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Balk:n ~onseyi yarın to~ı:nıyo: l Büyük 
Ha~~cıye Vekll!IT!'z Vapurlar 
. ·dun ~kşam _gıttı Yapacağız 

Rüştü Arası ismet lnönü ve Celal lktıs•t vekliidun havuz-

B l d . ... t ... l d l ıar idaresinde tetkikat ayara ıger zeva ugur a ı ar yapdı 

Hariciye Nazırı mühim Rumen 
beyanatta bulundu 

nan akşam Atinaga h11.r•kel eclen H11.ricig• V.ki/imlz Rüıtıl Ara> 

iki gündenberi şehrimizde bulu· "- Bu seyahatim, Balkan An· 
nan hariciye ~kili Tevfik Rüştü tantının mevcut teşekküller arasın· 
Araş dün Peraı>alas otelinde bir da en sağlam ve en fazla •ulha 
müddet istirahat etmif, ötleden yarar olı\uğunu müşahede ve tak
s<'nra Dolmabahçe sarayına git· viyeye bir kere daha vesile ola· 
miştir. 

caktır. 

lktınt vekili Celal Bayar dün 
Havuz ve fabrikalar idaresinde 
meşgul olmuştur. Vekil sabahleyin 
Deniz ticaret mü~ürlü§'~n~ g~lııı_!ş, 
Müdür Müfit Denızle goruşmuşlur, 

iktisat vekaleti baş müşaviri 
fon der Porten, hava ve denlı 
müsteşarı Sadullahla güney deniz 
ticaret müdürlü~üne gelmişlerd ; r. 

1 Vekil, müsteşar ve _baş ~üşa~ir 
bir motörle havuzlar ıdaresıne gıt. 
miş ve u:un tetkiklerde bulunmuş. 
)ardır. Bu tetkikatın Türk t~zgah· 
larında büyük vapurlar ınşasıle ya• 
kından alakadar oldu~ u anlaşıl· 
maktadır. llunun için havuz ve 
fabrikalarda hususi tesisat ve ter
tibat yapılacaktır. 

Celal Bayar tetkiklerine bir kaç 
ııün daha devam edecektir. Yarı~ 
Türkofis de meşgul olacak ve lı
man idaresine giderek umum mü• 
dür Rauf! i!e görüşecektir. 

Yeni gemilerin 
mukavelesi 

Alman tezgahlarına ısmıulanacak 
olan yeni gı:milere ait mukavele 
dün de imzalanmamıştır. Alman 
vapur inşaat g.rupu müme~si!lcri 
imza gününe kadar şehrımızdc 
kalacaklardır. 

Haber 11ldı~ımıza göre mukaleye 
ait bazı noksanların ikmıli için 
çalışılmaktadır. Her halde imzıı. 
işi birkaç güne kadar yapılacaktır. Dış işleri bakanı akşama doğru Balkan devletleri arasında iktısad! 

saraydan ayrı'mıştır. Tevfik Rüştü ve si .. a•I dostlukların takviyesine fı•Jı•stı•nde Aras saat 8,5 da Sirkeci istasyo. 
nuna inmiş ve dün akşamki trenle çalışı lmaktadır.. 1 

Atinaya müteveccihen harekd et- Tevfik Rüştü Aras istuyonda Vaziyet fena 
mişlir. bir n ı üddel Bavşekil ve lktısat ve- l 

B şvekil ismet lnönü, lktısat ve· kili ile ve k~nd i sini uğurlamaya Londra 13 (A. A.) - Deyli l•l· 
kili CclAJ Layar, Riyaseticumhur gelen diğer zevatla roruşup graf gazetesine göre, Filislindeki 
namına Muhafız alayı kumandanı vedalaşmış iyi ve muvaffakıyetli lngiliz kuvvetlerinin baş kuma'!da· 
1 mail Hakkı ve Cevat, Vali, lstan- yolculuklar temennileri arasında nı General Dili, ayrıldığı takdırde 
bul kum_andanı, Polis müdürü ve lrer.e binerek şe hrimizden ayrıl· • yeniden karışıklıklar çıkması i_hU• 
daha bır çok ka'3balık ıeval111 nıışlır. malindcn endışe ederek, mezunıye• 
h~.lk _Sirkeci istasyonunda Tevfik jKonsev toplantısına dair tinden muvokkaten vaıg~çmeie 
Ruştu Arası uğurlamışlardır. " karar vermiştir. 

Hariciye Vekilımiz bu sırada ,dUn gece gelen telgraflar -----
kendisile görüşen gazetecilere şun· l Atina 1J (A. A.) - Balkan ao- Kütahya da 
lan söylemiştir: (Devamı 6 ncı sayfada) Araştırmalar 

Surl·yel ı·ıer hayal pe Kütahya, 13 < A.A > - Ankara 
• Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi~~cn • d k O la J profesör ve doçentlerle .2~ kışılık 

Ş 1 n e oş uy r r . bir talebe kafilesi şehrımıze ~cl
mişlir. Bugün akşama kadar ılmf 
letkikatta bulunacak olan heyet 
buradan Afyona gidecektir. 

r 
Fransız gazeteleri, Suriye heyetine 

kendi memleketlerlnln zararına hare· 
ketten kaçınmaAı tavsiye ediyor 

Paris 13 (A. A.) - Anad.:ılu 
~ı •nsının hususi muhabiri bildiriyor: 

' 

ı ı Dikkat! 
lnformation gazetesi Hatay da· 

vasının halli suretinden memnuni· 
yet beyan ediyor ve Suriye heye• 
tinin te~ebbüslerinden bahsederek 
diyor ki: 

