanyada çıtır çıtır patlayıp 
duran obüslerin sıcağında ısıtmak, 
rahat hir uyku uyumıya hasrettir! .. 

Zazallı ihtiyar dünya, tam Mil -
Jetler Cemiyetinin ninnilerile kes
tirecek gibi oluyor .. Ah şu gazete
ler! 

Guguklu saat gibi biçare Eski· 
moyu ikide birde sıçratı~·orlar! .. 

Mesela, buyurunuz: 
Almanya, malumdur ki, (Ren) 

mıntakasını geri istedi. Aldı. Ver
say muahedesini geri istedi. Şimdi 
müstcmlekelerini geri istiyor diye 
biçare Eskimo sıçramada! Bugün
lerde evlerimize şenlik veren ham
si tavası gibi sıçramada! ... 
Şu g:ızelelcrin §U Avrupa Eski

mosuna oynadığı oyun harikadır : 
Şimdi de Almanya evvelce öde· 

diği harp tamiratını da geri is
tiyecekmiş. 

Eh, geri istenmedik bir (Harbi 
Umumi) kaldı.. 

Bu gidişin sonunda, onu da sakın 
biri çıkıp istemiye kalkmasın!! 

Muharrir le rln 
hakiki piyasası! 

Biz gazetelerin (5) kuruşa pahalı 
olduğunu söyleyip duruyoruz. Fa
kat, taksitle alınmış külahımızı 

şöyle pek örselemeden önümü -
ze koyup düşündük ... 
Yalnız bizim (Açık Söz) gazete

sinde yalnız her günkü yazıları i· 
çin çalışan muharrirlere bakın; 

Aka Gündüz, Ahmet Şükrü Es
mer, Etem İzzet Benice, Suat Der
viş, Nizamettin Nazif (Kara Da
vut), İskender F:ıhrcttin, Sami Ka
rayel, .B.:dri Rahmi, E. Naci, Rasim 
Özgen, Necmettin Dclioman. 
Hayri Edip, Abdurrahrr.an Şeref, 
Münir Çapan, Nusret Safa Çoşkun, 
Yusuf Ziya Bin:ıtlı ve Serden • 
geçti bendcleri ... 

Tam 20 muharrir! Beş kuruşa 
Demek her birimiz on paraya geli-
yoruz~ ! 

Teşriki mesai 
tmkAnsızlığı •• 

Yirmınci asır kahramanlıkların

dan birisi de şudur: İstifa. Yahut 
şöyle diyebiliriz: Cümlemizin ye
gane cahili olduğumuz teknik, is
tifa tekniğidir'! 

Şu muhterem futbol federasyo
numuza son zamanlarda belki bin
lerce şüt çekilmiştir. 'fek göl ol
mamıştır! 

Onun için muhter~m futbol fede
rasyonu reisi Bay Hamdi Eminin 
birdenbire istifasının, biz teknik 
cahilleri arasında, hayret uyandır
ması kadar tabii bir şey yoktur. 
Bu muhterem reis gazetelere, se
bep olarak, şöyle söylüyorlar: 

- Teşriki mesai imkansızlığı kar
şısında istifaya mecbur oldum!.. 

Demek sayı hesabile gol olmuş
lar!.. İyi amma (Teşriki mesai im
kansı lığından dolayı) istila liızırn 
geliyorsa, zannederiz, Türkiyede ne 
kada sporcu varsa istifaları lazım 
gelir!!.. 

Serdengeçti 

1 KONFcRANSLAR 

Aka gündüz bugün 
Konferans verecek 

Eminönü Halkevinden : 
Bu yıl için düzenlediğimiz seri 

konferansların beşincisi 11-2.937 
perşembe günü saat (t.7,30) da 
Evimizin Cataloğlundaki merkez 
aalonuoda Bay Akagündüz tarafın
dan ( lstipdat, Meşrutiyet ve Cum. 
huriyet ) meorzuu üzerinde verile
cektir. 

1 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

* Kadıköy Halkevinden: 
Kadıköy Halkevinden 12 Şubat/ 

937 Cuma akşamı saat 21 de evi -
miz salonunda Bay Celal Arseven 
tarafından cTürk san'atı. adlı bir 
konferans verilecektir. Konferans
tan sonra Bayan Güzin Işık ve Ba
yan Nevin Bingisu tarafından pi
yano konseri verilecektir. Herkes 
gelebilir. 
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Şehirden reportaj /ar 

Bazı ince sanatlar tari
he göçDyor! 

''Lehistanın t kl.f" 1aunlar araları.;da beyliği-, paşahğı, ağa· 
e 1 1 hğı, çoktan atmıtlar, illet veya sanat ad· 

Kanunu esasiye tarı veyahut tabiat lslmlerlle söyleniyor 

t k . . 1 

a sımı,, Ruzveltin ----
Bir kitabın iki millet münase-

betine sokduğu kundak 

V arşova, 10 (A. A.) - Polonya ajansı bildiriyor: 
Hükümetin naşiri efk!rı Express Poranny gazetesi, Çekoslovak• 

yanın, Bükreş Elçisi B. Sebanın yazdığı kitap meseleıi hakkındaki 
makalesinde ezcümle diyor ki : 

Seba mesefe8i, Çekoslovakyanın siyas~t sahasında yeni ve büyük 
b!r lekedir. Müellif, bu kitabında Romanya ordu•u hakkında hakarelAmiz 
bır surette idarei kelam etmiş ve Polonya ve Romanya aleyhinde Çe· 
koslovakya hudutlarının genişletilmesi lehinde bulunmuştur. Son ıa· 
manlar tarihi kend'.aine misafirperverlik ııösteren bir m• mleketi aleni 
ıurette tahkir eden ve bu memleketin bunun müttefiki olan di2'er bir 
memleketin taksimini tavsiye eden bu B. Seba ıribi bir dıplomat kaydet 
meıniştir. 

Bu sebcpden dolayı b. Sebanın Bükreşleki vaziyeti, gün ııeçtikce fe
nalaşmaktadır. Bununla beraber Praır, bu meseleyi neticelendirmek is
tememekte ve yalnız Çekoıl•>Takya hariciye nazırı b. Kroftanın b. So. 
banın kitabına mukaddimeyi kitabı okumadan yazmış olduğunn söyle· 
meklc iktifa etmektedir. 

O halde, hariciye nazırı B.Krofta yaıdıQ"ı mukaddime ile resmi bir 
mahiyet verdiği bu kitabın fikirlerini reddetmiyor demektir. Bu vaziyet• 
le B. Krofta bu noktai nar.arları kabul ettiğini dii~ünmeııi icabcder. B. 
Krorta B. Sebayı istifaya icbar etmediğinden bununla hemfikir demektir. 

Netice ıudur : 
Çekoılovakyanın resmi bir mümessili, Polonyaoın hudutlarında de· 

titiklikler yapılmasını taraftar bulunmu~ ve Polonyanın milli eraıisinin 
tak•imini te~lif eylemiştir. Bu reıml mümessilin tefleri de bunu reddet• 
meml~lerdir. Polonya bunu urıutmıyacaktır. 

• • • 
Japon ordusu dik başlılık ediyor 

Tokyo 10 (A. A.) - Harbiye nazır muavini General Umetsu maliye 
nazınna müracaat etlerek eski kabinenin taozim ettij!'i ıukerf bütçede 
tadilat yapılmasını ordunun kabul edemiyeceklni bildirmiştir. 

• • • 
Diri diri denize atılanlar 

Paris, 10 (A. A.) - Son e-ünlerde suların Atlantik sahillerine at• 
tıj!'ı cesetlerin üzerinde hiçbir yaralanma emaresi bulunmamış ve mev
cut berelerin cesetlerin uzun müddet denizde kalmasından ileri geldilti 
anlaşılmırtır. Bundan anlaşılıyor ki bu kimseler denize diri diri atıı. 
mı1lardır. 

• • • 
9 gün ugugan ne/ er! 

Stokholm 10 (A.A) - Kalskorona alayından bundıtn dokuz ırün ev· 
vel f'Srarenıriz bir surette ortadaıı kaybolnn bir topçu neleri buırün bir 
ot ambarında uı·uyor bulunmuştur. 

Bu asker bir kaç dakika istirahat etmek üzere &"irdiıti ot ambarında 
yatmış ve dokuz gün bili fasıla urumuştur. 

• • • 
Yine bir 
Hava faceası 

San Franıisl..o, 10 (A. A.) 
Los Angles'den San Fransiskoya 

gitmekte olan bır hava sefinesi 

San Fransisko körfezine dilşmüş· 
tür. Tayyare tepe aşaj!'ı batmıştır. 

Mürettebatını teşkil eden üç kiti 
ile sekiz yolcu ölmüştür. 

Tevkif tekniği •• 
So!I ırünlerde hcp'mizin şid 1etle 

teessürüne sebep olan ball feci 
hı\diseler oldu: 

Zincirlerinden boşanmış bir cana
var &"ibi sabıkalı bir hırsızın bir 
polis memurumuzu, mcrlliQ"i baha. 
sına, bir kondura bıçaj!'ıylr. ırırlla· 
tını kopararak öldürdüQ"ıinü, mel'u· 
nu yakalamaya ırelen bütün polis 
ve bekcileri bıçaktan ıreçirdij!'ini 
tüylerimiz ürpererek okuduk. 

Gün ıreçmedi, yine azgın bir sa· 
bıkalmm ellerindeki kelepçe ile bir 
polisimizi yaraladı~• görüldü. 

Bu hAdiseler insana duyduj!'u 
derin teessür arasında hayret ver· 
mekten de hali kalmıyor. Esas ili· 
barile polis hadiseye müdahale et
tikten sonra cürüm durur diye bi· 
liriz. Zira zabıta, bir (mania) kuv• 
veltir. Halbuki birbirini takip 
eden bu vak'alarda, mücrim
ler polis eline ıreçerkf'n veya 
geçtikten sonra da cürüm ikaına 
devam edebilmektedirler. 

Bu hal gösteriyor ki mücrimleri 
tevkif için (tevkif tekniği) polisi· 
sımızce !Ayık olduj!'u ehemmiyette 
talAl..ki olunamıyor. Cinayet ve 
cürüm adamlarının yakalanması, 

düzelirse busel•r Alemdağma, Ka· 
yışdagına şıuıtndıfer ~r. n .. nn. 
rüler ıslcyeco~nı,~i !. 

ı:u ıııakale serı.cr, 
olan z.hniyete bakınız: 

lstanbul şehrini tenkit yolunda 
yazılan yazılar lstanbulu yok yere 
kötü'üyormuş ve bundaki tehlike· 
de çok büyükmüş: 

1Şakiler60 Japonu 1 

Rehine aldılar 
Tokyo 10 (A.A) - Harbinden 

bildirildiğine göre şakiler Harbin'· 
in şimali şarki sinde bulunan Tan. 

guan şehrine hücum etmişler ve üç 
saat süren bir müsademeden sonra 
üçü Japon olmak üzere 60 kişiyi 
rehine alarak gitmişlerdir. 

"Zararı bütün memlekete dokunur· 
muş .•• Matbuat hürriyetine daha geniş 
bir mıkyasta layık olacak kemal 

çağına ıreldiğimiıin konuşulduğu, mec· 
liıte matbuat kanununun tadili için 
takrir verildiği şu sırada lstanbul 
şehrini dahi tenkit etmekten matbu. 
atı bu kadar çirkin bir surette t&h· 
zir eden bu liaan bizzat matbuatın 

olduj!'u muhakkak olan Serdengeç. 
ti arkadaşımızın dikkati bu maka
lelerin ırarip dili üzerine hır ok 
ıribi saplanmıştı. Şüphesiz, vatan
daş hürdür her türlü düşünebilir 
ve düşüncesini açıkca ortaya da 
koyabilir. Fakat muharriri de meç
hul bulunan bu makalelerdeki zih· 
niyet hakikaten bütün millr pren• 
siplerimiıe bir darbe gibi srörün
mektedir. 

lstanbul halkının şehrin dışında. 
ki yolların asfalt olduj!'unu ııörün· 
ce, gözii açılmış, şehir yollarının 

oozellilmesiııi istemeye başlamış 1 
lstanbulun şehir tenviratı bütçesi. 
nin lilAn mikdardan fihln mikdara 
çıktığını görünce (karanlıktayız f) 
diye baj!'ınyormuşuz 1.. Eğer ls
tanbuf yolları da bir yerden bir yere 
sevki, zarar ika edemiyecek halde 
bulundurulması şükhesiz her po• 
lisimizin bilmesi ve tecrübe ~ahibi 

bulunması icabeden çok ıreniı bir 
tetkik ve ıısı>l meselesidir. 

Bu iki uyandırıcı vakadan sonra 
polis amirlerimizin, eksiği ırörülen 

bu teknik noksanını derhal telafi 
etmeleri elzemdir. 

Muhalif görüldü 
Aut .. la·Maint 10 ( A. A.) -

Main• dtaletinln ugan mecUıl, 
8. Ruzvelt tarafından hazırla• 
nan adli ulahat projuinin ka. 
nunu tıasige bir taarrııa mahi· 
gelinde o/du}una dair tanzim 
edilip kongr•11• gönderilecek 
olan bir muhtırayı taıdik etmiş. 
tir. 

Paris sergisinde 
Bir facia 

Paris 10 (A. A.) - 937 beyne(. 
milel serırisi için yapılmakta olan 
Fransız şimendüfcrleri binasının bir 
iskelesi yıkılmış ve iskelede çalış
m:ıktA olan 30 ifçiden 12 al de 
yaralanmıştır. Altuının yarası atır· 
1lır. 

Almanlarla borç 
Müzakeresinde 
ihtilaf çıktı 

Berlin 10 ( A. A. ) Havas ajanıı 
muhabirinden : 
Afmanyanın husu•! dainleri kon. 

feransında dainlerle medyunlar ara. 
sında mühim noktai nazar ihtilAfJan 
çıkmıştır. Dainfer, Alman borçfa. 
rın<an bir kısmının ita edilmesini 
istemişler, medyunlsr ise şimdiki 
itilafların sadece tadil edilmesile 
iktifa olunması arzusunu izhar ey• 
!emişlerdir. 

Üç tali komisyon. noklai nazar. 
Jarı telif ctmej!'f. çalışacaktır. Al. 
manya tarafından yapılacak bazı 
ufak tefek fedakarlıklarla itillfın 
temdid edilebilece2'i beklenilmek. 
tcdir. 

Alman hariciye 
Nazırı Viyanaya 
Gidiyor 

Berlın, 10 (A. A.) - B. Von 
Neuratb, bu ayın yirmi birinde Vi. 
yanaya sriderek B. Guido Sch::!id. 
t'in Berlinde kendisine yaptıtı zi. 
yarcti iade etmek için orada iki 
gün kalacaktır. 

Siyam için yaptırılan 
torpidolar 

Monfalcoııe, 10 (A. A.) - Si· 
yam donanması namına inşa edil
mekte olan Sonııkla torpidosu de· 
nize indirilmi,ıir. Bölün torpidolar, 
bizzat kendi mürettebatları ile Ni-
san ayında Siyama gidecektir. 

latanbul fahri de mi 
(ez harici kanu)? •• 

?ehrimizde çıkan akşa;" gazele· 
l~r'.nden hiri garip bir makale se
rı~ıne başlamış bulunuyor. Dün· 
ku (Açık Söz) de Serdengeçti ise 
de akıl ve muhakemwen ıreçmcmiş 
aj!'zına yaraşır mı ? 

lstanbul sokakları hakkında da · 
mı t~nkit olmasın ? .. 

Bizzat alı\kadar olan resmi ze. 
v~tın böyle bir şeyi akıllarından 
bıle geçirmedikleri mutrakkaktır. 
O halde bu meçhul ve esrarenıriz 
muharririn yollar, çur~lar ve pa· 
urlar hakkında dahi tenkit hürri• 
yetindeki mana nedir ? .. 

• B_u zihniyeti aramızda gördii
ğumuze müteessir olmıyacak tek 
bir adam tasavvur edilebilir mi? .. 

!stanb~I şehri için yapılan ileri 
ııerı tenkıtler veya şikayetler ne• 
d b"t• en u un memlekete dokunsun? 
Bu kalkanı acemice kullanmıya ne 
lüzum vardır? .. (Paris) şehri hak· 
kında şıkAyetler yapılır ve yazı· 
lırsa. Paris batar mı? Bu meçhul mu• 
harrır arkadaşa derin bir teessürle 
d:r~z ki _lstanbul, üç beş şikayetle 
b~tu~ ~unyadaki emsalsiz şaşası 
•ondurulemiyecek kadar ebedi 
ırüzeldir .. Hele, kendi güzellij!'i et· 
rafında hayretle konuşmayı men 
etmek istiyenlerin suiniyf'tlcri~e 
bile çirkinleşmiyccck kad r , eli 
güzel... 

Açık Sözlü 

Bazı san'atlar tarihe goçuyor. 
Fakat haşa, ihyasına el atan meş
hut cürümler kanununun takibi 
elinden yakasını kurtaramaz. Bu sa
natların sermayesi zeka, pazarı ah· 
maklıktır. 

Böyle ince san'atların erbabı 

kendi aralarında epiyce mevki 
ve imtiyaz sahibidir. Bunlar, lıalk 
muaşeretini; muaşeret muharrir· 

!eri Saffeti Ziyadan, Abdullah Cev· 
detten ve nihayet Dalkılıçtan daha 
esaslı bilirler. 

Belki hatırlarsınız. Bazı tablolar 
vardı ki, sağdan bakınca (Mah· 
mut. Şevket paşa) soldan bakınca 
(Niyazi bey) önden bakınea (En· 
ver paşa) idi. 

Bu san'alkarlar, kendi araların· 
da yaman birer sabıkalı, polis e • 
!inde biçare ve kimsesiz iş arayan 
bir namuslu adam, san'atı başında 
ateşin bir hokkabaz. düzenbaz, şa • 
bedebaz. cerbezeli müselsel konuşur 
bir lafzendir. Soy adları kanunun· 
dan çok evvel bunlar öz Türkçe 
adlar takınmışlar, soylarını değil 

se bile meslek, san'at, ehliyet, il· 
Jet gibi vasflarını gösterir isimler 
edinmişlerdir. Çoğu, artık revaç bul
mıyan son'atını terketmiş, çoğu ya
kayı güç kurtardığı için işi na· 
muslu mesaiye dökmüş, çoğu da 
yeni icad ve ibdalarla tavkifane, 
polis, hapishane, adliye arasında 

mekik dokumakta devam etmiştir. 
Bunlardan meşhur Yakup, şim • 

di bir kahve idare eden müseccel 
esnaf arasındadır. Bu işlerin ehli 
olduğu kadar mücerribidir de. Kah
vesınde şöyle sapsız bir fincan eli
me sunulduğu zaman (Bay Yakup) 
diye kendısini aradım. Yalnız e· 
kabirle değil a, asagirle de mül:i. • 
kat gerektir. Yalnız Konyayı bil • 
mek kifayet etmez. Kanyayı da 
öğrenmek lazımdır. 

Çırak güldü. Bir tahta kurusu 
yavşağına bcnziyen bu küstaha i· 
çerledim. 

- Ne gülüyorsun? Kahvenin 
sahibi Bay Yakup nerede? 

Sonra ben de güldüm. Bunlar a
ralarında (Bay) lığı, (paşa). lığı 
(efendi) ve (ağa) lığı çoktan at • 
mışlar, illet veya san'at adlarile, 
yahut tabıat isimlerile söyleniyor
lar l'vf.eğer bunun ismi (Çamur) 
muş. 

Çamur Yakup diyor ki: 
•Artık halk yutmuyor bayım. 

Papelcilık, manitaeılık, dızdızcılık 
gibi san'atlar unutuldu artık. 
Şemsiye üzerine serili iıç iskam

bil arasından (maça papazı) nı 
bulup çıkarana koyduğu paranın 
bır mislini verirdik. Ve yine hesap 
sonunda bütün para pul bizde ka· 
lırdı. Tıpkı kumar manyetosu gi· 
bı. Yani para ellerde döner dola
şır fakat hesap sonunda para ku· 
marhaneye veyahut kumar oyna
tanın kesesine geçer. 

Bizde işin bir sırrı daha vardı. 
Bu kazananlar yabancı değildir. 
Bizdendir. O kazandıkca seyirciler 
şevke gelir, kağıda para basan ba· 
sana. 

Bir (ağabey) (*] görüldü mü 
gözcü haber ulaştırır. Hepimiz çil 
yav,usu gibi dağılırız. 

(Dızdızcılık) da pek gözden dit· 
şürülmiyecek san'attı. Makineye 
hi rlira koyuyorsun, iki lira veriyor. 
Hevese gelenler evvela küçükten 
başlıyor, kazanıyor, kazanıyor ni· 
hayet hüvüğünü koyuyor, maki • 
ne bozuluyor. oldu bitti. San'atta 
ehil olmıyanlar bu işi yapamaz. 
Çünkü kendi kafese girer. Bir de· 
fa başıma geldi. Biri (25) kuruşluk 
(•) N~şmi eıbişeli poliıe verilen 

dig~r bir ad. 

. " l 

attı (50)) verdim, (50) attı (100) 
verdim. Aldı, atmadı, başına ü • 
şüştük, bazısı kuvvetli adam. Da· 
ha fazla da gürültüye de san'atımı· 
zın sırrı mini. Böylece ağzımızın 
tadını aldıktı. 

(Manitacılık, mantarcılık) fazla 
görülmiyen san'atlardır. Yalnız 
bunları dışardan gelen vapurların 
çıkak yerlerine kurarlar. 

Bunu şehirde gezen kazlara yut· 
turmak mümkün değildir. İskam· 
bil, zar, düğüm, tavla zarı, bir şem· 
siye veya teneke kutu veya düz ve 
portatif bir masa bu işin bütün 
sermayesini teşkil eder. 

Bu iş bitti artık. Ne aldanan var, 
ne de buna göz yumacak insan kal· 
dı. Eskiden başkası dolandırılır • 
ken kimse yan bile bakmazdı. Şim

cli derhal mal bulmuş mağribi gibi 
horoza [•] haber yeti§liriyorlar. 

Bayım, bu işten hayır yoktu za
ten. Haydan gelen huya giderdi. 
Hastalık var, sağlık var, yaşlılık 

var, evlilik var. İnsanız, her şey bi· 
zim için. Az olsun dürüst olsun. 
Eh şimdi bereket versin kahveden 
geçiniyoruz. İki çırak da geçini • 
yor .• 

Biz tallı tatlı konuşurken etra· 
fımm irili ufaklı müşteriler sar • 

rnış. Elleri ağızlarında, saçlarında, 
çenelerinde, burunlarında, bıyıkla
rında, çeplerinde, dizlerinde bizi 
dinliyorlar. 

Bazılarile tanıştım. Aksak, Tram
pa, Arap, Çakı, Kokmuş, Küp, Ça
kır ve daha bir takım adlarla elle

rini sıktığım bu zevat hep eski eh
li san'attan ve yeni ehli iffetten. 

- Hepinizin sabıkaları var mı? 
Diye sordum. 

Bu işin bir sırrına daha erdim: 
Trampa Seyfi diyor ki: 

•-Sen daha toysun ağabey!• 
Arap Abdi beni myerime cevap 

verdi: 

•- Toy değil kara cahili bu i· 
şin. Sabıka, acemi!ık işidir. Ateş 

yakacakoın, dumanı çıkmıyacak. 

Barut yakacaksın kokusu olmıya • 
eak. 

Kotese en az giren ustadır bizde.• 

Velhasıl bir çok güzelim san'at

lar tarihe göçmüş. Anlaşılıyor ki 

ey erbabı kıraat, ya ahmaklar azal
dı, yahut zeki kalmadı. 

1STANBUL MUHABiRl 

(°) A}alng, pollı vey• taharri 
memuruna verilen addır. 
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Puşikin ismi 
Moskova 10 (A. A.) - Sovyet• 

!er birli~i merkezi icra komitesi, 
Puşkin'in ölümünün yüzüncü yıl 
dönümü hatırası olarak, Moskova· 
daki Plastik sanatlar müzesiyle 
Leninırraddaki Dram tiyatrosuna 
Pu~kinin ismini vermiştir. 

Keza icra Komitesi, Detskö. 
Selo şehri isminin Puşkin iıD?iİe 

de2'iştirilmesine ve Moskcva ve 
Leninırrad'da bazı sokak ve mey• 
danlara Puşkin isminin verilmesine 
karar vermiştir. 

fra11sız mukrlzlerlnln 
hakları 

Paris 10 (A.A) - Mebusan mec
lisi, sol cumhuriyetcilerden B, Dro· 
uol tarafından yapılmış olan tadil 
teklifini 223 reye karşı 377 reyle 
kabul etmiştir. Bu teklifte ecnebi 
istikrazlarına ait tediyat esnasında, 
istikraz mukavelesinde altın ile te
diyeye müteallik bir madde bu
lunmaması halinde dahi Fransız 
mukrizlerinin hukukunu mahfuz tut. 
mak !uzumu ileri sürLI iyordu. 
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Silah ve emniyet 
Büyük harpten eV\·el, siliıhları 

tahdit için Lahi konferanslarında 
yapılan iki teşebbüs, o zaman Av
rupadaki devletler zümresinden 
hangisinin diğerinden daha evvel 
silahsızlanacağı tayin edılemedı -
ğinden müsbet bir netice verme • 
rnişti. Prensip itibarile bütün dev· 
Jetler silahlarım tahdit etmeğe razı 
idiler. Fakat her devlet emniyetini 
silihlarına dayadığı için karşısın· 
dekinden evvel silahsızlanmaya mu
vafakat etmiyordu. Silah yarı~ı bü· 
yük harbe kadar devam etti ve ni· 
hayet harbi doğuran iımiller ara· 
sında sayılmaktadır. 

Büyük harbten sonra silahsız • 
lanma daha kolay gibi göründü. 
Çünkü sulh muahedelerile Alman
ya başta olmak üzere, mağlup dev
letler silıihlandmlmışlardır. Mil • 
letler Cemiyetinin misakına da her 
devletin silahsızlanmasını temin 
için bir madde • 8 inci madde • ko
nulmuştu. 

Bundan sonra silıihsızlan!11a içın 
iki teşebbüs yapıldı: 

1 - Deniz silahlarını tahdit. 
2 - Kara silahlar:nı tahdit. 
Bunlıırın birinci.-;i olan 1922 se· 

nesinde Vaşington'da ve sonradan 
1930 ı;enesinde Londra'da imzalanarı 
iki muahede ile müsbet bir netice 
verdi. 

Kara silahlarına gelince; Milll't
ler Cemiyeti kadrosu içinde yapı· 
lan bu teşebbüs neticesiz kalmış
tır. Kara silahlarını tahdid için 
1926 senesinde bir ihzari konferam 
altı sene çalıştıktan sonra 1932 se· 
neoinde umumi bir silMisızlanma 
konferansı içtima etti. Bunun mü
zakereleri de bir kaç fasıladan son
ra nihayet 1933 senesi sonbaharın· 
da Almanya'nın konferanstan çe
kilmesile inkıtaa uğradı . Almanya 
Milletler Cemiyetinden çekildi. Si· 
lahlanmaya başladı. Bu, büyük 
mikyasta bir siliıh yarışına çığır aç
tı. Arada Vaşington ve Londra de· 
niz silahları mukavelelerinin müd· 
detleri bitti. Ve bunlar da tecdit 
edilmedi. Şimdi küçük büyük bü· 
tün dey!etler arasında lcirihte e'ıı· 

saline tesadüf edilmedik b:r yarıı 
devam ediyor. 

Harpten sonra siliıhsızlanma te· 
şebbüsünün tarihi göstermi;tir ki 
harpten evvel de silahları tahdıt 

teşebbüsünün muvaffak olamama
sı, devletlerden hangisinin di~e • 
rinden daha evvel sil5hsızlanmoya 
başlaması etrafında bir ihtil~ rıan 

ileri gelmemiş imiş. Öyle olsa)•riı, 
harpten sonra umumi silahsızl.ın· 

ma için ortada hiç bir engel kolma
malıydı. 

Silahsızlanmayı temin etmek i· 
çin silahlanmanın funilı olan siyasi 
sebepleri ortadan kaldıı mak lazım 
geliyormuş. Silahlanma, siyasi an
laşmazlık ve bunun doğurduğu cm· 
r,iyetsizliğin arazından başka bir 
şey değilmiş. Fiyevrin bir hastalık 
arızası olduğu gibi. Harµl~n son
ra bir taraf silahsızlandı. Fakat 

siyasi anlaşmazlık ve bunuıı do • 
ğurduğu emniyetsizlik d~Yam e~~i
ğinden umumi silahsızlanma he • 
define varılamadı. Vaşingnton'da 
deniz devletleri arasında denı·• 

kuvvetlerini azaltan bir iti13f ak· 
dedilmişse, bu da, bu devkferin, 
aralarındaki ihtilafları m•ıvıkkat 

bir zaman için bertaraf etmelerı sa
yesinde temin edilmiştir. Fı!hakika 
o zaman, bu devletler arasınrJaı:i ih
tilaflar Uzak Şark'ta toplanmıştı. 

İngiltere, Japonya ve Amerika, 192a 
Vaşington deniz anlaşmasından ev· 
vel, Uzak Şark statükosunu ga • 
ranti eden bir itilaf imzaladılıt·. Si· 
yasi ihtilaf bertaraf edildikten son· 
ra silahsızlanma itilafı da bunu ta
kip etti. Nasıl ki Uzak Şark ıtil.Hı 
suya düşer düşmez, deniz anlaş· 
malan da sona erdi. 
Şimdi Milletler Cemiyeti konse· 

yinde verilen karar ile, silahsızlan
ma k"nferansı da gelecek Mayısta 
tekrar içlimaa çağırılıyor. Millet
lerası münasebetlerinin bugünkü 
şekline bakıp da bu kon:~"nnstan 
müsbet bir netice beklemek sa! • 
derunluk olur. Bir defa karaca, de· 
nizde ve havada silah yarış! almış 
yürümüştür. Fakat silahsızlanma 
teşebbüsünün müsbet bir neticeye 
varması bakımından daha kötüsii, 
devletler arasındaki sivasi anılı§ • 
mazlıkların her zamankinden da
ha derin ve emniyetsizliğin de dl· 
ha büyük olmasındadır. Silahları 
doğuran bu amillerin izaJPsin~ ça· 
lışılacağı yerde onun avanzı ile u:+. 

. o 
raşmak, hır hatayı tedavi ecerke:ı 
asıl hastalığı görmezlikten ,;el;p 
de fiyevr ve nöbet gibi Arızala"ı ile 
meşgul olmayo benzer. 

Ahmet ŞUkrü ESMER 



AYI YAGI 

Kasabada zavallı bir çocuk ko - J 
lunda sepet şurada, burada dola • 
şır; 

- Ayı yağı var .. Ayı yağı .. İlaç 
olur.. Çok iyidir. Diye elindeki 
bembeyaz yağı satmağa uğraşırdı. 
Bu çocuğun sattığı şey Fikretin 
dikkatini celbetti. Voronofun erkek 
koyunlardan istihsal ettiği aşı, 

kuvvetsizlere şurada burada tavsi
ye edilen ilaçlar gibi acaba bu da 
hakikaten reklamlı bir deva mıy
dı? 

Bizdeki ev ilaçları, kadınların 

şifalıdır diye uydurdukları şeyler 

ekseriya tatbik edilenin üstünde 
tesirini gösterirdi. Gece eve gelin
ce bunu karısına açtı. 

- Ben, dedi biliyorsun ki İzmir
de geçirdiğim hastalıktan beri ha
la kendime gelemedim. Yerliler -
den komşularına bir sor bakalım .. 
Bu ilacı tecrübe eden olmuş mu; 
tesiri nasıl? 

Şefika, kocasını çok severdi. Son 
vazifesi İzmirde muhafaza memur
luğu idi. Geceleri şurada burada 
-dolaşmaktan zavallı adamcagız ü
şüyerek hastalanmış ve az daha 
kendisini şu kotkoca hayat boşlu
ğunda yap yalnız, bırakacakken ö
lümlerden kurtulmuş, kefeni yırt
mış tekrar dirilmişti.Sevgili Fikret
ciğinin yoluna icabederse hayatını 
feda etmeği isterdi. Zaten onu na
sıl toplattırayım, şişmanlattıra -
yım diye düşünüp duruken ada -
mın sıhhati hakkındaki bu sözü o
nu büsbütün coşturdu. Hemen er
tesi gün komşusu bayan Hanifeye 
koştu, onun şöyle bir mukaddeme 
ile ağzını aradı: 

- Ah komşucuğum .. Dedi . Bi -
zimki bilirsin pek zayıftır. Dağla
ra, taşlara .. İzmirde geçirdiği has
talıktan sonra kendisini toplajla
madı. Vücudunu kuvvetlendirmek 
için bir iliiç biliyor musun? 

Rumeli muhacirlerinden olan 
Hanife kadın başını iki yana sallı
yarak: 

- Haha.. Çok bilirim komşu -
cum .. Angi türlüsünü istersin ki?. 

- Şöyle ucuzca .. Midesini fazla 
doldurmıyacak, tesiri kuvvetli bir 
şey ... 

- Olur... Ayı yağı yutabilir 
mi? 

Kurnaz kadının istediği de bu i-

Reo mini yapon: Bedri Rahmi 

di? Fakat renk vermiyerek izahat 
alıyormuş gibi sözüne şöyle devam 
etti: 

- Ayı yağı mı! aman teyze, hiç 
ayı yağı yutulur mu? 

Hanife kadın pişkin, gün görmüş 
insanlara mahsus bıyık altı bir gü
lüşle güldü: 

- Hatır için çiy tavuk bile ye • 
nir derler be kızım .. Madem k1 vü
cudunu bulacak yutsun her sabah 
fındık kadar birşeycik. 
Hık, mık etti, yalandan tereddüt

ler gösterdi; istediği şeyi öğren • 
mişti. 

O gece kocasına bunu söyledi. 
Karısının aldığı tafsilat Fikretin 
hoşuna gitmişti. Ertesi gün Şefika 
kapıdan geçen ayı yağcıyı yavaşca 
evin avlusuna alarak pazarlık etti, 
kafi mikdarda yağ satın aldı. Ve 
bir hafta sonra tekrar gelmesini 
ten bih etti. 

Fikret, sabahları tarif üzere ila
ca devama başladı. Esasen kendisi
ne hastalıktan yeni kalkmış insan
lara mnhsus bir iştiha gelmişti. Bol 
bol yemek yiyor, arasıra bulduğu 

iyi şaraplardan içiyordu. Yağlar, 
bol gıdalar devam ettikçe üç ayın 
içinde adam vücutca çok istifade 
etti. Bir sene sonra muhafaza me· 
muru eskisinden fazla kuvvetlendi 
ve şişmanladı; lakin şişmanlama -
yıp kuvvetlenen Fi!Cretin tabiati 
de değişmişti. Eskiden karısına 

karşı Halim ve mülayim olan Fik • 
ret gitgide aksi, herşeye çabucak 
kızar, vakitli vakitsiz homurdanır, 
ufacık, ehemmiyetsiz bir seb,,pten 
Şefikanın üstüne atılır vahşi bir a
dam olmuştu. 