"Asıl hata Suriye itilafı yapılır· 
ken Ankara itilafı teahhütlerini 

, 
Bütün Avrupanın hayran olduğu meşhur Rus edibi: 

lvan Tıırgeniyef 
in en güzel eserlerinden biri olan: 

''Bir Fazlanın Notları! .. 
'' nı 

Açık Söz size pek yakında bir cep kitabı olarak verecektir. 
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Akdenirde /talgan adalarını ve muhtelif deo/ıt/1rin deniz tı• haoa kuvuellerini tö•lerlr mrıkage .. U harita 

ltalyan adaları Türkiye s~hil-
lerine müteveccih ileri kara

kollar değildir 
ltalyan ·gazeteleri diyor ki: 

''Türkiye aleme hayret veren bir 
hayatiyet göstermiştir,, --

"ltalya, Türkleri sağlam ve mağrur bir 
millet olarak tanır,, 

Roma 13 (A.A.) - Anadolu &• 

jınsının hususi muhabiri bildiriyor: 
ltalyan matbuatı Milano göriiı· 

meleri etrahndaki neşriyıtlarına de. 
vam etmekle ve iki memleket arasın 
da ki münaaebatın doolane inkişıh 
üzerinde bilhaua durmaktadı rlar. 

Milanoda çıkan Ambrossiano r•· 
ıetesi diyor ki: 

•ltalyı Türkleri aailım •e mat• 
rur bir millet olarak tanır. Atatürk 

ribi bir şefin idaresinde Türkiye 
Aleme hayret veren bir hayatiyet 
göılermiştir. Tür ki yenin Akdenizde

kl nüfuzu münakaşa rötürmez,ltalya 
Akdenizde diğer milletlerin men• 

featine dokunmağı asla düşünme. 
miflır. Türkiye· ltalya dostluğunun 
Akdeniı sulbü için her noktadAn 
kıymetli oldufu ıtikardır .• 

(Devamı 6 ncı sayfada) //alga Harlclgı Nazırı Kont Ciano 

ivi fiatları 
Çok yük~eldi 

Göbels ateş püskürüyor: 

TUccarlar, bir fabrika aç• 
mak için lktısat veklletl• 

ne batvurdular 

Komünistler,lspanyayı alet 
• 

Çivilerle berah•r //atları gilkulon 
6ıton irııa•tında lt.ull•n•lan 

çuiukl11.r 
Demir fiatlarının biıtün dünya• 

da yükselmesi, demirden m:ımQI 
eşya fi atlarının da ehemmiyetli 
miktarda artmasına sebep olmuş

tur. Bu arada çivi fiatlarının da 
yükseldiğinden şikayet edilnıektedir. 

Çivi tacirleri çivi fabrikalarının 
kendilerine istedikleri kadar mal 
vermediklerini V!: baz fiatının da 
13 kuruşa çıktı§'ını ileri sürmekle· 
dirler. Çivi perakende olarak 16 
kuruşa satılıyor. Evvelki fiatlara 

1 
nazaran yilkselnıe kilo başına 3 • 
kuruşa yaı<ındır. 

Tüccarların bu şikayetlerine karşı 
fabrikalarda, tücarların demir 
fialları yükseidikten sonra eskisine 
nazaran daha fazla mal istemelerinin 
doğru olmadığını ileri sürüyorlar. 

Bu suretle fabrikalar tüccarların 
stok yapmalarına mani olmaktadır• 
lar Bütün dünyanın •ilahlaomakla 
meşgul :ılduiu 4u aırada demir fi. 
ııtlarile beraber çivinin de daha 
fazla yüksclece§'i zannedilmektedir. 
Fabrikalard~n fazla mal alama• 

mak vaziyeti karşısında tüccarlar, 
birleşerek bir fabrika kurmail mu· 
vafık bulmuşlar ve bu hususla lk0 

t11at vek4letine müracaat etmiş· 
!erdir. 

edemiyeceklerdir ! 
"Versay muahede· 
sini yırttık ve ha

sımlarımızın 

suratına fırlattık,, 
Berfin, 13 ( A. A. ) - Göbels, 

Deutchlandballe'da 20 bin kişinin 

önünde milhim bir siyasi nutuk 
ı6yliyerek demiştir ki: 

"Hasımlarımız, iktidar mevkiine 
geldiğimiz takdirde Fransızların 

Renan mıntakasına gireceklerini 
iddia etmişlerdir. Bu arada diye· 
bilirim ki, Fransızlarda da yeniden 
Ruhr havzasına girmek haveıi 

uyanmıştır. Teslihatımızı bitirir 
bitirmez, Versailles muahedesini 
yırttık ve hasımlarımızın suratına 
fırlattık .• 

Bundan sonra B. Göbels, lspan
ya'dan bahsederek şöyle ç!emişlir : 

"Komünistliğin gayelerine eriş
mek için garbi Avrupa ile lspan• 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
Dün yin• harıır.ıli bir nutuk ıöyl•· 
gen Alman propaıantla na"" Göbtl• 

Milli güreş takımımız 
Finlandiyaya gitti 

dün 

/ Jıln Flnltindlgay11. lıaTclc•t ed•11 
objektifi kar111ınıla 

ılJ••Hil•rimir •Açık Sö•. 
[Yazısı spor sütunumuld •} 
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FIKRA: 
Biz, birbirimizi biliriz! 

- Muharrir ( ..... ) nereden meıundur? 
Babıaliden. 