Zavallı kadın, bir taraftan koca
sının sıhhatinin düzeldığine sevi
nivor, bir taraftan da bu çekilmez 
aksiliğine, geçimsizliğine için için 
müteessir olarak, geceleri o, derin 
horultular içinde uykuya daldığı 
zaman oturup gizli gizli ağlıyordu. 

Kocasının, şişmanlanmasını, kuv
vetlenmesini sabahları yuttuğu i
laçtan biliyordu. Fikretin yine azıp 
üzerine hücum ettiği bir gece ar • 
tık sabrı kalmıyarak ona: 

.!... Ayol.. Sen ne ayı şey oldun 
böyle .. diye haykırdı. 

İçtiği fazla şarapla asabı alevle -
nen Fikret kocaman kollarile onu 

Açık Söz'ün romanı:16 .......... ~-
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Y azan : lake nder Fahrettin 
Konyanın Analarköyünde de 

genç kızlarla delikanlılar bir ara
da oynarlar, maniler söylerler, ko
şup eğlenirlerdi amma.. Zeynep 
böyle süslü elbiseler giyerek biri
birine dolanıp dönen çiftleri öm • 
ründe ilk defa görüyordu. 

Zeyneple Cevat salonun bir kö
şesinde otura dursun ..• Biz gelelim 
iki kaşerlenmiş kadının meclisine. 

Sema, Melfıhata sordu: 

- Bizim gelini beğendin mi? 

- Cevat prezante etmediği için 
alıcı gözüyle bakmadım doğrusu. 

- Yakından görürsen çok beğe
neceksin! 

- Aman canım .. Kenarın dilberi 
ne kadar nazik olsa, nazenin ola • 
ma zdiye bir !Af vardır. Hiç te ya-

bana atılmaz bir atlar sözüdür bu. 
- Herkes gökten inmedi ya .. A 

Meliihatçığım! Çok istidatlı bir 
kızdır Zeynep. Onunla görüşürsen 
çok seveceksin! 

- Benim sevmem para etmez .. 
Sahibi seviyor mu? 

- Can atıyor .. hem ne seviş! Gö
rüyorsun ya, koluna taktı .. Bir kö
şeye çekildi. Hiç kimse ile temas 
ettirmiyor. 

--Cevadın eski bir atmaca olduğu
nu bilirdim amma .. Sevgilisini eski 
dostlarından kıskanacak ve kaçı
racak kadar budala olduğunu bil • 
mezdim. 

- Budalalık neden olsun? Cevat 
çok akıllıca hareket ediyor. Bili
yorsun ki son metresini de böyle 
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MÜ Elli Fi: Nlzamettin Nazif 

Kiminin sakalı bir karış uzamış
tı. Kimi çapaktan biribirine yapış
mış kirpiklerini elinin tersile ova
lıyarak esniyor, geriniyor; bir di
ğeri kırık bir ayna parçası geçir -
miş paslı bir cımbızla yeni yeni ter
!iyen bıyıklarını düzeltmeğe çalışı
yordu. 

Kimbilir ne zamandan beri ma
kas yüzü görmiycn, kirden biri -
birine yapışmış parlak kara saçla
rile şu esmer genç, kutusunu Bah
çekapıdaki sebil önünde bırakıp 

soluğu Yenicamideki esrar tekke -
sinde almış lostıracı bir çingen,dcn 
farksızdı. 

Merinos sırtı kafalı gencin ca -
ketindeki mendil cebi bir kenarın
dan yırtılmış ve sarkmıştı. Göm -
!ek yerini tutan spor fanilasının 
asıl rengi beyazdı galiba ... Fakat 
yıkanmıya, yıkanmıya bu fanila, 
kurşuni bir renk almış, devrik ya
kasının enseye ve gerdana giden 
kısmı kahve rengi bir meşinle kap
lanmışa dönmüştü. Cakctile bir 
kumaştan olmıyan pantalonunun 
üst tarafı garip bir şekilde buruş
muştu ki, alt tarafı uzun müddet 
rutubetli bir yerde kalmış soba bo
;ularını hatırlatan bu pantalonun 
bir defa giyildi mi bu bacaklardan 
kolay kolay kurtulamadığı anlaşı
lıyordu. 

Pancar yüzlü tıknaz gencin kıya
feti bir hayli düzgündü. Fakat bu, 
onun önden görünüşü idi Arkadan 
bakılınca foyası derhal meydana 
çıkıyordu. Biraz kımıldadı mı, dar 
belli kısa jaketin altından, gri pan
talonunun kıçındaki yuvarlak ya
ma vapur dumanı bir gözlük gibi 
sırıtıveriyordu. 

Yalnız, güderi kaplı küçücük def
terin yapraklarını karıştıran gen
cin kılığına bir diyecek yoktu o, 
bu umumi sefaletın ahengini bo -
zuyor, şu yamalı pantalonlar, kirli 

yakalıyarak . parçalar gibi dövdü. 
Karısının kendisine ettiği bu haka
_retin intikamını aldı. Söylediği ter
biyesizce sözün acısını çıkarttı. Şe
fikanın artık bu adamın kabaca, a
yıca, vahşı~e hallerine tahammülü 
kalmamıştı. Şimdi de kendisi git
gide zayıflıyordu. Hele son akşam
ki yidiği dayaktan sonra bir hafta 
hasta yatmıştı. 

Fikret, bütün bu halleri, yetiş • 
miyormuş gibi bir akşam kör kü
tük sarhoş olarak yakaladığı kötü 
bir kadını beraberinde ~ve getirdi. 
Şefika şaşırmıştı. İtiraz etseydi, 
muhakkak yine kavga çıkacak, bu 
sarhoş heriften dayak yiyecekti. 

Onun için hiç sesini çıkarmadı; 

başka bir odaya girerek uyumağa 
çalıştı amma, mümkün değildi. 

Sevdiği kocasının içeride yabancı 
bir kadının kolları arasında bulun
duğunu düşündükçe çileden çıkı

yor, boğazına bir şeyler tıkanıyor, 
başı dönüyor, aklı aynıyacak gibi 
oluyordu. 

* Ertesi gün jandarma gece yapı-
lan bır cinayetin tahkikatına baş
lamıştı. Muhafaza memuru Fikret, 
karısı Şefika tarafından tabanca i· 
le öldürülmüş ve günahkar Hali
me dahi yaralanmıştı. 

N.TUNCER 

göm !ekler ve yırtık yakalı caketler 
arasında refahı, rahat ve temiz ya
şayışı temsil eden bir sefiri andı
rıyordu. 

Son derece şıklı. Sırtına kabuk 
gibi yapışan koyu lacivert kostü -
mü terzilik san'atinin harikulade 
bir eseri idi. Hem de İngiliz şaya
ğından yapılmış galiba ... 

Büyük dünya harbinin üçüncü 
senesini yaşıyan İstanbulda, iki 
günde kıçı eriyen, ve dizleri çıkan, 
dirsekleri delinen Erzats Alman 
mallarına bile milletin hasret çek
tiği bir devirde, mes'ut sulh sene
lerini acı acı hatırlatan bu k;ya
fet, eğer ~ok büyük bir servete de
lalet etmiyor idise, hatıra pek kötü 
ihtimaller getirebilirdi. 

Glase iskarpinleri büyük bir Be
yoğlu firmasıııın piyasaya çıkardı
ğı en son modeld~ndi. Sağ kaşı ü
zerine biraz fazlaca eğdiği vişne 

çürüğü şlık fesi pırıl pırıl parlı -
yordu. Kolalı yakası bembeyazdı. 

Kravatı da ne alışkın bir elle bağ
lanmıştı öyle .. 

Esmerdi. İnce uzun kaşlarının 
altında fıldır fıldır dönen, kömür 
karası gözleri vardı. Bebeklerin -
den kıvılcımlar fışkıran kapkara 
gözler ki tek b• kışda onun ne şir
ret olduğunu anlatıveriyordu. 

Dişleri o derece muntazam ve te
mizdi ki insanın baktıkça bakacağı 
geliyordu. Bu dişlere şu beyazlığı, 
hangi iliiç, hangi macun verebilir
di? Belli idi ki bu a.~ız haftada bir 
olsun üstad bir dişçinin konroliin
den geçıyordu. 

Alt dudağı kalındı. Üst dudağını 
durmadan ısırıyor, ve dili ile kı -
vırcık tüylü, ince bıyıklarını yalı
yordu. Bu hali ve burnunun nefes 
alırken titreyen deliklerile ağzının 
iki yanındaki kabarıklıklar kolay 
tükenmez bir iştihası olduğunu gös
teriyordu. 

Dimdik duruyordu. Omuzları çok 
geniş, beli dardı. Mum gibi düzgün 
bacakları vardı. 

Bir müddet dalgın dalgın düşü -
nür gibi oldu; ve kimlfüir hatıra -
sında nasıl garip bir sahne canlan
mıştı ki gülümsedi de ... Sonra, i
pek gömleğinin kollarındaki yassı, 
oval altın düğmeleri oynatarak: 

- Artık dağılalım ... Diye mırıl
dandı. 

Zaten etrafındakiler birer ikişer 
dağılmışlardı. Yalnız diline bir si
gara yapıştırmaya çalışan tıknaz 

genç sırtını dayadığı yerde duru -
yor, ve bir diğeri gevrek gevrek 
i:ıksürerek ona bakıyor, galiba hok
kabazlığa başlamasını bekliyordu. 
Onlar da gözden kayboluverince 
adına Nazmi denen şu genç, garip 
notlarla dolu küçücük defterini ce
bine soktu, sağ tarafta bir kapıdan 
içeriye daldı. 

Sozlerinden İstanbulun hemen 
her tarafına dal budak salmış bir şe
bekenin başında bulunduğu anla
şılıyordu. Tavrı, emretmeğe alış
mış insanların ahengile konuşan 

sesi, etrafındakilere hükmedişi 

başka neye delalet edebilirdi? 
Kendisini dinliyenlerin suratla

rına haykırabiliyor, bir düzüye ha
karetler, tehditler savuruyordu. 

(Devamı var) 

birtoplantıda elden kaçırdı. den çekmezseniz, bir zevk duymu
yorsunuz) diyor. Hakikaten de öy
le. Doktorun dediği gibi burnumun 
içinde beynime doğru ilerleyen bir 
uyuşukluk var. Sen burnunda böy
le bir uyuşukluk duyuyor musun? 

· - Doğru. Sütten ağzı yanan, yo
ğurdu üfliyerek yermiş derler. 

Sami bey odanın ortasına güzel 
bir içki sofrası hazırlatmıştı. 

- Haydi, buyurunuz! Dedi,, şu 

kalabalığı savalım da, biz bize ka
lınca ben de gelirim .. Sabaha kadar 
eğleniriz. 

Selma başını salladı: 

- Haydi, işine bak sen! Bizim 
rahatımız iyidir burada. 

Meliihat çantasını açtı: 
- Vallahi vapurda fırsat bula -

madım. Adeta başım dönüyor .. 
Haydi şundan çekelim önce birer 
tutam. 

Küçük bir paket içinde çıkardığı 
toz, heroinden başka bir şey değil
di. 

İkisi de sol elinin baş parmakla-• 
rının üstündeki çukura birer tu • 
tam heroin koydular ve enfiye gibi 
burunlarına çektiler. 

Melahat hayretle sordu: 
- Hatırıma gelmişken söyliye

yim: Doktor Adil bey bana (sizin 
burnunuzun adeleleri o kadar u • 
yuşmuş ki, artık bir kaç tutam bir-

- Şüphe yok. Ben bu uyuşuklu
ğu dört yıldan beri duyuyorum. 
Onun için, burnum, heroin cinsini 
derhal seziyor. Tebeşir gibi yaban
cı maddeler karıştırıldığı zaman, 
genzim tıkanıveriyor ... 

- Bizim burunlarımız vallahi 
bu işlerde birer mihek taşı kadar 
hassas oldu. Kim ne derse desin, 
saf veya mah!Ut heroini benim ka
dar anlıyan yoktur İstanbulda. 

- Hakkın var. Sen benden beş 
yıl önce başlamışsın bunu çekmi
ye ... Elbette ustası olacaksın bu i· 
şin! 

Melahat heroini çektikten sonra, 
önünde duran rakı kadehini dol • 
durdu: 

- Haydi, cilalayalım şimdi ka
faları ... 

Selma hanım da kadehini doldur
du ... 

İçtiler. 

aiit.Ji~ 
Yazan AKA GÜNDÜZ 

Bundan bir çok yıl önce N evyor- eksiğini görmezlikten gelerek genç 
kun en meşhur operasında bir mil- karısını cemiyete, hayata ve otu -
yoner, metresini öldürdü. Ölen ka- rurken, dizlerini doğuracak gibi 
rıyı gömdüler, öldüreni hapsetti - alabildiğine açmamağa, ve iskar-
ler. Ertesi hafta yine o salonda pinlerinin topuklarını yere koyup 
dünyaca meşhur bir artist bir genç tabanlarını havaya kaldırmamağa 
ve zengin delikanlının gırtlağına alıştırdı. 

şapkasının uzun iğnesini saplıya - Evlendiklerinin ikinci senesi ya-
rak öldürdü. Karıyı tımarhaneye zında onu Büyükadaya götürdü. 
ve oğlanı mezara tıktılar. Fakat hiç BüyiıkJda; Edirne kapısının iç ta. 
kimsenin aklından (operayı kapa - rafında :Y<'ti:en Birsin için pek a-
mak) fikri geçmedi. hım ş;.hım bir :,er göründü. Sandı 

On gün içinde tramvaylarda se- ki Büyükadanın, Balatlılara bel ve· 
kiz yaraloma vak'a,ı çıktı diye ren sıska qekleıı bile usılzadedir. 
(vay! tramvaylar vak'a yerleridir) Bilmedi ki Büyükadanın ÜsküJar-
diye kimse tramvayları işinden gü- d n, Ka<ımpaşa piya1esinden, At-
cündcn yasaklamıyor. lama taşından ve Mevle\'ihane ka-

Taksim meydanınc' ki pis "bdes- pısından hiç, hiç, ve hiç bir farkı 
hanenin çişleri betonların üstüne yoktur. Acemi gelin, yeni hayata 
akıyor, bir çoklarının ayağı kayıp intibak edebilmek için roman oku-
düşüyorlar ve kafa:arı kırılıyor di- du. Hakiki hayata uymıyan, yalnız 
ye abdeshaneleri kapatıyorlar mı? yazıcısının muhayyelesinde doğan 

Büyük sanayi müteal,hidi Alp~- insanlara uymağa çalıştı. İstiyordu 
got'un da evinde masumane ku - ki ona o kadar şefkat ve müsame-
rulmuş bir Zekeriyy:ı sofrası var- ha ile davran kocasına ken -
dı, orada da fena bir tesadüf olarak disini be(:rndirsin. Ve anlamıyor-
bir cinayet işlendi. Bunda ne apar- du ki kocası tam bir memleket ço-
tımanın, ne içindekilerin, ne de Al- cuğudur ve bunlara omuz silker. O, 
pagotun karısının hiç bır suçu yok- mesleği icabı lüks denilen bu ha-
tu. yat içınde görünmek mecburiye • 

tinde idi. 
Bırsin Alpagut bunları düşünü-

yordu, bu mantığı koruyordu ve İşte böyle bir ruh buhranı zama-
kendisinı bu işte masum görüyor- nında idi ki bayan Cansever'e tesa-
du. Bununla beraber ti rl ordu. dili etli. B an Cansever son derece 
Çunkü onun bir vicdan üzüntüsü lüks ve bu hayatın kurdu idi. On-
vardı: dan alacağı sosyete derslerini iyi 
Şu ve bu hayırsever adamın yar- tatbik ederse kocasının yanında o 

dımile tahsilini bitiren yetim Bir- kadar sevimli olacaktı. Bayan Can-
sin; fakir, fakat dürüst bir ailenin sever sakin, yaşlı, ·kibar bir hanı-
kızı idi. Gençli.ğinde; bedavadan mefendi görünüyordu. Karışık in-
kazanan türedi zenginlerin ayar· sanlarla konuşmuyordu. Hatta bunu 
tıp getirdikleri genç k:zbrın arası- bir kaç defa Birsin·e de söylemişti. 
na katılmamıştı. BPlki de katılmak - Kızım! ben sanin gibi kibar 
fırsatı bulamamıştı. Bu fırsat bula- insanlar olmayınca sosyEtede bir 
mamak onu faziletlilerin dizisine türlü ferah bulamıyorum. Sana 
geçirmişti. Eğer o da bir fena tesa- fazlaca dü~kiinlüğüm bundandır. 
düfe çarpılsaydı, bir Ayazpaşa a- Sen asil bir ailedensin, kibarsın Ye 
partımarunın iç tara[ odasında ha- sosyete haya'ını safvetle takip e-
pı yutabilirdi. Böyle birşey olma- diyorsun. 
dan ve yine hayırsever bir kaç in- Asil, kibar, sosyete hayatı, bil -
sanın yardımı ile genç, dinç ve gü- giçlik ... 
zel müteahhit Alpagotla evlendi. Genç kadın Edirne kapılı oldu-
Evlendiği gün, cemiyette ne kadar ğunu biliyordu. Fakat böyle yük-
geri kaldığını tuttuğu çataldan an- sek bir kadın tarafından böyle ta-
ladı. Çatalı üç parmağı arasında nınmasını -riyakarlığını düşünmi· 

kullanacağına üstünden aşağı doğ- yerek- pek hoş bulmuştu ve bun . , 
ru avuçla kavramıştı. Düğün sof- dan gurur duymuştu. 
rasında kendisinden başka böyle Bt• hissin neticesi olarak Canse-
çatal tutanı göremeyince pek utan- vere kalpten bağlanmış, inanmıştı. 
dı. Ve gördü ki çatal tutamıyor, ka- Bayan Cansever bir akşam bayan 
şık kullanamıyor, oturamıyor, konu- Birsini bir Zekeriyya sofrasına ça
şamıyor.Bu kalp üzüntüsü içinde ko- ğırdı. Bu sofra başka bir sofra idi. 
cası ona güneş oldu. Hepsini, her (Devamı var) ......,.,..,,,,,,,,,,,,......,,..-:--............. _....~.:...:...:.;....;.:...:.:..:.. 