- Bay ( .•.•.• ) nereden ? 
Ba bıaliden. 
Ya ( ...... ) nereden? 
O da Babıaiideu. 
Büyük ( .... ) gazetesinim başmunarriri? 

- BAbıa!idenl 
- ( ...... ) da oradan mı? 
- Evet o da BabıAliden. 
Yabancı fakat türkçeden anlıyen münevver dosıunı daha bir çok 

muharrirleri sordu: 
- Babıaliden, Eabıaliden, diye cevap verdim. 
- Bravo .•• dedi dostum. sizin muharrirleriniziıı hepsi yüksek tahsil 

görmüş insanlar. 
Genç ve yeni yabancı dostumun "Babıali. ile eski "darülfünunu. kim 

bilir nasıl bir gafletle birbirine karıştırmak!~ olduğunu anladım. 
- Biz de, dedim, Amerikadaki gibi bir gaıetecilik fakültesi; ne eski 

Darülfünunda vardı, ne de yeni Üniversitemizde henüz vu. F•kat 
"Babıali" ki bugünkü manasile lstanbul gazeteciliğinin ve gazetecilerinin 
günlük piyasasıdır, seneierdenberi hergün bir hayli mezun vermiştir ve 
muhakkak ki bir fakfilte kadar kıymetlidir. 

Yabancı münewer dostum, "pot kırdımı. zehabile sözu derhal bir 
.. tamir manevrası" icrasına sevketti: 

"- Evet dedi, yük.ek bir şahsiyet, büyük bir muharrir. hatta bütün 
bir münevver kitleye !ıitap edebilecek bir Autorite olmak için bir ga
zetecilik mektebini veya bir fakülteyi bitirmeğe ihtiyaç olmayabilir. 

Maksim Gorki bir hamaldı. Fakat dünyanın en büyük muharriri 
olarak öldü. 

lıvestiya gazetesinin birkaç gün evvel or. seneye mahküm olan en 
büyük muharriri Radek rusceyi iyi bilmeyen bir Yahudidir. 

Hitler klas'k tahsili olmadığını kendi ağıile itiraf etmiştir. icabında 
bütün bunların hiç kıymeti yok. Fakat ben, Türkiye'de gazeteleri takip 
ederken kalem sahibi şahsiyetlerin menşelerini az veya çok tam veya 
eksik fakat olduğu gibi öğrenmek istedim, amma, bir mehaz bulamadım. 
Her memlekette böyle mehazler vardır halbuki. 

Eh, menşein hiç bir kıymeti yoktur... amma, ne bileyim işte, oku
yucu ister ki, okuduğu muharrirleri bütün hüviyetile tanısın ve bilsin 
ve onların arasında mukayeseler yapabilsin. 

Güldüm. Ve: 
- Anlaşılıyor dostum, dedim, sen bizim i.çin üzülüyorsun. Üzülme, 

biz kırk kişi değil, belki dört yüz kişiyiz, amma, birbirimizi biliriz. 

AbdUrrahman ş. Llç 

Adi iyede: 

Metresinin burnunu 
koparan kahveci 
Dün muhakemesi bitti ve 
Bir sene hapse mahkum oldu 

Dün, Aslıyc İkinci Ceza mahke
mesinde, metresinin burnuııu ısıra
rak koparan Ahmet isminde birisi 
bir sene hapse mahkiım edilmiş -
tir. 

Ahmet, aslen Karamürsellidir. 
Ve Unkapanında Küçük pazarda 
kahvecilik etmektedir. Yine o ci
varda oturan, Nafia isminde de bir 
metresi vardır. Ahmet, bir müd -
det, Nafia ile beraber yaşamış, gü
nün birinde araları açılarak darıl
mışlardır. Bir müddet sonra, Ah -
met, Nafianın evine giderek af di
lemiş, tekrar barışmışlar, oturup 
konuşmuşlar, beraberce yemek ye
mişlerdir. Yemekten kalktıktan 

sonra, Ahmet gitmiye hazırlanmış, 
gideceği sırada da, Nafiaya: 

tin muhakemesi dün bitirilmiş, be
raatine karar verilmiştir. 

KUçUk hırsız alh ay 
hapis yatacak 

Küçkpazarda, Anadolu oteli sa
hibi Hüsrevin, Ömer isminde bir 
çocuk, 212 lira parasını, bir pan -
talonunu ve iç çamaşırlarını çal • 
mış, bir müddet sonra, pantalon a
yağında ve paradan bir kısmı da 
cebinde olduğu halde yakalanmış· 
tır. Ömer, dün, Asliye Dördüncü 
Ceza mahkemesine verilmiş, suçu 
sabit görüldüğünden 6 ay hapse 
mahkiım edilmiştir. Ancak, yaşı 

küçük olduğu için cezasının yarı
sı indirilmiştir. 

Bir risale toplatlldı 
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Düğme, tarak 
Kopça lsoRUYORUZ: 
Ve tesbih 

Yapanlar, bunların dıta· 
rıden ldhal edllmeslnl 

lstlyorlar 
Düğme, tarak, kopça, tesbih ve 

aaire gibi pbstik eşya yapan hal .. 
cılar ticaret odasına müracaat ede
rek genel idhalat rejiminde ~azı 
tadilit yapılmasını istemişlerdır. 

Ticaret odası bu müracaatı tel· 
kik etmiş ve büyük bir. rapor h~· 
zırlamıştır. Tetkikat netıcesıne go
re p'astik eşyeların memlekete so
kulması eski kontenjan kararname
•inde idhali memnu listede iken ye
ni genel ithalat rejiminde serbest 
listeye sokulması yerli imalatın ha
riçten gelenlere rekabet yapama-
masına sebep olmuştur. 1 

Bu nevi eşyayı imal edenlerin 
iddialarına nazaran !:ar;çten gelen
ler daha ucuza satılabilmektedir, 
dahildekiler ise mevadı iptidaiye· 
!erden alınan vergi dolayısile bu 
günkü fiatlardan aşağı satılama
maktadır .. 

Bunun için plastik eşyaya ait 
iptidai m11dde idhalinin serbest ol- , 
makla beraber mamulatının memle· ' 
kete girmesioı istememekterlirler. 

Bu dilek lktısat vekaletine ıırze· 
dilecek tir. 

----- -
Şehir planı 

Belediye fen heyeti, şehircilik 

mütehassısı Prost'un şehrin yolları, 
meydanları hakkında çizdiği isti
kametler üzerinde çalışmaktadır. 

Bu münasebetle şehrin ana cadde
lerinin profilleri hazırlanmaktadır. 
Haıırlanan profiller Mart ayı 

başında gelecek olan mütehassısa 

verilecektir. Bu profiller, çizilen is

tikametlerin uygun olmadığını is
bat ederse mütehassıs ona göre i
cabeden tashihleri yapacaktır. 

Prost'un şehrimizde uzun müd -
det kalacağı sanılmaktadır. Profe

sör, bu seferki ikametinde şehir 

planını ikmal etmiye çalıiacaktır. --Elektrik tesisatı 
Elektrik tesisatı yapanlar hak -

kında bir talimatname tanzim e -
dılmesine lüzum görülmüştür. Bu
nur. üzerine belediye tarafından 

hazırlanan inşaat işleri yapanlar 

hakkındaki talimatnamenin, elek· 
trik tesisatı yapan mühendisler v~ 
işçiler için yapılacak talimatname 
ile birleştirilmesine karar veril -
miştir. 

Yeş~lay toplantısı 
Yeşilay Cemiyeti idare heyeti 

dün Eminönü Halkevinde toplan
mıştır. 

Dünkü toplantıda, profesör Fah -
rettin Kerim Gökay, Dr. Zati ve 

Çarşı tehlikeli 
Bir geçit oldu 

Kapalı çarşı için halkımızın 
mübrem ihtiyaçlarına cevap ver· 
mek, umumi bir geçit yolu teş
kil etmek ve bilhassa seyyahla· 
rın geze geze doyamadrkları 

tarihi bir eser olmak itibarile 
kıymetine paha yoktur denile
bilir. Her sene biraz daha göçen 
çarşı bq yıl biraz serice geç· 
mekte olan kışın tesirile adam
akıllı yıpranmış bulunuyor. Çar. 
şıdan sık sık geçenler tavan 
ve duvar sıvalarının büyük par• 
çalar halinde düşmekte olduğunu 
görüyorhr. Biz çarşının yavaş 

yavaş çöküşüne acımakla btra
ber düşen parçalardan bir va
tandaşın yaralanmak ve hatıl 
ölmek tehlikesini de göz önünde 
bulundurmak zaruretini hi3sdi. 
yoruz. Çarşının bı?günkü hali 
alakadar makamlarca elbette 
malumdur. Biz bu noktayı göz 
önünde tutarak vatandaşların 

hayatlarını korumak bakımından 
ya bu sıvaların büsbütün kaldı· 
rılması veya tamir ed!lmesi 
düşünülüp düşünülmediltini ala
kadarlardan soruyoruz. 

Kızılay 
Beyazıt nahiyesinin bir 

yılda gördUğU hayırh itler 
Kızılay Beyazıt nahiyesinin kon. 

gresi evvelki akşam Veznecilerdeki 
Kızılay nahiye merkezinde yapıl
mıştır. Kongrede iki yüzü müteca
viz üye bulunmuştur. Bun'ar meya
nında Kızılay vililyet mümessili 
doktor Neşet Osman ve Eminönü 
kazası idare heyeti ve parti erkAnı 
bulunmuştur. 

Kongreyi nahiye başkanı Kazım 
açmış ve ilk söylevini söyledikten 
sonra divana çekilmiştir. Kongre 
divanına kaza başkanı Atıf, katip
liklere Reşat, Saim seçildikten son
ra bir senelik çalışma raporu o
kunmuştur. Bu rapora göre fakir
lere 3055 kilo kömür dag-ıldıQ'ı, na. 
biye dahilinde 6 mektebin himaye 
heyetlerine ıııdasız çocuklar için 
pora verildiğinı,üye adedinin 2893e 
çı!..arılmış olduğu ve bu suretle 2CO 
lira faz!~ varidat temin edildiği 

anlaşılıyordu. 

Eski idare heyeti tekrar •~çil· 
miştir. Konııreden sonra bir kon
ser verilmiştir. 

General Galip birer konferans ver
mişlerdir. 

Konferanslardan sonra da, kon

servatuar talebesi tarafıııdan bir 

Yolcular beş 
Dakikada şehre 
Çıkabilecekler 
Yeni yolcu salonu etra• 
tında esaslı tetkikler 

yapıldı 
Müstakbel Galata yolcu salonunnn 

maketleri on gündenberi güzel aa· 
nallar akademisinde teşhir edil. 
mektedir. Teşhir müddeti yarın ak· 

1 şanı bitmektedir. 

1 
jüri he}eli baları maketleri ayrı 

ayrı tetkik ederek her biri hakkın· 
1 da kanaat edinmişlerdir. 