Melahat sigarasını yaktı: kançlık damarların kabarmıyor 
- Ey .. anlat bakalım .. Anadolu- mu? 

nun nerelerini gezdiniz .. Neler gör- - Kıskançlık mı adam sen de. 
dünüz oralarda? Ben zaten Cevatla çoktan beri kar-

- Vallahi çok yer gezmedik biz. deş gibi yatıyordum. Benim yap • 
Buradan doğruca Konyaya gittik. tıklarıma o da göz yumuyor. Bun • 
Konyada rastladığımız bir dost bi- dan sonra Cevattan hayır yok ba· 
ze (Anaiarköyü) nü tavsiye etmiş- na. 
ti. Cevadla orada bir ay kadar kal- - İyi kötü bir koca gibi kullnı· 
dık .. Gezdik .. eğlendik .. ve başı - yordun a canım! 
mızı dinlendirdik. İşte o kadar, Me- - Bostan korkuluğuna ihtiyacım 
liıhatciğim! kalmadı artık. Bir müddet de Zey-

- İşte o kadar olur mu, a canım? nebin hatırı için kahrıni ç~kmeğe 
Bir de piliç gibi bir kız bulup ge • katlanacağım. Bu arada elinden bir 
tirmişsiniz bura··a 1 de evceğiz kurtarırsam ... 

Selma dudağı:ıın ucile güldü: - Sahi onun babasından epice 
- Cevat çok sevdi bu kızı. Be • bir şeyler kalmıştı. 

nim de işime geldi.. alıp getirdim. - Onların hepsi çoktan bitti. 
- Vallahi sen çok hazımlı, çok Şimdi Göztepedeki köşkle, Cağal-

geniş yürekli bir kadınsın! Ben oğlunda sekiz odalı bir evi var. İş· 
katiyen yapamam senin bu yaptı - te benim gözüm bu evde. 
ğını. - Koparabileceğini umuyor mu• 

- Yapılmıyacak ne var ayol?! sun? 
Cevadın ne şıp sevdi ruhlu bir er- - Bir kaç kere vadetti amma~ 
kek olduğunu bilmez misin sen? henüz filiyat sahasında birşey yok, 
Yarın ondan bıkacak .. Zeynep ba- Mamafi ümidini kesmedim.. ~Y· 
na kalacak. nepten önce onun elinden bu evi 

- İlahi Selmacığım, ne kadar almak istiyorum. 
ılerin düşünüyorsun! Hiç te kıs - , (Devamı var) 
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Adanada tayyare is·l 
tasyonu kur~luyor 

Ceyhan yalnız 
Bir bina 
l~tigor 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 
[Bu alltunlarım1ıda okuyucu1a• 
rımııın fotoğraflarını tahllle de• 
vam edlyoru:ıı;.J 

291 Beyazıt : A. Tumçay 
e Suallerinize cevap veriyoruz: 
1 - AhlAkınız, kendi kendinize 

inanışınızdan ve emniyetinizden do

Neler doğacak? 

Radyo kaşifi bir 
sürpriz hazırlıyor 
Vi,yanada toplanacak fizik ve 

Radyo kaşif /eri kongresinde 
Markoni geni keşfini anlatacak 

lstanbul -Ankara - Adana hava 
postaları ilkbaharda işleyecek 

Ceyhan ( Hususi Muhabirimiz
den ) - Ceyhan iktisadi ve zı
ra! bakımdan önde giden bir 
kasabadır. Şu bir iki sene zar
fında kasabada çok hararetli 
bir şekilde çalışılmış ve imar 
sahasında bir çok muvaffakı· 

yetler elde edilmiştir. 

layı, en iyi ve kuvvetli taraflarla t" 
vasıllanabilir. t • Ancak bu sizde kısmen bir gu. 

]. 

A
dana ( Hususi Muhabirimizden) - lstanbul ve Ankara Ada'la ha. 
va postalarının işletilmesine önümüzdeki ilkbaharda başlana~aktır. 

Mersin ve eski Tarsus şoseleri arasında 600 dönümlük arazinin 
istimlak edilerek tayyare istesyonu yapılması kararlaşlırılmıslır. 

Belediye encümeni, istimlak muamelesinin yapılması için hazırlıklara 
başlamıştır. Bir iki gün içinde bir hey'et mahalline giderek istimlak 
edilecek araziye kıymet takdir edecektir. 

• • • 
Canavarların Kocasını 
Topraktan Baldızı ile 
Çıkardığı çocuk Yakaladı 

Balıkesir 7 - Büyük Bostancı 
-\öyü ile Küçük Bostancı köyü a
rasında bulunan çay kenarına gö
mülen ve vahşi hayvanlar tarafın
dan gömüldüğü yerden çıkarılıp 
parçalanan çocuğun hastahanede 
otopsisi yapılmıştır. Fakat bu yav
·runun hangi kadına ait olduğu ve 
doğduktan sonra niçin gömüldüğü 
anlaşılamamıştır. 

Yeni açılan 
Kanal 

Muğla 8 (A.A.) - İlimizin Fet
hiye ilçesinde Karaçulha ile günlük 
başı köy ]eri arasından geçen beş 
oin 350 metrelik kanalın I.300 met
relik kısmı bitmiştir. Karadere, 
Kumluova köyleri arasındaki 2500 
metrelik kanalın 1000 metrelik kıs
mı kısmen açılmış olup diğer kı -
sımlarının ikmaline çalışılmakta • 
dır. 

Muhabir mektupları 

İzmir, (Hususi muhabirimizden) 

- Geçen akşam Damlacık'ta bir a

ile faciası olmuş, Avni adında biri, 

kendisini baldızı ile fena vaziyette 

yakalıyan karısını ağır surette ya

ralamışvtır. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 

Avni, evvelki gece eve geldiği 

zaman baldızını yalnız bulmuş ve 

bir müddet haşhaşa kalmıştır. Bu 

sırada evine dönen A vni'nin karısı 

Hacer, kendi anahtarı ile kapıyı 

açmış ve içeri girerek yatak oda -
sına geçtiği zaman kocası ile kız 

kardeşini fena bir vaziyette gör -

mÜ$ ve feryadı basmıştır. Bu cür· 

mümeşhuda fena halde içerliyen 

Avni, derhal karısının üzerine atıl· 

mış ve kedisini ağırca yaralamış

tır. 

Eski eserler diyarı 
Çeltikçi köyler·nde 

Ktird• oturm•ktan bUyUk zevk duran 
tiOretmenl•r •raeında geçlrllen iki gUn • 
Çeltlk clver1nın gUll•t•nı Arv•ııı ktiyU 

Fakat kasabamızın henüz mü
him bir noksanı vardır. Bu da 
bir hükumet konağının olmama• 
sıdır. Buranın çok eskiden ya. 
pılmış ve iki sene evveline ka
dar kullanılan bir hükumet bina. 
sın vardı. Bu bina işo yaramı· 
yacak kadar eskimiş 'le yıkılma 
tehlikesi göstermiş olduğundan 
geçen sene tahliye edilmişti. 

Şimdi hükumetin kira ile otur. 
duğu bina hem çok dır ve ray. 
nsıhhidir. 

Bundan evvel hükumet binalar 
yapılması için bir teşebbüste 
bulunmuş ve kasabanın hll ve 
vakti yerinde olanları buna yar. 
dım bile teklif etmişlerdi. Fakat 
bu teşebbüs olduğu yerde kal
mış ve bu güne kadar müsbet 
sahaya a-eçememiştir. 

Karşı karşıya 
Domuz avlan
manın neticesi 

Edremit (Hususi) - Havran'ın 

Eymir köyünde tertip edilen sürek 

rur ve daha fazla bir hodbinlik 
ve egoistlik do~urmuş bulunuyor. 

2 - Tabiatınız; geçimlilik, se• 
vilmekten hoşlanmak gibi tarafla
rınızla cemiyetin bugün aranan hu
susiyetlerine uyabilecek derecede· 
dir. Yalnız hayalperest olmanız, 
aile canlı olmamanız gibi kusur
larınızın amili olmuştur . 

3 - Henüz kati ve mütebellir 
fikirleriniz yoktur. Daha fazla oku· 
maA-a muhtaçsınız ve tav•iye ede
rim. 

4 - Unıumiyetle muhitinize kar• 
şı a-örüşünüze a-üvenirsiniz. Kadın 

avında çok feci bir kaza olmuş • · .e kız sizin için herıeydir. Hayatı. 
tur. parayı herşeyi kadın ve kız mace-

Köylüler domuz vurmak üzere ralarında bir koz ribi kırabilirsiniz. 
bir buçuk saat mesafede bulunan Siz, kendinizi sinema artistle-
büyük Şapçı köyü deresindeki or- rinden birine benzetmekle müte-
mana kadar açımışlardır. Burada ıellisiniz. Sinemaya düşkiin olma-

n,z sırf bu yiiıdendir. Daha fazla 
avcılar karşılıklı olarak domuzla- taıc.lit edersiniz, icadını~ yoktur. 
rı ngeçeceği yerde tertibat alınış- Sakın kızmayınız. Biraz yaşla· 
lar ve biraz sonra beklendiği gibi nınca bu huylarınız düzelir. 

!::ı;~;!a:te!:~:~i:yı~~!1~~~~~:~ü- 1 ............................................................................. "' 

seyinin attığı tüfekten çıkan m~.rmi Askerlik 
karşısındaki İ~maile . rastgelmiş ve 
zavallı adam derhal ölmüştür. 

Müddeiumumilik ve jandarma 
tahkikata başlamışlardır. 

Ke9anda Halkevı 
Keşan (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Evvelce bildirdiğim veçhi
le Keşanda açılan Halkevi Umumi 
Merkezince kararlaşan Halkevi için 
yapılmakta olan hazırlıkllır ik -
mal edilmiş gibidir. 
Keşan Halkevin in bugünlerde a -

çılacağı anlaşılmaktadır. 

BEYOGLU 

Deniz tayyareleri
nin vazifeleri 

Deniz tayyareleri, karada ol. 
duğu gibi, harbin cereyanına, 
t~kip edilen maksada göre, va
zıle görürler. 

Başlıcalarını anlatmağa çalı· 
ıalım : 

1 - DENiZ KEŞiF TA YY A· 
RELERi, 

Burdur lılr eski 11erler mımlıkıllıllr. Ba rtıim Çıltikçl yakınıntla Selçuk SARA y 
Sultanlarından Alaıddln Kıylcııhııt •amonıno alt 6ir korwonıoragı TÜRK 

ıöstormılı:tedir 
MELEK 

: Halk opereti 
: Dokuzuncu senfoni 

ve Bekar evliler 
: Canlı filim ve Ka• 

Donanmayı düşman donanma· 
sına karşı gizleme!te ve denizaltı 
gemilerinin hücumlarından ko· 
rumağa çalışırlar. Bu tayyareler 
hafif kruvazörlerle, tayyare ge· 
milerinin Üzerlerinde taşınarak 
bunlardan evvel uzak keşifleri 
başarırlar. Ve dlişınan filosu hak
kında esaslı malumat alırlar. De· 
~iz. üzerindeki denizaltı gemile
rını zamanında keşfederek hü
cumlarını men edecek tertibat 
aldıran bu tayyarelerdir. 

2 - TOPÇU ATJŞINI TAN
ZiME YARAYAN DENiZ TAY. 
YARELERI: 

Burdur, (Hususi muhabirimiz • daşlarla iki tekerlekli arabaya tin-
den) - Antalyadan Burdura gelir- miştik. 
ke nyol üstündeki Çeltikci nahiye· Yirminci asrın sür'at devrınde 
sini görmek üzere beş on dakika i- böyle iptidai vasıtalar ne de olsa 
çin kamyonu durdurmuştum. Yo- insanı sıkıyor. Çok neş'eli olduğu-
lun kıyısında bulunan büyük ilk muz halde, yolun uzaması ile, ara-

iPEK 
SAKARYA 
YlLDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

dın isteyince 
: Canlı filim 
: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot 

yatı okuluna girdim. Öğretmenler sıra sabrımızın azaldıgını his etmi-
beni arkadaşca karşıladılar. İçlerin- yor değildik. Nihayet köy görün- TAN 
den birisi evvela kendisini tanıttı: dü. Arvallı köyü bu civarın gülüs-

: Kızıl çayır ve HÜ• 
cum Taburu 

: Marinella ve Brod· 
vay melodi 

Mehmet Tekin. tanı imiş. Bahçelikler arasından 
Ve sonra arkadaşlarının isimleri· geçmeğe başlayınca bende de ayııi 

ŞIK 

ŞARK 
: Korkusuz kaptan 

ni söyledi: İsmail, Fuat, Mehmet, kanaat doğdu. Köyün içinde ilk du-
Osman. rağımız yepyeni bir mektep binası ASRI 
Doğduklarından beri şehirde oldu. Arvallı halkı arabamızın et -

: Brodvay melodi ve 
Hava kahramanları 

: A~k bandosu ve 
Singapur korsanları \ 

: Şeytan adası ve 
Mumyaların serveti 

CUMHURiYET: Korsanlar defineıi 
ve Meçhul kuvvet 

büyüdükleri halde şimdi vazifele- rafını sarmış, bize choş geldiniz> ASTORY A 
rinin icabı olarak köyde oturan, fa· diyorlardı. Hepimizi mektepte mi· 
kat bundan büyük bir zevk duy • safir ettiler. Buradaki istirahatimiz 
duklarını söyliyen bu mefkure ço- çok samimi bir konuşma silsilesi i-

ISTANBUL cukları arasında tam iki gün kal- le geçti. Köyün saf muhtarı Bekir, 
dım. Çünkü bırakmadılar, bana Öğretmen Şükrü ve arkadaşı tara· FERAH 
her vesaiti kaçırttılar: fından fevkalade hüsnü kabul gör· 

ı Yıkılan• belde ve 
Ölüm ve Zafer 

_ Açık Sözü çok severiz, diyor- dük. Ve Arvallıda akşama kadar MiLLi 

!ardı. Onun bir muhabirini iki üç kaldık. 
: Çapkın genç ve 

Kızıl çayır 

' Bay Tekin gün aramızda alıkoymak isteriz. Güneş batarken harekete hazır-
Günlerden cumartesi olduğu için !anıyorduk ki bizi bırakmak iste -

hafta tatilinden istifade mümkün· mediler. Fakat ısrar ettik ve onla-
dü. Bana köy gezintisi teklif etti· rın çok samimi uğurlamaları ara-
ler. Bu gezintiye nahiyenin genç sında köyden ayrılarak yine ayni 
müdürü Akif de iştirak edeceğıni neş'e içinde Çeltikçiye döndük. 
söyledi. Ve hep beraber yola çık - Köy seyahatinden çoktandır 

mahrumdum. Bu kısa gezi bende 
tık. 

' Küçük prenses 
: Bay Tekin 

HiLAL 
AZAK 
ALEMDAR 
KEMALBEY : Hava kahraman• 

lan ve Denizaltı 
kaçakçıları · 

BAKIRKÔY 
MiL TIY ADI , Gizli penço 

KADIKÔY Bize refakat eden Çehiş köyü öğ- baın başka bir tesir husule getir • 
retmeni Zarif ile kamunb"Y Akif miş bulunuyor. İçimde yepyeni bir HALE 
kurnazca hareket etmişlerdi; onlar ideal vücut buldu: Köy ve köycü· 

: Yeşil domino 
ÜSKÜDAR 

at üstünde idiler. Biz ise diğer arka- lük aşkı. HALE 
: Uııutma beni 

Bunlar, zırhlılar ve büyük kru
vazörler.o gövdelerinden uçarak 
bu gemilerin büyük çaplı topla· 
rının atışlarını tanzime çalışırlar. 

3 - SiS MANll YAPAN 
TAYYAR ELER , 

. Bu ~ay yareler de vücude gelir
dıklerı sis bulutlariyle gemilerin 
barekll.tını veyahut hedefi düş· 
man a-özünden gizlerler. 

4 - DENiZ AVCI ıAYYA· 
RELERi; 

Müdafaaya yararlar. Düşmanın 
tarassut ve keşif, bombardıman 
ve torpil tayyarelerini defetme-
2-e ve hedeflerinden uzaklaştır. 
ma2'a çabalarlar. 

5 - DENiZ HARP FiLOLARI: 
Bombardıman ve torpil tayya. 

relerinden mürekkeptir. Bomba. 
l~r hakkında, sırası a-eldikçe, ma
l':'n:ı:ıt vermiştik, Hava torpille. 
rını de, kısaca izah edelim: 

Bu torpiller, sivri uçlu ve için· 
de mevadı müştaile bulunan mah· 
ruti bir göve ile, hava hazine
~i, ınakine, piston ve pandül, 
ııroskop ve pervaneden ibaret
tir. isabet neticesinde geminin 
bordasında bir delik açarlar. Ha
va hazineleri 150. 250 kiloa-ram 
t!'zyıka dayanacak kuvvette;çe• 
lıkten >'.apılmıştır. Makine, per
vanelerı harekete getirir. Piston 
torpilin suya dalmasını tanzim 
e.d~r. Pandiil pistonun hareke· 
tını yoluna koyar. Jireskop ve. 
rilmiş bir istikametten torpili 1 ayırmaz. 