Jüri heyeti önümüzdeki salı gü
nü akademide toplanacaktır. Bu 
toplantıda maketler üzerinde umumi 
olarak görüşme yapılacak ve en 
güzeli seçilecektir. 300,000 !ıraya 

çıkacak olan yeni salon hakkında 

gümrük baş müdürlüğü uzun tel• 
kikat yapmıştır. Baş müdürlük in
ıaata başlanmadan evvel salon hak· 
kındaki düşüncelerini liman umum 
nıüdürlüğüne bildirecektir. 

Gümrük başmüdürü Mustafa Nuri 
geçen sene gümrük işleri hakkın· 

da Avrupada tetkikat yaparken 
yolcu salonlarını da gözden geçir
miş ve salonlarda gümrük muame• 
lelerinin nasıl görüldüğünü teıbit 
etmiştir. 

Yeni Galata yolcu salonund~ 
gümrük muamele ve muayenelerı 

bugünkü şekilde yapılmıyacaktır. 

Hamallık işleri de esaslı bir şekilde 
ıslah edilecek, vapur rıhtıma yanaş
tıktan sonra yolcular en kısa ıa· 
manda şehire çıkacaklardır. Vapur
dan salona girme ile salondan 
şehire çıkma arasında görülecek 
muameleler en çok beş dakikada 
ikmal edilecektir. Bunun için de 
salonun ğümrük muamele ve mua
yene kısmında hususi tertibat ya· 
pılacaktır. 

.ı1111111111tıııt11ıı11111111111111•111111ı11111111111111111111111111111ıı111u: 

~ KUÇUK HABERLER ~ 
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rııııı ıııııiiı * Kızılay merkezi, Dahiliye Ve
kaletinin tavsiyesi üzerine Anka
ra \'e şehı imizde birer maske ser -
gisi açacaktır. 
Açılacak olan bu sergilerde bu

lundurulacak mütehassıslar ziya -
retçilere maskelerin kullanışı ve 
zehirli gazlardan korunma hakkın
da izahat vereceklerdir. * Sokak isimlerinin levhaları 
emaye olduğundan pek fazla da-

ı 
yanmamaktadır. Kırılmıyacak şe-

kilde levha yaptırılması tetkik e
dilmektedir. 

- Nafiacığım ... ben gidiyorum ... 
gel de bir öpeyim demiş, öperken, 
burnunu ısırmıştır. 

Oemlyetin muhtelif sınıflarını !=====-========================================= 
umumun emniyeti için tehlikeli Tayyare hücumlarına, zehirli gaz-

* Güneş klübünden: 16/2/937 
tarihine tesadüf eden önümüzde
ki Salı giinü akşamı saat 18,30 da 
klüp başkanı Bolu Saylavı Bay Ce
vat Abbas Gürer tarafından atlet, 
Atilla, atletizm kelimelerinin öz 
Türkçe hangi kaynaklardan geldi
ğine dair bir konferans verilecek -
tir. Aza ve dostlarımızın bu top -
!anlıya şeref katmalarıııı dileriz. konser verilmiştir. 

bir tarzda kin ve adavete tahrik 

Temizlik itleri rnUdUrU 
beraat etti 

edici mahiyette görüldüğü için cİğ- }ara karşı hazırlıklı 
neli fıçı. ismile neşredilmiş bir ri- d "·ı· ' egı iZ •• 

' 

y V .ızifede ihmal ve terahi suçu ile 

Birinci Ceza mahkemesinde muha

keme edilmekte olan belediye es· 
ki temizlik işleri müdürü Nüzhe -

sale hakkında müddeiumumilikçe 
takibata oaşlanmıştır. Risalenin 
müt'llifi Rıfat Rızadır. Eser, dün, 
mahkeme kararı alınarak toplatıl
mıştır. 
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Beynelmilel Vazife kurbanı 
Ticaret odası Müddeiumumi 
TUrkiye milli komitesi 
dUn toplandı ve tetkikat 

yaptı 
Beynelmilel Ticaret odası · ı Üt• 

kiye milli komitesi dün sabah Ti· 
caret oda•ında toplanmıştır. 

Bu toplantıda beynelmilel ticaret 
işleri faeri,de görüşülm~ş ve bu 
arada sif ve fob satışların daha 
kolaylaştırılması için Ticaret ka
nununda tadile lüzum olup olma. 
ciığı mevzuun• da temas edilmiştir. 

Ticaret ve borçlar kanununda 
yapdacak tadilatı teshil için tetki
katta bulunan komisyona bu hu. 
susta evvelce komite tarafından mü. 
racaat edilmiş ve bazı tekliflerde 
bulunulmuştu. 

Dünkü toplantıdan sonra komis
yona yeniden teklifler yapalıca~ 

zannedilmekted:r. • 

Hava yine bozdu 

Mezarına ta, dikmek için 
bugUn bir heyet gidiyor 

Geçen kış, Çatalca müddeiumu. 
misi Hayri, bir köyden Çatalcaya 
gelirke~ soğuktan donarak ölmüş
tü. Bugün, merhumun Çatalcadaki 
mezarına taş dikilecek ve merasim 
yapılacaktır. Müddeiumumi muavin. 
leri ve hAkimlcrden mürekkep bir 
heyet de buradan gidecek, biri lstan
bul müddeiumumisi Hikmet Onat . . 
diğeride muavınler heyeti namına 
götürecekleri iki ç ·leng-i merhumun 
mezarına koyacaktır. llu heyet, 
lstanbuldan bu sabah hareket ede
cektir. 