M. Ersu 

Harplerden önce olduğu gibi, 
A vrupanın en güzel bir yeri olan 
Viyana, harplerden sonra da gü -
zelliğini kaybetmemiş gibidir. 20-30 
yıl önce, beynelmilel bir çok kon
grelerle, ilmi konferanslar, ekse -
riyetle Viyanada toplanırlardı. İs
tanbul, beynelmilel toplantılar i· 
çin, Asyanın, Avrupanın, Akdeni -
zin, Karadenizin, Balkanların orta
sında, havası, suyu, manzarası. ta
bii ve tarihi güzelliklerile, en mü
nasip bir belde olduğu halde, ya -
hancı bir seyyah veya ecnebinin a
radığı zaman uygun konför ve ko
laylık teşkilatına tamamile malik 
olmayışı yüzünden, beynelmilel 
toplantılar şehri olamamaktadır. 

Viyana, birçok cihetlerden İstan -
bulun yanında muhakkak ki hiçtir. 
Fakat .. Birçok yıllardan beri, Kon
for, güzellik ve ucuzluk bakımın -
dan şöhret almıştır. Viyana şehri 
bu eski şöhreti kaybetmemek için 
fedakarlıklara katlanarak, propa • 
gandalarla eski Viyanayı zamana 
uygun bir şehir olarak ayak üze -
rinde tutmağa çalışmakta ve bun
da, muvaffak olmaktadır. 

1937 yılı temmuz ayı içinde Vi
yanada, ilk defa olarak nevi şahsı. 
na mahsus, ilmi bir karşılaşma ya
pılacaktır. Asrımızın en büyük i -
lim ve fen şöhretleri bu memleket
te karşı karşıya geleceklerdir. Yine 
bu yıl içinde Salsburgda yapılacak 

olan güzel san'atlar ve musiki ih
tifalleri beynelmilel san'at alemin
de ne ehemmiyeti haiz ise, Viya -
nadaki ilim konferansı da o dere
cede mühim olacaktır. Radyo kısa 
dalgalar kongresini, asrımızın en 
büyük fizik ve radyo teknik alim
leri olan Markoni ile d' Arsonval 

ve Tsenek iştirak edip idare ede -
ceklerdir. Markoni'yi, mektepler -
deki çocuklarımız bile artık öğren· 

miş bulunuyorlar. Telsiz telgrafı i
cad eden bu zattır. Radyoyu ve e
lektrik dalgalarını Viyanalı fizik 
Herts'de bulmuştur amma, Marko
ni bunları tatbik sahasına koymak
ta en müessir keşfi yapmıştır. An
tenler üzerinden insanların kulak 

zarlarına kadar en küçük bir ne -
fesin bile duyulmasına sebep olan 
Markoni, son zamanlarda, şimdiye 
kadarki keşfiyatına, yenilerini ila
ve elmeğe çalışmaktadır. Eğer, 

Markoni kısa dalgalar üzerind.e 

muvaffak olduğunu Viyana kon
gresinde bu yıl isbat ederse bu keş
fi, dünya terakkiyatında yeni in -
kıJap ve harikalar yaratacaktır. Vi-

v 
yana kongresinde Markonin bu hu-
susta şayanı hayret bazı ifşaatta 

bulunacağı beklenmektedir. Kon • 

grede fahri riyaset kül'Sisine Mar -
koninin yanına profesör d'Arson -
val da oturacaktır. Bu alimin kısa 
dalgalarla insanları tedavi husu -
sunda bir kaç sene evvel yaptığı 

tecrübeler tereddütlerle karşılan

mıştı. Radyo dalgası ile sıtmayı 

tedavi ve kansere karşı mücadele 
hususunda kısa dalgaların büyük 

bir muvaffakıyet gösterdiğini ve 
böylelikle beşerin sihhati üzerinde 
en müessir ilaçlardan bazılarını 

ke§fe muvaffak olan d'Arsonval, 
Markoni'nin yanında muhakkak 
muhterem bir mevki işgal edecek
tir. 

Yine 1937 yılı içinde kısa dalga
lar kongresinden başka beynelmi· 
Jel doktorlar toplanması için Viya- ' 
nada hazırlıklar yapılmaktadır. A
vusturya Prezidanı bu kongreleri 
himayesi altına alacaktır. Beynel
milel tıp aleminde tam bir mevki 
almış olan en birinci doktorlar ma

yıs ayı içinde Viyanada bulunacak
lardır. Beynelmilel doktorlar kon
gresine Zurihten meşhur opera -
tör Kermon ile Kkln'den Haberver, 
İstrasburgdan Lel~, Münhen'den 
Lekser, Berlinden Bergman, 

Zurihten Negeli, Debretsnden 
N oyber ve dünyanın en mutahas • 

sıs çocuk hastalıkları doktoru Fa
undler geleceklerdir. Binaenaleyh, 
Viyanada mayıs ayında toplanacak 
olan doktorlar kongresi ile, tem -
muz. ayında toplanacak olan fizik 
ve radyo kaşifleri kongresi, bey -
nelmilel ilim ve fen aleminin birer 
parlamentosu olacaklardır. 

r 
- I 

Dini ayrı iki gencin evlenmesi 
Kumkapıda A. R imzasile bir 

kariimiz yazıyor: 1 
.Dertortağı: 

Ben 25 yaşında bir delikanlı • 
yım. Türküm. Fakat bir TtLm kı
zını seviyorum. Kız da beni seviyor. 
Evlenmek istiyoruz. Fakat beni 

ailem o Rumdur diye evlenmeme 
müsaade etmiyor. Onun da ailesi 
ben Türküm diye müsaade etmi

yormuş. Biz ne yapalım. Gizlice 
evlenmek istiyoruz. Fakat ailele • 
rimizi de gücendirmek istemiyo • 
ruz. Ne yapalım?» 
Oğlum: Bugün Türkiye Cumhu

riyeti hükumeti içinde Türklük 
Rumluk yoktur. HerkeS" vatandaş -
tır. Ve Türktür. Bu noktadan her
kes istediğlle serbestçe evlenebilir. 
Ailelerinizin itirazına gelince; on
lar; din farkını nazari dikkate a-

!arak sizin evlenmenize itiraz et -
mişlerdir. Gerçi aileler elin husu
sunda bunu nazarı dikkate almak

ta halkı olabilirler. Fakat birı;\Jirini 

seevn iki kişinin evlenmesine bu 
din farkı Türkiyede mani teşkil e

demez. Siz eğer yaşınız müsaitse 
kimseyi dinlemeden evlenebilirsi
niz. Fakat her şeyden evvel aile· 
lerinizi razı etmiye çalışmanız men
faatleriniz noktasından daha hayır
lıdır. 

Dertort•Aı 
Taksimde B. B. imzasile mektup 

gönderen karie: 

Sorduğunuz suallere ayrıca mek· 

tupla cevap verilecektir. Mesele o 

kadar ehemmiyetli değildir. Sabır 
tavsiye ederim. 

D. O. 



6 -AÇll( SÖZ-

Filistindeyahudialeyh- Bir yalan habe~ ·daha Sovyetlerde 
darlığı te_~ra_r başladı uçurul~u ! Hava sıhhiye 
A h k 1 • • •k b •• •• (1 nci .ayfad.a.n deuam) Bunlar, içlimaa geldiler. Voroşi-

rap are et en gıttı ce uyuyor Moskovadan alıp vcrdi~i telgraf. !of gelmedi. Kendisinden hiç de Teşk'ıla" tı 
!ar Voroşilof'un serbest ve ziya• haber yoktu. Sonunda Voroşilofun Kudüs 10 (A.A) - Filistinde tikleri içı'n şimal hududunda on iki k 'f d 'l · ı 
!etlerde oldutunu. işlerin normal Stalinin emrile tev ı e ı mış o • tethi•çilcr tekrar faaliyete geçnıi•· ahud' te k'f edı'lmı'•t'r Protesto h b Jd 

y v Y 1 v 1 
• 

1 
• (ittiR'ini göstermektedir. duğu a eri yayı 1• 

!erdir. Yahudil!""n yayılmasına ve h k 1 · · "k b" - kt d'r ı d k d' ı·d · · hük' • •• are el erı gıttı ce uyume e ı • Anlaşılıyor ki, bu haberler de Kızı or u, en ı ı erını u • 
siyonist takip edilmesint mani ol- k ı · d t b' h' · ı 

Siyasi mücrimlerin serbest bıra ı • evvelce sık ıılı: çıkarılan haberler met işlerın e am ır ıssesı o ma-malı: için Alı:a'da müsliman ve hı· d • · k t· d d' F 
ması için avukatlardan mürekkep ıribi yalan ve yanlıştır. Anadolu sı lazım gel igı anaa ın e ır. a-ristiyanlardan mürekkep bir cemi- 1 b • d 

li · bi · t•d aı·ansının verdi"'i telgraflarla ngi· kat u manevı çarpışmanın ar ın· yet te•elı:ltül etmiştir. Yüksek lto· bir heyet, Hayfa va 'sıne r ıs ı a " 
Y ı d' A tı litce gazetelerin yalan haberlerini daki hakiki sebep, Rusyanın en genç miserlikce Adifa ismindeki Arapça ile müracaat etmiş er ır. rap &• St li 

berveçhiali dere ediyoruı : mareşalı Puçarzevskinin. a n gazete lı:apatılmıştır. DiR-er cihetten reketinin gittikce büyümekle oldıı· d b 'b t 
Voro'llof zlvefette tarafın an rüt e ve itı arının en-ırayn kanunr bir ~kilde hicret et- tu görülmektedir. ,, 

Moskova, 10 (A.A.) - Finlandi - zil edilmesidir. 

Taarruz iki cephe Dze
rinde de devam ediyor 

(l nci ıayfadan devam) 
Londra, 10 (A.A.) - Madritle te

lefon irtibat ıdün akşam kesilmiş
tir. Bu inkıta, milliyetperverlerin 
Madrit - Valanciya yolunda ilerle
melerine atfedilmektedir. 

ITALYAN HARP GEMiLERi 
ASiLERLE BERABER MI ? 

Valancia, 10 (A.A.) - Dün kabi
ne içtimaından sonra neşredilen bir 
notada ezcümle şöyle denilmekte -
dir: 

cMalaganın düşmesine sebep, ba
zı ecnebi devletlerin asilerle gittik-

ı;e artan bir teşriki mesaide bulun
malarıdır' İtalyan ve Alman donan-

maları harbin mümkün olan bütün 
hilelerini kullanarak asilere yar -
dıın etmektedirler. Bundan maada 
İtalya ile Almanya Franco'ya tak
viye kıtaları göndermektedirler. 

Şubatın yedinci günü saat 10 da 
lıüküme temensup altı muhrip, Ma
lagayı bombardıman etmekte olan 
Canarias, Baleares ve Almirante 
Cervera iomindeki asi kruvazörle • 
rine taarruz etmek için hareket et
mi~lerdi. Saat 13.50 de hükümet 
muhripleri Cata-Cape'ın cenubun
da iki kruvazör görerek bunları 
Baleares ve Canarias asi kruvazör
leri zannl'lmişkrdir. Bu iki kruva-
zör vira ederek bütün ağır silahları 
ve sancak tarafındaki ufak topla -
riyle ateş etmiye hazır bir vaziyet 
almışlnrdır. Hükümet gemileriyle 
bu iki esrarengiz kruvazör muhte-

1 
bombardıman etmiştir. Obüsler, 
Almeria'nın otuz kilometre cenu -
buna düşmüştür. 
Öğrenildiğine göre asilerin tay

yareleri, Mortil şehrini bombardı
man etmiş, sivil ahali arasında te
lefata sebebiyet vermiştir. 

FASTA FRANKO BAYRAGI 
Seville, 10 (A.A.) - İspanyol Fa· 

sının yüksek komiseri, Tanger aha
lisinin Malaganın sukutunu tesid 
etmek üzere Burgos hükümetinin 
bayrağını çektiğini bildirmektedir. 

Burgosda bulunan komünist grup
ları bir nümayiş tertip elmiye te • 
şebbüs etmişlese de Faslı kıtalar 
tarafından dağıtılmışlardır. Mala
ga ile Franco kuvvetlerinin elinde 
bulunan İspanyanın sair kısımları 
arasında telgraf muhabereleri tek
rar tesis edilmiştir. 

İTALYANIN YENİ SEFİRİ 
Burgos, 10 (A.A.) - Yeni İtalya 

sefiri B. Catalupo buraya gelmiş -
tir. Sefir, halle tarafında nalkışlan
mışlardır. 

B. Catalupo, komünizmle müca
dele eden asil İspanyol milletine 
İtalyanın bir kardeş selamı getirdi
ğini söylemiştir. 

Sefir yarın Salamanca'ya hare • 
ket edecektir. ' 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Mahke • 

me yabancı bir devlet hesabına ca
susluk yapan on kişiyi 13 sene hap
se mahküm etmiş ve bunları Çe -
koslovakya hudu tmıntakasında e
bediyen oturmaktan menetmiştir. .. 95··;iıy:~·~ ...................... . 
Florin kredi 

yanır.. Moskova orta elçisi Koskinen Tetkikat haberler! 
dün akşam Holsli şerefine bir ziya- Niyuz Kronik! gazetesinden: 
fet vermiştır. Ziyafette B. Molotof, cBerlin gazeteleri, Moskovada 
Voroşılof, Mikoyan, Mejlauk, Ro _ hükumet aleyhtarı hadiseler ol -
zengolç, Gorof, Krestinski ve diğer duğuna dair habeı·ler neşrediyor -
bazı şahsiyeller hazır bulunmu şlar- !ar. Dün gece Röyter Ajansı Sovyet 

merkezinde pek tanınmış olan bir dır. 

Zıyafcli takip eden süvareye kor- ecnebi müşahide telefon etti ve 
dıplomatik azası, kızılordu men - şunları konuştu: 
supları, müessesat ve matbuat mü- Sual: Moskovada 22 yüksek rüt-

beli Labilin casusluk ittihamile tevmessılleri iştirak etmi.şlerdır. 
Moskova, 10 (A.A.) _ B. Holsti kif edildiği doğru mudur? 

evvela B. Kalinin ve sonra da B. Cevap: Bu haber, hiç şüphesiz 
Molotof tarafından şerefine bir öğ- fazla mübalagalıdır. Büyük muha-
le ziyafeti verilmiştir. Ziyafette B. keme esnasında müteaddit zabitler 
Voroşilof, Kaganoviç, Çubar, Mi- tevkif edilmiştir. Bunların arasın-
koyan, Mejlauk, Rozengolç, Kres _ da general Putna da vardır. 
tinsöi ve sair zevat hazır bulunmuş- Sual: Son defa idam edilen 13 ki-
lar, B. Molotof ve Holsti tarafın • şinin karıları ve çocuklarının lıap-
dan nutuklar söylenmiştir. sedilmiş olduğu doğru mudur? 

Cev~p: Doğruya benzemiyor. 1-
lnglllz gazetelerlnln yice bilmiyorum. Fakat Radek'in 

yalan haberleri kızını, dün mektebe giderken gör • 
Sunday Pictorial gazetesi Mos - müşler. 

kova muhabiri yazıyor: Sual: Vaziyetin pek gergin oldu-
Rusyada her saat açıklan açığa ğuna hükmedilebilir ıni? 

bir isyan çıkacak gibi.. Kızılordu Cevap: Vaziyetin pek gergin ve 
başkanı ve milletin tapındığı adam, ciddi olduğunu söylemek tamamen 
Voroşilof ortadan kayıp. Hüküme- yanlış olur. Muhakeme esnasında 
te karşı ordunun isyan etmesine biraz gerginlik olmuştur. Fakat bu, 
mani olmak için Sla!in tarafından balkın, hükümetten ziyade suçlu-
verilen cesurane bir emirle tevkif !ara karşı gösterdiği hiddetten ge • 
edildiği söyleniyor. liyordu. Halkın büyük bir ekseri-

Resmen alınmış olan tedbirler yeti Stalinin ve hükümetin arka-
halktan gizli tutuluyor. Fakat hü - sındadır. 

küme! ve ordu yüksek mehafilinde 
meyusane bir faaliyet göze çarp -
maktadır. 

Bu haberler, heyecanaver hadi
selerle de dolu bir haftanın sonun
da çıkmaktadır. 

Voroşilif ile Stalinin münazaa et
miş oldukları malümdur. 

Voroşilof, Leningradda g~neral -
!erle alelacele bir konferans akdet
tikten sonra Moskovaya döndü, ve 
ordu mareşhllarından beşini ıçti -
maa davet etti. 