Gidecek heyet, Müddeiumumi 
Muavinl~rinden Hikmet Ôıdeş, 
Kamil, Nefi, Üsküdar Müddeiumumi 
Muavini Nazif, Ağır Ceza aıasın· 
dan Muhlis, Hakim Reşat, Miıstan. 
tik Celal ve avukat Rasimden 
mürekkeptir. 

Sıhhiye vekili gitti 
Şehrimizde bir müddet kalan, 

sıhhat işleri ve sıhhi müesseseler 
etrafında incelemeler yapan sıhhiye 
vekili Refik Saydam dün akşam 

Bir kaç gündür baharı andıran 
hava dün sabah yine bozmuş, önce 

hafif, sonra daha şiddetli bir yağ

mur ve akşama doğru fırtına ile 
Jı:ar yağmıya başlamıştır. ı Ankaraya hareket etmiştir. 

Bir müddet evvel Beyoğlu tarafında bir zehlrll 
gaz tecrUbesl yapılmı,tı. Bu tecrUbenln lstanbul 
tarafında niçin tekrar edilmediğini merak ediyoruz 

Medeniyet baş döndüren bir sür'atle ilerliyor.Dün2 
. yanın çok parlak bir istilibale doQ"ru gittiği, 

hatta baş döndüren bir sür'atle yuvarlandıg-ı 
muhakkak .. 

Fakat dünyanın bu apaydınlık istikbali yanında 
insanların, insanlığın ne korkunç Akibetlere doğru 
yürüme'<te olduğu göz önünde bulundurulursa mede
niyet anasını öldüren bir çocuk vaıiyetine düşüyor. 

• •• 
Kanserin seomu bulunamııdı amma bir şehri top 

yekün rahmeti rahmana kavuşturacak zehirli gaılar 
keşfedildi. 

Vereme çare bulunmadı, fakat veremin devire• 
mediği çelik göğüsleri bir çırpıda devirecek tanklar, 
toplar ortaya çıktı. 

Fen bir insanı iki saat fazla yaşatmak imkAnın
dan bugün mahrumdur. Fakat yüz bin insanı iki 
saatte öldürmek kudretini haizdir. 

Geri kalmamak, medeniyetini bir adım ileri gö
türmek için, insanların refahı, saadeti namına didişi· 
lirken farkında mıyız ki insanlık intihar etmektedir? .. 

• • • 
Dünya rakibini öldürmek için haıırladığı zehiri, 

yine kendi için bir insan vaziyetindedir. 
insanlığın refahı, saadeti namına makineler kuru

luyor. insanların istikbali için Alimler laboratuvarlara 
kapanıyorlar. 

Ebedi sulh içil\ devlet bütçelerinde diplomatların 
1 Cenevre seyahatlerine milyonlarca lira ayrılmıştır. 

Bütün bunların insanl:ğın yaşaması, insan gibi, 
insanlığa yakışır bir şekilde mea'ud yaşaması için 
yapıldığı söyleniy.:ır. 

Ve biz gafil insanlar yine kendi yalanımıza ken
dimiz kanıyoruz. Bilmiyoruz kı laboratuvara, atc:ilyeye, 
konferansa Li r!,irimizi kur:arına için dekil, bilakis 
birbirinıiıı öıdürmek için kaµa zdır. 

Dünya silahlanıyor. 
Silah fab·ikaları siparişleri yetiştiremiyor. 
Demir fiatleri bir misli fırladı. 
Gemi tezgahları geceli gündüzlü çalışıyor, 
iki kardeş biribirini öldürürken biz buğa dövüşü 

seyreder gibi teşci ediyoruz. Gayret, yaşa diye 
bağrıror, hatta bilfiil yardıma koşuyoruz. 

Koca bir milletin tarihten adı silindi. Umurumuz• 
da bile değil .. 

Altta kalanın canı çıksın!. 
• • • 

Çok uyanık, tetikte olmak Uizıml.. Dünyamııın 
istikbali aydınlık fakat birer birtr fert ve toplu, 
cemiyet olarak insanlığın istikbali karanlık .. hem de 
göz gözü görmeyen zifiri korkunç bir zulmet.. 

Bunun içindi rki herkes gibi biz de~sulh için silAh. 
lanırken çok titiz ve en uzak ihtimalleri bile buiün 
için varilmiş gibi naıarıdikkate alarak çok uyanık 
bulunmalıyıı. Büyük, küçük bütün milletler istikbalin 
korkunç silahlarına karşı tedbirler alıyorlar. Bilhaua 
tayyare ve ıehidi gaı hücumlarına karşı hazırlıklı 
bulunuyorlar • 

• • • 
Bir müddet evvel lstanbulda da zehirli gazlara 

karşı korunma tecrübesi yapılmıştı. ilk tecrübe yal· 
nız Beyoğlu tarafına inhisar ettirilmiş, ikinci tecrü
benin lstanbul tarafında yapılacağı söylenmişti. Ay· 
lar geçti. Hala böyle bir hazırlık göremiyoruz. 

Yoksa lstanbul tarafı tayyare hücumlarına, zehirli 
gazlere karşı sigorta mı edilmiştir? .. 
Aynı tecrübeyi bir an evvel lstanbul tarafında da 

tekrar etmekle beraber bu kabil korunma tedbirle
riııe daha fazla ve daima ehemmiyet verelim. Şehir· 
de . u l•crübe!eri mu1yyen zamanlarda tekrar ede
rek vaLnc'aşları hazırlıklı bulunduralım. En uzak ih· 
tııuı \eri nazarı dikkate alarak ..• 

Nusret Safa Coşkun 

• 

14 Şubat~ 
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Günüri.~V odviliiıden 
. . ~ .. ·. '"! -~ ";o ••• • 

Tevekkeli değil! 
Baksanıza; yabancı dillerden kİ' 

tap tercümesi umulmadık bir rağ
bet görmiye başlamış ... Eğer bu 
haber, propaganda vekaleti tesis 
olunmadan evvel, Babıali kitap ev· 
lerini kızıştırmak üzere, zeki bir 
mütercimin propagandası değilse, 

hayrettir ... 
Bir zaman acliye saraylarının, 

nağmeleri hala kulaklarımızda kal
mış eski bir bülbülü olan Bah Hay
dar Rıfat, bir müdettir, şaşılacak 
bir (gayreti Haydarane) ile, kitap 
yapraklarını yiyormuşcasına kitap 
tercüme ediyor! Avukatlık damar
larına işlemiş bir zat demek adliye 
salonlarında sussa da, matbu olarak 
yine bir memleketi dolduracak bir 
bollukta konuşuyor! .. Fakat bu se
fer ağzında kitap yaprağı olan bir 
bülbül gibi!.. 
Diğer taraftan bir gazete ecne

bi dillerden tercüme ettiği tcfri -
kalarını kolleksiyon hnlincc neşre
diyor. Bir kitap evi tercüme kollek
siyonu yapmış. Diğer biri yeni tı>r
cüme kitaplar neşrediyormuş. Di
ğer biri de dünya muharrirlerin -
den tercümeler serisi yapmış. Di
ğe~ kitapçılar da böyle niyetlerde 
imişler ... 

Avrupa dillerinden bu kadar e
ser neşredilmiye başlanması şimdi 
meseleyi aydınlatmış bulunuyor: 
Asıllar · tercümeye başlandığı için, 
tevekelli d<'ğil, bizim meşhur e • 
dipler telif eser yazmaktan kal -j 
dılar!! 

AH ııh blllr a •• 
Bizse, bu tercüme eserlerin sa

tış rağbetini pek o kadar güvPni
lecek bir şey göremiyoruz. Zira; 
tercüme edilen eserler hep en bü
yük Avrupa muharrirlerinin isim
lerini taşıyor. Allah bilir a, korka
rız, bu eserlere karşı görülen rağ
bet (filan meşhur garp muharriri
ni okuyorum!) diyebilmek için ol
mıya! .. 

Bir muharrir 
renk arıyor! 

Bir muharririn baştan aşağı ye
ni bir renge boyanmasının fkıbe
tine bir misal: 

ı Geçen gün İspanya kıyılarında 
yerden cehennem fışkırıp gökten 
ateşler dökülürken yanı başında

ki (mavi) Fransız sahillerinin (be
yaz) ve (pembe) bir çiçek muhare
be3i oluyordu ... 

Malagada (sırtı balık kılçığı) 

kanlı süngüler saplanacak yer arar• 
ken, Fransız cenup sahilleri şimdi 
tabiatın bütün ihtirasları uyuştu

ran (mor) ve (pembe) baharını 

yaşıyor! .. • 
İmza: Burhan Cahit Morkaya! 

Beledlyenln isabeti 

Halbuki belediyemizdeki isabe
te bakınız: 

Gazetelerden: 

. Belediye kanunu mucibince şe· 
hirde bulunan binaların semtleri
ne göre aynı renge boyanması lil
zımdır. Bunun için teşkil edilen ko
misyon şimdilik gri ve kahve ren. 
gini muvafık görmüştür •. 

Neden gri ile kahve rengini zan
nederseniz? Bütün semtlerde mu
hitinin çamuruna uymak için!!.. 

Belediyeler martı! •• 
Tesadüf hayrettir: 
Demek ki bu iş yalnız bizim şeh

re mahsus değil. 

Düııkü gazetelerden biri (İzmit 
belediye reisinin bize söyledikleri) 
serlevhasının altına şöyle, şimdiye 

kadar görülmemiş şekilde bir ser
levha atmış: 

(Asri fırın - p!.9.n - elektrik - su
borç - mezbaha - çamur)! Bayağı 
bu, demek ki, bizde fütürist bele
diyeler marşı!! 

Nadir olur tıyneti 
kılmllde kusurl .. 

Nadir nükteleri ile cemaline 
herkesi hayran etmiş olan Jıüyük 
bir karikatüristimiz dünkü bir ak· 
şam gazetesinde (iki dünya) ismi 
altında bir karikatür neşrediyor. 
Dünyanın biri çalgı çalan şarkı 

söyliyenlerle dolu; (Radyoların 

neşrine göre dünya). Diğeri: harp 
sil;ihları, gülleler, ölenler dolu; (ga· 
zetelerin neşriyatına göre dünya). 

Çok muvaffak olmuş bu karika
türdeki nükteye maalesef güzel di
yemiyeceğiz. Zira, bizden fikir a -
lan nadir olmakla beraber, yanıl
mıyorsak bir hayli zaman en·cl 
aynı kötü nükteyi ilk biz yazmış
tık. Eh, bu yaştan sonra kendi ken
dimizi de methedemeyiz ya! 

Serdengeçti 
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Orduda ve donanmada geniş 
mikyasta ıslahat yapacaktır 

Londra 13 (A.A.) - Salahiyellar mahafilde söylcndiZine göre, Maliye 
nazırının milli müdafaa için 400 milyon Jngiliz lirasına balilt olan yeni 
lahıisct ahndııtı hakkında beyanatını, mühim askeri ıslahat takip ede
cektir. 