Troçkl isimleri 
Deyli Telgraf gazetesinde okun

duğuna göre, Sovyet Rusyada bü -
yük nefret uyandırmış olan Troç
kinin ismini taşıyan Sovyet yurt -
daşlarının adları değiştirilınekte • 
dir. 
Şımdıki halde Troçki adlı üç ki

şinin adı değiştirilmiştir. Bunlar -
dan ikisi papaz isımlerine benziyen 
isimleı almışlardır. Mesela kendile
rine cTroytsi. diyorlar ki, cteslis• 
manasına gelmektedir. 

lif istikametlerde dolaşmışlar ve 
bu vaziyet akşama kadar devam et
miştir. Hava karardığı zaman altı 
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:t::~~t~u;:;~:1şeı;ı;~::~~ö:ı::t~ e•::::;!.1!~n·::.!~!~ıan• İki zabıta hadisesi 
ni yakarak kendilerini tanıtmak i- Felemenk yüksek ticaret heye-
çin birbfrlerini aydınlı<tmışlardır tinin bir müddette~bcri iktisat ve
ve bu suretle hunların İtalyan harp klletimizle Ankarad" yaptı~ mü· 
gemileri olduğu anlaşılmıştır. • zakereler sona ermiş ve yeni an-

laşma imzalanmıştır. Notada bundan sonra Cenubi do-
Bu anlaşma Türkiyenin iktisadi 

nanmalarının asilere yardım etme- ve ıınal pro2ramlarının tatbikinde 
lcr inin, Bask sahillerinde Alman ve her iki memleket ticareti iizc. 
gemileri tarafından vücude getiri- rinde esaslı inkişaflar temin ede
len mayın tarlasının mevcudiyeti- bilecek mahiyeltedir. 
n!n ce Akdenizde İtalyan ve Al • Bu anlaşmanın, Türkiye ıınaf 
pılan casusluğun harbi umumileş- plAnları için Felemenk tarafından 
manlar tarafından asiler lehine ya- temin edilmiş 45 milyon filorinlik 
tirrnek tehlikesini doğurabileceği uzun vadeli bir kredi esasını ihti
ve bu halin Avrupa sulhunu tehdit va ettiti anlaşılmaktadır. 
etmekte olduğu ilave edilmekte - Bu anlaşma da, lngi!tere ile ev-
dir. velce yapılmış olan uzun vadeli 

MADRİDE YAPILAN BİR ticari kredi anlaşması gibi, kar. 
TAARRUZ PÜSKÜRTÜLDÜ şılıR-ının Tıirk malları ile ödenmesi 

Madrit 10, (A.A.) _Müdafaa Ko- esas dahilinde bulunmaktadir. 
mitesinin bugün öğle üzeri ne!'l'et- Bu kredi ile bazı mühim fabrikı· 
tiği tebliğ: • lar inıası, 2emi ve liman inşaatı 

ve radyo iıtıuyonları yapılacaktır. 
Asiler, dün öğled en sonra Mad - !=============== 

rit cephesinin cenubu garbi mm -
takasında yaptıkları müteaddit hü
cumlar neticesinde Argandayla iki 
kilometre mesafede Vacia-Madrit 
köyüne kadar ilerlemişlerdir. Cum
huriyetçi kıtalar mukabil taarruza 
geçmişler ve bu mevzilerin büyük 
bir kısmını geri almışlardır. Bu ha
rekat çok çetin çarpışmalara sahne 
olmuştur. 

ICAÇAN HALK TA BOMBALANDI 
Almeria, 19 (A.A.) - Malaga si

vil valisi, Havas Ajansının muhabi
rine beyanatta bulunarak cumarte
si ve pazar günü 25.000 Malagalıyı 
hamil olan beş yüz kamyonun şeh
ri terketmiş olduğunu söylemiştir. 

Vali, otuz kilometroluk bir mesa
fede yolun iki tarafının yüz elli bin 
kişi kadar tahmin olunan firariler
le dolu olduğunu, bunların yatak 
ve döşeklerini, elbiselerini beraber
lerinde götürmekte olduklarını ila
ve elmijtir. Bilhassa· kadın, çocuk 
ve ihtiyarlardan mürekkep olan bu 
halk kütlesinin arzetmekte olduğu 
manzara, valiyi son derece mütees
sir etmiştir. Kendisi bu tessürünü 
hiç bir zaman unutıımıyacağını söy
lemektedir. 

Evvelki gece Cervera kruvazörü 
Malaga'dan Valencia'ya giden yolu 

108 yaşında 
Bir Ermenlnln yeniden 

dt,ıerl çıkıyor 
Amerika gazetelerinde okundu

ğuna göre, vaktile İstanbulda doğ
muş olup, Amerikada yaşıyan Mar
diros Katoyan isminde bir ermeni 
vardır. 108 yaşında olan ve bugün 
Kanadada en ihtiyar bir adam ola
rak hürmet gören bu ermeninin 
dişleri yeniden çıkmağa başlamış
tır. 

Amerikalılar, tabiatın bu cilve
si karşısında, hayretlerini bildir -
mekte ve Mardirosun hayatından 
uzun boylu l>ahsetmektedirler. 

Eakl ••lrlerln kazançlare 
g 11rlp 

Orta çağların en meşhur şair ve 
yazıcılarına, yazılarına karşı veri
len paralar çok azmış. 

(1609 - 1674) senelerinde (kaybo
lan çift) kitabını yazmış olan Jon 
Milton bu kitabını yalnız iki yüz 
napoliteye satmıştır. 

Lord Bayron kitapları için !abi
den çok az para aldığı halde, tabi 
yalnız onun kitaplarından 10.000 
İngiliz lirası istifade etmiştir. 

Taksimi heyecana 
garip infilak 

veren 

( 1 nci sayfadan devam) kestikten sonra fırlamış, oradan ge-
hadisesi şöyle olmuştur : çen bır tramvaya atlıyarak sıvış • 

Ulviye 21 yaşında, fettan bir genç- mıştır. 
tir. Hayranları, onu, uzun uzun sey- Ulviye de, ardınca fırlamış ve 
retmeyi bile cana minnet sayarlar. yüzünden kanlar akarak bir ecza-

Ulviyenin bir de dostu vardır: haneye koşmuştur. Eczahanede ille 
Üsküdarlı Balıkçı İzzet... İzzet, ha- müdavat yapıldıktan sonra, Ulvi-
zan dükkana da gelip gitmektedir ye, sıhhi imdat otomobilile Haseki 
ve bu gelişlerinde, Ulviyenin di - hastahanesine kaldırılmıştır. 
ğer müşterilere karşı aldığı mül- Carih aşık, çok geçmeden yaka-

tefit vaziyeti beğenememekte, çe- l=l=a=n=:ıp:==a=d=l=iy=e=y=e=v=e=r=il=m=='iş=ti=r=. ===,,;! 
kememekte, daha doğru bir tabir- 'LI 
le kıskanmaktadır. Bu yüzden de fl0ŞQ giden 
bir, iki defa münakaşa etmişler, B • .J 
arlarına kara kedi girmiştir. İzzet, ır uolandırıcı 
bundan sonra yaptığı işe nadim ol
muş, bir kaç kereler de tekrar ba
rışmak üzere müracaatte bulun -
muştur. Fakat nafile... bir türlü, 
aralarındaki eski sıcaklik tazene • 
memiş, Ulviyede eski güler yüzü 
göremez olmuştur. 

İzzetin kafasında epey zamandır 
kıvranan bir fikir vardır: Külhan
lık yolunda yürüyenlerden bir ço
ğunun yaptığı gibi, sevgilisinin yü
zünde, kendisini ölünciye kadar u
nutturmıyacak bir iz bırakmak ... 
Hem onu güzelliğinden etmek ... 
hem kendisini hatırlatmak ... 

Dün de, Ulviye, her günkü gibi, 
dükkanda çalışmaktadır. Saat on 
iki sularında, İzzet birden bire içeri 
girmiştir. O girer girmez de Ulviye 
suratı ekşitmiştir. İzzet hiç oralı 
değildir. Demiştir ki: 

- Şöyle biraz içeri gel! bir söyli
yeceğim var ... söyleyip, hemen gi
deceğim! 

Ulviye, yine bir hezeyanda bu
lunacak, rica edecek zannile İzzetle 
beraber yürümüş, içeriye, tabakla
rı yıkadıkları yere girmiştir. Gi
rer girmez de, İzzet, söyliyeceğini 
söylemiş, yapacağını yapmıştır: Sol 
avucu içinde sakladığı jiletle kız -
cağwn sağ yanağını boydan b 0 ya 

İngilterede Djon Miçel namın • 
daki en iyi ve güzel giyinen ve bir 
gözü daima monoklu dollandırı • 
cıyı tanımıyan yoktur. Bir hırsız
lık vak'asından dolayı beş seneye 
mahküm edildiği halde herkes bu
nu hoş görmektedir. Bu adam, do
landırıcılıklarını çok l<urnazhltla 
yapmaktadır. Kah Ameri!kal bir 
milyoner, yahut bir alim, kah bir 
profesör veya mihrace katibi gibi 
yüksek mahafile girip çıkmakta -
dır. Hususi otomobilini bizzat ida
re etmektedir. Birgün, bir hüküm
darın yaveri sıfatile İngiliz tayya
re şirketi katibinden 200 lira do -
landırılmıştır. Bütün hareketlerini 
bildiği halde efkarı umumiye Mi
ı;eli hoş görmektedir. Çünkü onun 
çok zekice becerebildiği dolandırı
cılıklar arasından halk macera 
zevki çıkarmaktadır. 

DU11kU konfer•n• 
Edebiyat Fakültesi tarih şubesi 

doçentlerinden Akdes Nimet dün 
saat 15 ~e kazanı; hanlarından Ulu 
Mehmedin Murada gönderdiği bir 
mektup üzerinde mühim bir kon -
ferans vermiştir. İki saat süren hu 
konferansta bir çok profesörler, ta
rihçiler ve talebeler bulunmuştur. 

Gece gündüz, Moskovada, Tas
kendde, Leningracida, Kabarovsk
ta, Ulan-Udede, Odesada, Kiyefte 
ve Almatada herhangi bir hasta -
nın yardımına koşmak ve yahut 
bir insanın hayatını kurtarmak i
çin, '1hhiye tayyareleri, tam teç -
hizatilo? hazır bulunmaktadı r . 

Sovyetler Birliğinde sıhh iye tay
yare te<jkilatının kurulmasından 

beri tam üç yıl geçmiştir. Bu müd
det zarfında 40 tayyare merkezi 
vücuda getirilmiştir bu merkezler
den her dakika bir tay~are istene
bilme!ctedir. Bu ilk üç yıl içinde bu 
tayyareler memleketin uzak mın
takalarından binden fazla hastayı 
müstacel suı ette hastahanelere 
naklederek bunların hayatlarını 

kurtarmışlardır. Daha çok müsta
cel vak'alarda, bu tayyareler, mem
leketin ım uzak ve varılması güç 
köşelerine asgari müddette mü -
tehassıs profesörler ve doktorlar 
yetiştirmektedirler. Bu suretle üç 
yıl içinde 720 mütehassıs hasta -
nın ayağına kadar götürülmüş ve 
beıka surette dağ tepelerindeki 
köylerde kışlama mahallerinde \"e 
daha buna benzer yerlerde, aksi 
takdirde ölmesi mukadder insan • 
!arın muhakkak surette hayatları 
kurtarılmıştır. Bu tayyarelerle 
her türlü müdahale için lüzumlu 
aletler \'e ayni zamanda. konserve 
halinde kan da götürülmektedir. 
Tayyarenin inmesi gayrımümkün 
olan yerlerde paraşüt kullanılmak
ta ve doktor bu suretle hastanın 
yanına muhakkak olarak varmak
tadır. 

Bu teşkilatta çalışan pilotlar, 
Sovyetler Birliğinin en iyi pilotla
rındandır, zira çok defa hava şerai
tine bakmıyarak hareket etmesi 
ve nerede olursa olsun muvaffa -
kıyetle yere inebilmesi lazım gel
mektedir. Bu teşkilata mensup dok
torlar da, ayrıca hususi bir staj 
görmektedir, bunlardan bir çoğu 
mükemmel paraşütçüdürler. (Tass) 

• • • 
Sovyetler Birliği 
1937 devlet 
Büdçesi 

Sovyetler Birliği Merkez! İcra 
Komitesinin tasdikına iktiran e -
den Sovyetler Birliği 1937 de\.'let 
bütçesinin varidat faslı yekunu 

98.119.500.000 ruble ve masarif fas
lı yekünu ise 97.119.5<10.000 ruble ü
zerinden tesbit edilmiş bulunmak • 
tadır. 

1936 bütçesi gerek varidat gerek 
masarif hususlarında 78 milyar 715 
milyon ruble üzerinden tesbit olun
muştu. Bu yıl içinde varidatta 5 
masarifte ise 3,2 milyar ruble husul 
bulmtış ve mall yıl bu suretle kapa
tılmıştı. 

1937 bütçesinin en esaslı varidat 
menbaları, 77 milyarla iş vergisi, 
6,3 milyarla ekonomik teşekkülle
rin kazanç vergisi, 6 milyarla da, 
hili istikrazlar, tasarruf sandıklar 
ve devlet sigortaları hasılatıdır. 

Halkın verdiği vergiler ve resim • 
!er de 2.6 milyar tutmaktadır. 

1937 bütçesinin masarif faslın

da en mühim mevkii, 39,5 milyar 
ruble ile milli ekonomi almaktadır. 
Bu paradan 12,4 milyarı endüstri
ye, 9 milyarı ziraata ve 3 milyarı 
da devlet tiılaret teşekküllerine 

sarfedilecektir. Sosyal ve kültürel 
tedbirler için, geçen yılın 21,3 mil
yarına mukabil, bu yıl 26,5 mil • 
yar ruble tahsis olunmuş bulun -
maktadır. Bu paradan 18 milyarı 
maarife sarfedilecektir. Milli mü
dafaa bütçesi, geçen yıl 14,9 milyar 
iken bu yıl 20 milyar rubeye baiğ 
omuştur. Bu esası üç mühim kısıır.
dan başka, 1937 devlet bütçesi, her 
sahada halkın refahı, memleketin 
kalkınması, sıhhat Pndeksinin yük
selmesi ve daha diğer terakkiler 
için ayrı ayrı ve mühim fasılb~ ih
ıiva eylemektedir. (Tass) 

Londrada Şeksplr 
kahvehanesi 

Londrada Çipsayt mahallesinde, 
bir vakitler Şekspirin deva metti
ği, fakat bilahara yanan kahveha
nenin yerine yeni bir kahvehane a
çılmıştır. Amerika ve İngilterede
ki Şekspiri sevenler cemiyeti beş 
yüz bin Türk lirası sarfederek bu 
kahvehaneyi ihya etmiştir. 

11 Şubat 

Almanlar 
Müstemlekelerini 
Geriye mi istiyor? 

(Birinci ;sayfadan d<'Vam) 
elmiş olduğundan Almanya harp 
tamiratı namilc tediyelerde bu• 
lunmağa kendisini mecbur ad· 
detmemekle kalmıyacak malta• 
bile ~amil bir takım melali· 
batt:ı bulunmaıta da kıyam eyliye
cektir. Bunlnla beraber b. Von
ribbentrop'un Lord Hali!u ile gö

rüşürken bu meseleye temas et
elmesine ihtimal verilmemektedir. 

Oeuvre gazetesinde madam Ta
bouis, Alman yanın esas da ,· asının 

~u olacaR-ını 1aımaktadır. 
"Ya zararımıu ispanya ve müs 

temlekelcrinden çıkaralım ve yahut 
eski Alman müstemlekelerini biıe 

iade ediniz •. 
1 GILIZ GAZETELERiNiN 

TENKiTLERi 

Londra 10 {A. A.) - Diin lngi
liz sarayında yapılan kabul resıwi
ne iıtiralt edenler Alman sefiri 
Von Ribbeatrop ile difet sefaret 
erlclnının avuçları krala mütevec
cih olarak sat kollarını uzatmak 
ıuretlle knlı fatiıt uıulü ıclimla
dıklarını bildirmektedirler. Alman 
reflrinia itimatnamesini takdim et• 
tlti zaman da krab bu suretle st>

llmladı~ tabaltür edilmektedir. 
Bazı gazeteler bu ıclim tarzını 

Saint-James sarayının adabına mu
halif olduğıınu ileri sürerek ~lirin 
bu hareketini tenkit etmektedirler. 

10· 2· 937 
ÇEKLER 

Açılıt K•pa•Uf 

loadra 616. 616. 
NnJo<k o. 7949 o.n~s 

Porı. 11. eos 17.8' 
Mll&n• 1,, 1025 ıs.10~ 
Brllkııol 4. 712S 4.712$ 
Atin.o ... 6375 '8.63~S 

1 c .. n ... 3, 412S ].412' 

s~fJ• 61, 45 '"45 Amaterdaıa 1, 4S2S l,4S4S 
Prar 22,7UI 2'1,71SI 
vı,.aaa 4, 25 4,25 
Madrlt 11. 37S 11,375 
Berlta ı. '76S 1,976S 
Var .. ıra 4, 195 4,lH 

Budiı-to 4, 4'4S 4,4'43 
BDk .... 108, 605 108,605 
Belırat 54, " 34,66 
Yokohama 

2, '"' 
2,7889 ....... 24, " . 24,91 

Stokhol• 3, Ual 3, 1485 

PARALAR 
Alı t Sat •t 

ı Storlla 61S. '18. 
1 Dolar 1". 126.. 

,20 Fraalc il'- 117. 
20 Liret 1:ıo. 125, 
120 Belçika Froarı 80. '" :ıo Drahmi ıa. n. 
20 t•vlç1'• Fra•rı 565. S7S. 
n Le Ya 2G. "' 1 Florı. 63. u. 
20 KrH Çek 70. 7'-
1 şııı .. Ayuıturyı:ıo. 5' 23, 

Peuta -. -. 
ı MArk 2!1. 2L 
1 Zloti .. 22 • 

t Pe•ı• 21. ıs. 

20 LeJ ıı. ıc. 

20 Dlaar ... 52. 

v ... -. -. 
1 Kron t. ... , 30. 32. 
1 Altın 1026. 1t27, 
1 Buk•ot 2d. 24'. 

ESHAM 
Açtlıt K•!aa'I 

• • Ha, 
Aaaclelu tm. 0/0 '° Poılıı 
,. ,. ,a ... 60 Vıdell 

24-50 14.SO 
., ., 100 do 100 
Aalall çlmıııto 14,70 14,7S 
Merkes Baa. 

iSTiKRAZLAR 
Açılıt 

thk BorOll I P .. la 

• • 1 Va.ı.U 
tt,25 

• • • P•tla 

• • u Vad.U 
21,10 

• • 111 Pqla 

Erıaal 99•-
SlY •• Erwru• 1 

• .. 
Şark ,ı,.. 

YU.d• S Huino 

u 

Kap.taıt 

:n, 17' 

21,ıu 

99,-

.. 2 .. 
TAAVILAT 

AHdoh• Pı. 1 

" 
H 

.. 

Va. 1 39,4S 
Pe. il 
Va. il n,45 
Pe. ut 
v •. Dl 

Kap anıt 

39,45 

1 ., MUnaeeall Pe. 

il - ti H V•• • JI 
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r-YEZiDiN AŞKl-"'
1 

1 VE KERBELA FACiASI 1 
- Yazan : M. Rasim ÖZ~ 

Söz sır ası Yezide geldis}I zaman, cimi· 
ğ in içi dua sesleriyle, takdir avizeleriyle 

çalkandı. Halk, 

TarlhT roman : 91 

onu, dini bir vecd içinde dinledi ve 
sustuğu zaman coşkun coşkun alku;ladı 

Ciimiğ .. Bedevilerin ve tüccarla- ı 
nn içtimagiıhı olmuştu. Bu~ada, kü
me küme Suriyeliler ve çol halkı 
toplanıyor .. Iraklıların aleyhinde 
atıp tutuyorhırdı. Mugayre ile şair
ler, hiç durmadan dolaşıyorlar .. 
ortalığı tahrik ediyorlardı. 

Yezid .. arasıra cfımiğe gidiyor .. 
sülalesinin şerafcti, asaleti hak -
kında siirlcr okuyordu. O, bu şiir
lerinde, kendbinden de bahsediyor .. 
mniyetleriııi ,.e şöhretini sayıp 

döküyordu. 
Şehzadenin, bu şiirleri zevkle 

dinleniyor.. bilhassa, sade cübbesi 
ve yün sarığıyle ağır başlı hareket
leri herkesi memnun ediyordu. 

İbni Abbasla İbni Amir, muha
liflere iltihak etmek üzere Medine
ye veda etmişlerdi. Halıfc Osmanın 
oğulları Saidle I!iılid, ilk anlarda 
Yezide karşı muhalefet ettiklerin
den utanarak köşe bucak sakla -
nıyorlardı. 

Nihayet, büyük meclisin içtima 
günü geldi. Daha gün doj!madan, 
halk, ,doğru yol. a döküldü. Her
kes, camigin yolunu tut\u. 

Yezid_ sinir növbetleri içinde ya
nıyordu. Babasının halindeki sükun 
ve liıkaydiye bastıkça, ona, gıpta 

ediyordu. 
Muaviye .. pek sakin görünüyor

du. Gözlerine sürme çekmiş .. yanak
larına da kızıllık sürmüştü. O[t
luna iğtidal tavsiye ettikten sonra 
saraydan çıktı. Kısa fildişi asasını 
elinde tutarak kafilenin önüne geç-
ti. Yezid .. babası gibi giyinmiş, o
nun arkasından gidiyordu. Daha ar
kadan Iraklı Dahhak, aşiret mu
rahhasları, nazırlıır, Mugayre ile 
diğer taraftar !ar yürüye.dardı. 

Kafile, saraydan hareket edin -
ce, yolun iki tarafına sıralanmış o
lan milisler alkışa başladılar. Bu 
alkış aviı.zelcri camiğe kadar devam 
etti. 
Camiğ, hıncahınç kalabalıktı ve 

yanan buhurdanlardan her tarafa 
kokular yayılıyordu. Gündüz olma
sına rağmen sütunların etrafında 
yanan kandillerden donuk bir ziya 
taşıyordu. Bütün bu birbirine sı -
kışan insanlar; halifeyi görmek i
çin harekete geçtikçe büyük bir 
dalga gibi kımıldanıyordu. 

Maksurede, Yezidin yanında otu -
ran o zeı-atı gösterdi. 

Muaviye .. bir isim söyledikçe, 
bir zat ayağı kalkıyor .. orduya ge
tirdiği kuvvetin miktarını söyKi
yor .. sonra yemin makamında ko -
!unu ileri doğru uzatarak: 

- Elci had! Elci had! 
Diye bağırıyordu. 
Söz sırası Yezide geldiği zaman, 

camiğin içi dua sesleriyle, takdir 
avazelerile çalkandı. Halk, onu, di
ni bir vecd içinde dinledi ve sözü
nü bitirdiği zaman coşkun coşkun 
alkışladı. 

(Devamı ~·ar) 

TARİHTEN 74 ÜNCÜ NOT 

Kureyşilerin Muhammede eza • 
sı - Kureyş eşrafı, Ebu Talibe mü
racaatla, Muhammede rica etmekle 
işinin önünü alamıyacaklarını an
layınca eza ve cefaya karar verdi
ler. 
Kur'anın bchigatine bakarak Mu

hammede cşair>, yaptığı şeylere nis
betlc .sahin veya ckazip• demiye 
başladılar ve hakkında en kötü ke
limelerle tahkirlere başladılar. Mu
hammed.. nereden geçse. üstüne 
toprak atarlardı. Kapısına kan sü
rerlerdi. 

Muhammede, en ziyade cefa ve 
hakaret edenlerin başında Ebu Le
heb ile karısı Ümmü Cemil ve o
ğullarıydı. 

Ebu Leheb te Muhammedin am
casıydı; fakat Ebu Talibin ittifa
kına girmemiş, Kureyş tarafında 
kalmıştı. Hatta onun oğulları Otbe 
ile Otbeye Muhammedin kızları 
Rukiye ile Ümmü Gülsüm nikah
lı oldukları halde; bunlar da Mu
hammede hakaretten geri durmaz
lardı. 

Muhammed, ev ev dolaşarak: 
- Ey ahali! Allah, size, kendisi

ne ibadet etmenizi ve kendisine 
şerik tasavvur etmemenizi emre
diyor.• dedikçe, Ebu Leheb le ar
kasından gider ve: 

- Ey ahali! Bu adam, size ec-
dadınızın dininden ayrılmanızı 

emrediyor!• 
Diye bağırırdı. 

lstanbul lik 

1 Zahire BorsaSt'] 

1 - ITH .&.LA T : 
Buıtday 331 Çavdar 75 Kepek 

90 Tiftik 7 1 /2 Kuşyemi 30 Mıııır 
90 Yapak 79 Beyaz peynir 6 3/4 
Un 72 112 Fasulye 2 pamuk 7 pa
muk yal!'ı 21 l/4 Bulgur 7 Susam 
43 1/2 Zeytin yatı H 1,'4 ton. 

iHRACAT: 

lstanbul radyo•u 11 şubat 937 
Perşembe prorramı 

Ô~le neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plikla 
neıriyat, 14,00 ıon. 

Akşam oeşriyatı: 

son 

maçlarında 
vaziyeti puvan 

Kuşyemi 20 Tiftik 33 iç ceviz; 
7 l ı 2 ton. 
2 - SA TlŞLAR: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 tayyare cemiyeti namına 
konferans Kimiran Kaftancı tara· 
fından, 20,00 Rifat ve arkadaşları 
larahndan Türle musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30 Bey Ômer Rıza ta· 
rafındkn Arapça havadis, 20,45 
Ssflye ve arkada,ıarı tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılan, 
21, 15 orkestra, 22, lQ ajans ve bor. 
sa haberleri ve ertesi günün pro
ırramı, 22,30 pıakla sololar, opera 
ve operet parçaları, 23,00 son. 

Birinci küme A ve B takımların
da Fener bahçe ikinci küme A ta
kımlarında Altınordu baştadır. 

Likte oynıyan bütün takımların 
~:,ıazİ)"t!tini gösteren cetvelleri o
kÜyucuJaı·ımıza veriyoruz. Bundan 
sonra ya.kında neticeleri belli ola -
ca.k olan lik maçlarının puan va -
ziyetini gösterir cetvelleri her haf
ta okuyucularımıza vereceğiz. 

Birinci KUm• A. Taktml•· 
rınd• son puv•n vaziyeti -

" ö ö ... ... ... 
.! J) 

TAKIMLAR c .!:!- "' ,;;. ,,.. c .. ;;;:., '6 • " ... ... .ı:; > >. " 
.. < >! rf o 0 al :::;:: 

Fenerbahçe 9 9 - 34 1 27 
Güneş 10 7 2 1 27 5 26 
Beşiktaş 10 7 1 2 32 11 25 
Galatasaray 9 6 1 2 34 10 22 
Vda 11 4 2 5 27 27 21 
Beykoz 10 3 3 4 20 20 19 
Eyüb 10 3 2 5 13 34 18 
Anaddu 10 4 6 13 23 17 
Topkapı 10 3 1 6 26 46 17 
lst. Spor 9 2 3 4 21 25 16 
SüleymaniyelO 3 1 6 20 21 16 
Hilal 10 10 6 49 9 

ikinci kUme A. takımlara 
son puvan vaziyeti 

ö o ., ... ... ... 
TAKIMLAR c " o. 

~ o. .D '" >§ c 
:::ı .. ;;;o .. 
>. o; ... 

"' 
~ 'ti > 

" " o v aı ::;:: <( >- ::ı 
Q.. 

Altın ordu 8 5 1 2 24 12 19 
A. Hisar 5 4 1 16 8 13 
Beylerbeyi 5 3 1 1 9 7 12 
Davutpaş• 7 1 3 3 9 21 12 
Doğa.por 6 3 3 9 15 12 
Fener yılmaz 6 3- 3 11 9 12 
Kasım paşa 5 3 2 18 7 11 
Karegümrük 5 2 1 2 5 7 10 
G.latagençler5 1 1 3 8 6 8 
Ortaköy 6- 1 5 6 23 6 

Birinci KUme B. Takımları 
Son Puvan Vaziyeti 

ô ö 
u ... 

TAKIMLAR 
... 

Q. bO ·-.. 
c o. .D ::ı - .... c 
::s ·- el - .... ·- " >. e;; ... .... - 'ti > 
00~ 

«J ::: o ::ı 
::;:: <( >- c... 

Fenerbabçe 10 10 - - 60 6 30 
Güneş 10 8 1 1 24 9 27 
Beş ktaş 10 '/ 1 2 28 14 25 
Galata•aray 10 4 1 5 28 28 23 

Macarların en iyi koşucusu (Szabo} 
Amerikaya gitmiştir. Macar atleti 
Amerikada en iyi koşucularla ka
palı ve açık pistlerde bir çok mü
sabakalar yapacaktır. 

Romanya futbol şampiyonluğuna 
namzet Juventus takımı bazı Yu
nan futbolcularını klüplerine al -
mak üzere müıakerelerde bulun -
mağa başlamışlardır. 

Romenler Yunan Milli takımı o
yuncularından Humis, Befa, Vike
Iide'i Bükreşe çağırmışlardır. 

Yunan klüpleri ve oyunculan Ro
men klübünün teklifine henüz ce
vap vermemişlerdir. 

* İsviçrede futbol günden güne 
rağbet görmeğe devam ediyor. Yal
nız Beme şehrinde ufak büyük 
(168) takım Cumartesi ve Pazar 
günleri resmi mıisabakalar yapmak
tadırlar. 

İsviçre Milli küme usulünü kabul 
edeli ve takımlarda ikişer ecnebi 
oynamasına müsaade edileli futbola 
rağbet çoğalmıştır. 

Holland:zya giden Şimali Ro -
manya muhteliti Roterdam muhte
Jıtini (5 - 2) yenmiştir. Romen -
!er gayet güzel oynamışlardır. 

* İngilizlerin meşhur Sunderland 
takımını (5 - 1) yenen Şimali Fran
sa muhteliti Hügo Mayzl tarafın -
dan Vıyanaya davet edılmi~tir. 

* Macar takımlarından Ujpest bü-
yük ngiliz klüpleri tarafından İn
giltereye davet edilmiştir. Macar 
klübünün İngiltere seyahati gele· 
cek mevsimde olacaktır. 

* Mısır, Fılistin ve Suriyede büyük 
bir turne yapan Avusturya takımla
rından (Admira) bu turnede 11 

BuA-day yumuşak kilosu 6 ku
ru1 20 paradan 6 kuru~ 24 112 
paraya kadar. 

Buıtday .,.rt kilosu 7 kuruşa. 
Arpa Trakya kilosu 5 kuruı 5 

para. 
Çavdar kilosu 6 kuruştan 6 ku-

ruş 1 paraya kadar. 
Mıaır sarı kilosu 5 kuruş 5 para. 
Fasulye ufak kilosu 8 kuruşta. 

Fasulye Barbunya kilosu 8 ka• 
ruş 10 parada. 

Nohut kalburlu kilosu 9 kuruş 
10 parada. 
Swıam kilosu 17 kurut 25 para. 
iç ceviz kilosu 35 kuruttu 36 

kuruıa kadar. 
Tiftik mal i<ilosu HO kuruş. 

" çeogtlli kilo•u 150 kuru"an 
" deri kilosu J 22 kuruJ 2C 

paradan 
Yapak Anadol kilosu 68 kurııft.an 

Trakya kilosa 77 kuruştan 
: ytkaomış kilosu 1~1 kuraftan 

Zeylin ) atı Eks. kı.osu 66 
kuruştan 

Zeytiny•tı sabunluk 38 kurllf 20 
paradan 41 kuruş 20 paraya kadar 
3 - TELGRAFLAR : 9 21937 

Londra: Mısır, Laplata Şubat 
tahmili korteri 23 ŞL 9 Pe. Ki. 3 
Kr. 36 Sa. 

Londra : keten tohumu Lıplata 
Şubat tahmili tonu 11 Ster. 
15 Şi Ki 7 Kr. 12 San. 
An~er1 : Arpa Lehistan Şubat 

Mart tahmili 100 kilosu 123 B. 
Frank Ki. 5 Kr. 22 San. 

Uverpol Butday Mart tahmili 
100 !ibresi 9 Şi. 6 1/2 Ki. 5 Kr. 
80 San. 

Şikago Bu~day Harlvinter M:ı
yıs tahmili Buşeli 135 seni Ki. 
6 Kr. 23 S•. 

Vinipek: Butday Manitoba Mayıs 
lahmili Buşcli 128 3/8 seni Ki. 5 
Kr. 93 San. 

Hamburg: iç fındık Giresun d.r• 
hal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark 
Ki. 78 kuruş 47 Sa. 

Hamburg: iç hndık Levan derhal 
tahmili kilosu 154 R. Mark KL 77 
kuruş 97 Sa. 

maç yapmış yalnız birinde berabere ••-•nuı11Mnıı11111nm11111ın11111111•111uı11111111111•••111111111111ııı 

kalmış ve diğer maçların hepsini 4 7 evll tlı bir elle 
kazanmıştır. Filistinli hırisliyan bir Arap ai-* lesi varmış, ki Yasri adlı olan bu 

İngiliz Federasyonu yaralanan b~banın 25 dişi, 22 de erkek evladı 
oyunculara yardım komitesine 
(5000) lira vermiştir. 

Liseler arasında 
Futbol blrlnclHOl yapılıyor. 

doğmuş. 

Bir kaç kere evlenmiş olan bu a-
dam, öldüğü zaman, oğulları, kız

ları, hafidleri bir araya gelerek 

kendisini mezara götürürlerken 

6!'\ kişi bir araya toplanmışlardır. 

Yeni Nesriyat: 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (YeniTürk) ün 
(50) inci sayısı çıkmışbr. Bu .ayıda: 

Aıalı Sırrı Levend, Ziyaeddin 
Fahri, H. Namık Orkun, Nahit 
Sırrı, Salih Münir Çorla, Raşit Gök
demir, Naki T eı:el, Nusref Safa 
Coılr.ıın ribi taıııaDnf imzaların ya
zıları vardır. 

Gençlerle münevverl•.ri alikadar 
eden yaııları toplamıf bulunan bu 
mecmuayı okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Devredilecek ihtira beratı 

' 

"Humbara lapasına mahsus em
niyet tertibatı,. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 18 Şubat 1930 
tarih ve 1545 numaraı.;lıtira bera• 
tının ihtiva etli~i hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkii 
fiil" konması için icara verilmui 
teklif edilmekte olmakla bu hu
swıta fazla malümat edinmek iıti
yenlerin Galatada As lan Han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat edil
mesi ilan olunur. 

. 

'" 

1355 Hicri 

1 

1352 Rumi 
Zilkade 2 nci Kin un 

29 29 -Yıl 1937, A 1 2, Gün 42, Kaaım 96 

11 Şubat 

'1 i Pertembe 
. 

Vak itler Vaaall Ezani 

..... ... ... d • 
1 

Günef 7 02 l 25 

ôtl• 12 28 7 52 

ikindi 15 18 9 41 

Akşam 17 37 12 00 

1 Yat11 19 08 1 33 

1 
imsak 5 21 11 44 

1 

, Açık eksiltme ilanı 

1 

1 

! 

Muaviye .. muhafızların zorlukla 
açtıkları bir yoldan ilerledi; hal
kın, Iraklılar aleyhinde savurduk
ları tehditler arasında minbere doğ
ru yürüdü ve minbere çıktığı za
man Suriyeliler, onu, çoşkun bir 
heyecanla alkışladı. Ötede, kadın
lar .Muaviye!>, .Yezid!• diye ba
ğırarak baş örtülerini sallıyorlar

dı. 

Tarik İbni Abdullahtan şöyle ri
vayet olunuyor: cZılmecaz namın
daki panayırda kırmızı elbiseli bir 
adam gördüm. Ey ahali! Allahtan 
başka tapacak yoktur! diyerek do
laşıyordu. Arkasından da bir adam 
da taş atıyor ve: cEy ahali! Bu a
dam yalancıdır; sözüne ehemmi
yet vermeyiniz! diyordu. Bunlar 
kimdir? Diye sordum. Önden gi 
den Muhammed İbni Abdullahtır. 
Nübüvvet dağvasında bulunuyor. 
Arkasından giden de onun amcası 
Abdülizzi (yani Ebu Leheb} dir; 
onu tekzip ediyor. Dediler •. 

Vefa 10 6 1 3 33 16 22 
Isı. spor 10 6 4 22 15 22 
Beykoz 11 5 1 5 12 25 22 

Lık maçlarının bitmesinden bir 
hafta sonra liseler arasında bir fut
bol şampıyonası yapılacaktır. Bu 
şampiyonanın hararetli olabilmesi 
içın bütün liselerin iştiraki te -
mi nedılecek ve maçlar eliminas
yon usulü ile yapılacaktır. 

: Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Muaviye .. bu muhabbet ve sa
dakat tezahüratı karşısında beye -
canlandı; bır söz söyleyemedi; fa
kat cemaat ruhunu iyi bildiği ve 

analı bir işaretin bir nutuk ye
rini tuttuğunu çok defalar tecrübe 
ettı i için elini boğazına götürdü; 
söz söyleyemediğini anlattı. Sonra, 
iki kolunu halka uzattıktan sonra 
Yezide doğru götürdü. Halife, bu 
hareketini bir kaç defa tekrar et

ti. 
Kırmızı kubbeli . maksure> de o

turan Yezid .. yeni kıyafetiyle, baba

sının bir gcilgesi gibi duruyordu. 
Bu benzeyiş, herkesın gözünde bü
yük alaka uyandırıyordu. 

Muaviye.. kim bilir fazla ihti
yatkar davranmak istediğinden mi
dir, nedir, kol hareketlerine hiç 
bir söz ilave etmedi. Halk, heye -
candan sarsılıyordu. 

Halife .. ayakla, biraz dinlendik
ten sonra minbere oturdu ve nut
kunu iyrad etti. 

Hükümdar .. nutkunda yalnız 
harpten bahsetti. Konslantaniye ö
nünde, havanın te'sirinden ve has
talıktan harap olan Arap ordusun

dan korkusu kalmıyan Bizanslıla
rın ileri sürdıikleri çok ağır ma -
saleha şartlarını anl.ıttı ve halkı, 

dü<mandan intikama dağvet etti: 
B n. kendi namıma \'e Arap 

emırlcri namına bu ,nı.kamı alaca
ğımı Allaha ahdettim! 

Dedikten sonra, Allaha karşı, 
namlarına ahdettiği emirlerin bi • 
rer birer isimlerini söylerken eliyle, 

Ebu Lehebin karısı Ümmü Ce
mil ise, kocasından fazla Muham
mede dü mandı. Bu kadın, peygam
berin ailesine karşı düşmanlıkla
rıyle meşhur olan bir sülaleye, Be
nı ümeyye suliılesine mensup idi 
ve Kureysin r~isi Ebu Süfyanın 
kız kardeşi \'e MuaYiyenin halasıy
dı. 

Ebu Leheb, dal;Ja ziyade karısı· 

nın teşvikiyle hareket ediyordu. 
Bunlar hakkında Kur'anda oTeb

bet Yedii> suresi vardır, ki meali 
şöyledir: 

.Ebu Lehebin elleri helak olsun! 
Kendi mahv0lsun. Malı \'C kazan
cından hayır görmez. Gerek ken
disi, gerek karısı yakında alevler 
saçan ateşe gireceklerdir. Karısı 
odun hamalıdır. Boynunda hurma 
lifinden bir ip vardır.• 

ümmü Cemil, yaptığı hakaret • 
!erle iktifa etmezdi. Diken toplar 
ve geceleri, Muhammedin geçece
ği yolların üzerine saçardı. (l} 

Ebu Leheb .. Muhammedin, ken
di al ey hinde sure tertip etmesine 
ve karısına .odun hamalı> deme -
sine fena halde kızdı. Oğullarını ça
ğırdı, Muhammedin kızlarını der
hal boşattı. Ümmü Gülsümün ni -
kiıhlısı olan Oteybe, yalnız karısını 

( 1) Kadı Beyzaviye göre, bu ka
dına .hammaletel hatab• d~nil -
mesi, böyle diken toplamasına i§a

rettir. 

Hilal 10 4 6 11 22 16 
Süleymaniye 10 2 7 14 45 13 
Eyüp 9 2 8 8 20 9 
Topkapı 9 - 1 8 6 23 8 
Anadolu 9 - - 9 6 23 7 

Dünya sporundan 
Küçük haberler : 
Romen Boks Federasyonu Ro -

men boksörlerinin Tokyo Olimpi -
yadı.ıda iyi temsil edilmelerine ka
rar vermiştir. Şımdiden seçme mü
sabakaları yapılarak en iyi boksör
ler seçilecektir. Seçilen boksörler 

dört sene gayet muntazam çalıştı· 
rıldıktan sonra aralarında tekrar 
ikınci bir tasfiye yapılarak Romen 
Boks Olimpiyad takımı Tokyoya 
gönderilecektir. 

Berlinde 10,000 seyirci önünde 
yapılan bir boks maçında Avrupa 
hafif siklet şampiyonu İtalyan (Ta
magninı) Alman bok•örü (Rudolf) 
u sayı hesabile yenmiştir. 

* Amerikada bulunan ve sık sık 
yaptığı müsabaklarda parlak ne -
ticeler alan Fransız ağır siklet bok
sörü Andre Lenzlet yakında zenci 
boksör (Joe Lowis} ile dövüşecek
tir. Bu müsabaka Kaliforniyada o • 
lacaktır. • 
---· -- ---
boşamakla kalmıyarak Muhammede 
gitti: 

- Ben senin dinini tanımıyorum. 
Seni sevmem. Sen de beni sevmez
sin. Onun için kızını boşadım. De
dikten sonra bir sürü tahkirle Mu
hammedin üzerine hücüm etti. Ya
kasından yapışırak gömleğini yırt

tı. 

Oteybeyi, Şam agiderken Zerka 
denilen yerde bir aslan parçaladığı 
için, Muhammedin tarafları, bunu, 
Muhammedin bedduasına haınlet
tiler. 

Maçlar T. S. K. hakemkomite
sine mensup hakemler tarafından 
idare edilecektir. 

Fut bol federasyo
nu reisliği 

Hamdi Eminin istifasile boş ka
lan futbol federasyonu reisliğine 
eskidenberi spor idareciliği ile ça

lışmış bulunan B. Muvaffak'ın ge
tirileceği söylenmekte idi. Bu ha

ber son günlerde katileşmeğe baş
lamıştır. 
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11 • 2 - 937 
Perşembe 

günü akş,mı 

saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 pcrJe 
Yazan : F. !..ons
dale 

çev: ren Avni 
Fransız tiyatrosu operet 

kısmı 
11 - 2 • 937 Perşembe ~Ü!'Ü 

akşam saat 20,30 da 

AŞ:C MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen 

Muhliı Sabahattin .. 
HALK OPERETİ 

QŞehzadebaşı TURAN Tiyatrosuuda l 
Cumartesi akşamı 20,30 da 

9292 Lira 79 kuruş keşif bedelli Devld matbaasında yapıla

cak icat illvei inşaatının açık eksiltmeıi 19-2•1937 Cama günü 

saat 15 de Devlet Basımeviode icra edilecektir. 

1ııteklilerin o gün Eksiltme saatinden önce mnnkltat teminat 

alcça11 697 lirayı vilayet Malsaııdığına yatırmaları n beuberl~ 

rinde beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gö,;tereceıti 

vesilc:ı llzerine Nafia Müdürlüğünden almıs olduğu müteahhitlik 

ve ticaret oclası belgelerile komisyona gelmeleri PIAn 

meler Baaımevi muhasebesinde görülebilir. (651} 
\'e şartna• 

Çünkü ASPİRİN senelerdenber' 

her türlü soQukalgınlıklarına ve a§.ı 
f& . 

rılara .. karşı "f tesiri • ıaımaz ıbir .ıılıo 

olduğunu Jsbat _etmiıtir. 
• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin.olmak için· - ..._,. -- ~ 

ilütfen © markasına dikkat ediniz. -w· 
4i 

ESKi HAMAM ESKi TAS ~ 

ı ( Bayan Safiye Konseri ) 

San'atkir Naşitle 

Gündüz 14,30 talebe lemlİli 
Bu akşam Ta1 'd> operet yoktur 
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Mahlut 
dardan 
n ı n ız. 

çav• 
sakı· 
Taze 

- A~lıK SÖZ-

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder. 

Dişlerinizi gündüz iki defa 

Radyolin diş macunile fırça• 

lamak suretile onlara tem 
bir sıhhat ve ebedi bir ha• 

yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz· 

)emekle ve p3rlatmakla kal

maz, aj!udaki bütün mik· 
robları imha eder. 

. .... . . .. . . .. : . 

• 
1 

Dört meşhur Doktor tarafından 

....... A Oz RI DE 
yapllan tetkikat neticesinde 

Şayanı hayret bir inkıta~~:" 
Dört büyük doktor, pudranın · 

cild üzerindeki tesiri hakkında 
yaptıkları fenni tetkikat hitama 
ermiştir. Muhtelif yaşlarda 467 
kadın üzerindeki tecrübeler ne
ticeıinde bazı pudralarda cild 
üzerinde siyah benlerle lekeler 
husule getiren ve cildi tahri9 
eden ve mesamatı genişleten 
ulak taneler bulunduJıu an!a.ııl· 
mıştır. Halbuki Tokalon pudra· 
ıının bütün bu ufak tanelerden 
tamamen muarra olduJıu kemali 
hayretle ııörülmüştür. Tokalon 
pudrası "havalandırılmıştt olduğundan ca!İp bir hafiflik ve inceliktedir. 
Muntazaman ve yeknasak bir halde cild üzerinde yapışır ve cildi ince 
bir güzellik tabakasile kaplar. Aynı zamanda bu Tokalon pudrası, hu. 
ıusl bir uıul dairesinde pudrayı ıekiz saat sabit tutan krema köpü~ii 

ile karıttırılmış olduğundan, ne rüzgar, ne de yaJımur, ne de terden 
kat'iyyen müteessir olmaz ve tenin "fini mal,, sevimlilijtini hiçbir vakit 
taıtyir etmez. Hemen bugünden Tokalon pudrasını tecrübe ve istimale 
başlayıoız. Sıhhi bir surette kontrol edilmiş olduJıundan mutlak bir iti
mad temin eder. 

Kuvvetli varlıklar 

En büyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var• 

lıJıını iç cevherlerinden alan 

Krem Pertev 

1 
İstanbul komutanlığ:-ı 
5atınalma Komisyonu Li.nlar~ 

Güt11ü'jst1yu hastalmnesinin 

Devlet Basımevi Direktörlıüğünden! 
Nevi Mıkdarı Muhammen bedeli Teminatı 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Eunun da 

sebebi, başkas•nı taklide 

özenmemcsinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme· 

sindedir. 

ç.•tbmış olan ç.tmaşır yıkama 

ve kurutma buhar kRz•nı t1mir 

ettirilecektir. Pazırlıkla ih1!esi 
26·2· 1937 Cuma günü s3at 16 
da yapılacaktır. l\luh1mıııen ke
ş'f bedeli 895 liradır. Şırtna. 

mcsi lıerg:in ö~leden evvel ko
misyond ı görülebilir. !steklile· 
rin 67 liralık ilk temintt ınak• 
buz vey~ ıııektuphrı ile ilıale· 

den evv~l inşaat şubesinden a)a. 

cakhrt vesikaiarla beraber Fın· 
dıklıda komutanlık salıııalma 
konıisy~nuna gel mel eri. (698) 

-i 
• 
~ 
i 

Muhtelif hurufat 

ve Anterlin 1f00 kilo 1650 123,75 
İhaleden itibaren yarısı yedinci gün, kalanı on beşinci gün 

sonuna kadıır tamamen matbaaya teslim edilmek ş ırtile acele ola· 
rak pızarlıkia satın alınacak hurufat için isteklilerin 12.2·1937 
Cuma giınü saat on beşde Devlet Basımevi id•re komisyonuna 
gelmeleri. 

Dıkkat ediniz ki: TAKLID 

daima (benzer) idir, hıçbir 

vakit asıl olamaz. 
Şartname fen dairemizden alınabiiir. (788) 
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Istanbul Asliye Altıncı Hukuk 
mahkemesinden: 
Salıh kızı Hafize tarafından ko

ca,ı Balatta kurkçü çeşme cadde -
'inde Çıkmaz sokak 46 numaralı 
evde iken ikametgahı belli olmıyr.n 
Osman oğlu Nezir aleyhine Jçılan 
boşanma davasının tahkikatında: 

Müddeialeyhin ikametgahının meç· 
huliyetine binaen davetiyenin on 
be~ gün müddetle ilanen tebl>ğine 
ve tahkikatın l/Nisan/937 Peı~cm· 
be g;;nü saat 10 na talikine karar 
verilmiş ve davetiyenin bir nüsha
sı da mahkeme divanhanesin~ as•J· 
mış olduğundan muayyen gtin ve 
saatte İstanbul Asliye Altıncı Hu· 
kuk mahkemesinde bulunulması 

aksi takdirde gıyabınızda tahkika· 
ta devam edileceği tebliğ yc'ir.de 
olmak üzere ilan olunur. 

Fatıh Üçüncü Sulh Hukuk ha
kimlığinden: 

Koca Mustafapaşada Hacı Hc·•nza 
m3hallcsindc SJray sokai;ır.d:;. 47 
No. lu hanede 27/5/936 tariLinık 
ölen hammal Ali ve Guraba has
tahanesinde 936 senesinin 8-9 ay
larında ölen Ahmet Mehmet Kırk
lareli, Emin Hasan Bursa. Mehmet 
İbrahim Ethem Bolu, Osman İbra· 
him Develi, Haşim İzzet Konya, 
Seyit Ahmet, Hacı Ali $eydi şe
hir, Sabri Dundar. Mustafa Çanak
kale, Mustafa Nur Osman Anadolu 
Feneri, Hasan Ali Samson'nun ala
cak ve borçlularının bir ay ve icl· 
di1yı veraset edenlerin üç a~' z.ır

fında mahkemeye mürac~at etme· 
!eri aksi takdirde metrı'.ıka tlarının 
hazineye devredileceği ilan olu -
nur. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk ha • 
kimliğinden: 

Mahkememizce terekeleı ine vrı
zıyet edilen şehreminin Ereğli ma
hallesinde yeni börekçi sokağmd:, 
5 •ayılı evde vefat eden müte:veffa 
Osman karısı Naciye ve ~36 sene
sinin Haziran ve Temmuz ayınrın
da Cerrahpaşa hastahanesinde ve
fat eden Kamil İsmail, Ömer Mu
ammer, Şerif Kadri, Mehmet İb
rahim, Derviş Sadık, Mehmet Ali 
İbrahim, Mustafa İsmail 

' Nazım Yusuf, Hasibullah Fah-
rettin, Hasan Hasan, Kazım Re
cep, Necati Yusuf Ziya, mn ala • 
cak ve oorçlularının bir ay iddea-

1 yı veraset edenlerin üç ay zarfın
da mahkemeye müracaat etmeleri 

/ aksi takdirde terel<ielerinin ıhazi
J neye devredileceği ilan olunur. 

11 flubat~ 

için .... 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
200 .kilo Litapon 

900 • Alçı 

900 " Reçina 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem m1'lzeme şart• 

nameıi mucıbince pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 16-Il-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 

IS de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komis

yonııııdıı yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak lıergün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

IV - İstekliferin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

% 7,5 güvenme paralarıyle birlikte adı geçen Komisyona gelme

leri ilan olunur. "690,. 

Beherinin mulıam· lik le· 
Mikdarı Cinsi men bedeli minatı 

1 1 
21 
17 

1350 
370 

Servi 

.. 

.. 
.. 
" 

(Üskiidar ve Selamsız) 
Bülb:ildere ve Selamsız 
Üsküdar Bülbüldere 
Se:anısız 

Karacaıh met 

" 

777 
551 

420 
'277 
485 

6,41 
8,67 
• 

5,36 
280,46 
134,59 

Yukaroia cinsi mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan 

serviler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri 

levazım ıuiidürlüğiinde görülebilir, İstekliler 2490 numaralı ka

nunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat mak• 

buz veya mektubile beraber 12.2.937 Cuma günü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (493) 
• • * 

Haseki ve Cerralıpaşa Hastanelerine lüzumıı olan 51)0 çift 

örneği gibi terlik açık eksiltmeye konulmuş ise verilen fiat mu. 

vafık göcülnıediğinden eksiltme 12·2·937 cuma gününe ıızıtıl

m:ştır. Bir çift terliğe 118 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Tedk 

nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istek• 

liler 2490 N. Iı kanunda yazıl• vesikn ve 44 lira 25 kuruşluk 

ilk temin~t makbn7. veya mektubile beraber yukarda yazılı gün. 

de enat 14 de Daimi Encümende bulunm•Jıdırlar. (R.) (797) 

Fati hÜçüncü Sulh Hukuk h.1- j!ll----------•ım• 
kimliğinden: Dahiliye ıııiit•lı.ıssısı 

Koca Mustafapaşada Ali fak! ma-1 Dr. Ali Rıza Sağla 
hailesi ve caddesinde 55 No. lu e"- / Beşiktaş Tramvay Durak 
de 25/11/936 tarihinde ölen Ni • Hastalarını hergün ögleden 
metin alacak ve vereceklilerin bir 'onr ı bt ul eder. --ay ve iddiayı veraset edenlerin üç 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden ay zarfında mahkemeye müracaat 
etmeleri aksi takdirde metrükatı Başmuharrir 
hazineye devir edileceği ilan olu • 
nur. 

ETEM İZZET BENİCE 

BMllclıfı yer: Matbııai Ebüulya 