Şimdi tatbik edilmekte olan ırrogram, filoların miktarının tezyidini • 
bahri tezgAhlarlıl tayyare meydanları inşasını vesaireyi derpiş etmekte 
olduğundan >eni konulan tahsisnlın bu programın ihtiyaçlarını fazlasile 
tecavüz etmekte olduğu söylenmektedir. 

Yakında ilAn edilecek olan yeni projelerin bilhassa yevmiyeleri tez
yit etmek suretile muntazam orduya asker alm> usullerinin ısltthını ve 
memleketi hava tehlikesine karşı müdafaa etmekle muvazzaf bulunan 
kara ordusuna talim \'C tatbikatta kolaylıklar teminini derpiş eylemekte 
olduğu rivayet edilmekterlir. Bir çok alayların makineleştirilmesi 
de mevıuubahistir. 

lngilterede silahlannm faaliyetinin bilhas11 yeni tayyareler inşuına 
matuf olduğu çünkü bu unsurların memleketin müdafaasında mühim bir 
rol oynadıjtı hatırlatılmaktadır. Harp vukuunda ana vatana asker ihracı 
programı şimdilik terkedilmiştir. 

• • • 
Viyana üstünde esrarengiz bir 

tayyare 
Viyana 13 ( A. A. ) - Dün öğle zamanı eorarcngiz bir tayyare, 

Viyana şedrinin üstünde uçarak bir kaç kere orak ve çekiç remzini 
resmetmiştir. Tayyare Çekoslovakya hududundan gelmiş ve ayni istika
mette uuklaımıotır. Tayyarenin haogı hükumete mensub oldua"u tayin 
edilememiştir. 

• • • 
Mısır Kralı seyahate çıkıyor 

Kahire, 13 (A.A) - Gazelelerın verdiği haberlere göre, Kral Faruk, 
validesi ile birlikte Avrupn'da bir tetkik seyahatine çıkmak niyetinde· 
dir. Kralın, şubatın sonunda seyahate başlayacağı zannedilmektedir. 

• • • 
İtalyan veliahdinin oğlu oldu 

Kral, üç seneden az mahkümları affetti 
Roma 13 (A.A) - Dün saat 14-05'te doğan veliahda Victor. Emma· 

nuel ismi verilmiştir. Kendisi Napoli prensi unvanını alacaktır. 
Bu münasebetle bütün lıalyada şenlikler yapılacaktır. Napolide sara• 

yın önllndc halk büyük bir kütle halinde toplanarak Piemont prensile 
kraliçe Helenena'yı alkıJ]amıştır. Kraliçe ile prens balkona çıkauk bal
kı selAmlamağa mecbur olmuşlardır. 

Rama 13 (A.A.) - Nopoli prensinin dünyaya gelmesi dolayısile kra~ 
liç seneden az bir müddeliçin mahkum edilen suçluları affetmiştir, 

• • • 
M. Musolini Trablusa gidecek 

Roma 13 (A. A.) - B. Musolininin Trablusa seyahati, yıUık Trablus 
panayirinin açılmasına tesadüf edecek ve bu esnada birinci ve ikinci 
ltalyan fil oları da sahil boyunca 15 gün sürecek manaralar yapacaktır, 

• • • 
Şuşnig 
istifa etmiyecek 

Londra 13 (A. A. - Londroda• 
ki Avusturya elçiliği başvekil Şu,. 
nijt'in istifa edecejti hakkında ki 
,aylaları tekzip etmektedir. 

Bu müthiş zihni· 
yet 1 e 

harbe girmeliyiz •• 
Meşhut cürümler kanunu vakıa 

bir çok cürümlerin vukuu önüne 
geçmiştir. Bu gizleneıniyecek bir 
hakikat olarak muzaffer olmuş bu
lunuyor. Fakat itiraf etmeliyiz ki, 
bir zihniyeti öldürememiştir. 

Gün geçmiyor ki, kendini hak 1ı 
gören, yahut ağır bir haksızlığa uğ
radığına inanan bir adamın der -
hal silaha sarılarak kendi hakkını 
k~ndisinin ihkaka kalkıştığı görül
mesin. 

Zannederiz ki bu, cemiyetin ve 
dolayısile devlet kuvvetinin tama- ı 

mile hakim olınadığı devirlerde fer
din kendi kendisıne adalet yapması 

gibi eski bir görgünün artığıdır. 

Halkı medenileşmiş, yani mensup 
olduğu cemiyetin hak ve kuvvetine 
inanmış bir çok Avrupa memleket
lerinde zevce ihanetlerinde dahi 
ferdden öldürme hakkının cemi • 

yete devrolunduğu malumdur. Ha
kikatte de bir milletin medenileş -
mesine o milk>t fertlerinin ken

İli cemiyetlerine tabi olmak kabili
yetleri bir miyar teşkil ede. 

Ben feci ve namussuzca bir hak
sızlığa kurban edilmiş olabilirim. 

Cemiyetin ve devletin bu mücri
me lilyık olduğu cezayı vereceğı

\ne kat'iyyen eminsem ,her ikimizi 

Otomobil amele 
Grevi bitti 

D:troit, 13 ( A.A ) - "General 
~otors. un bildirdiğine ıröre, elli 
bın kişi pazartesi günü, dijter bü
tün işçiler de hafta içinde işe bat
lı ya cık !ardır. 

de öldürıniye kalkışmam medeni 
bir millete değil, bir hay\•ana ya
kışır bir hareket olmak lazım ge
lir. 

Binaenaleyh: 
Cezalardaki şiddetin, halkımızın 

bazı tabakalarında kalmış olan bu 
elim zihniyeti öldürmekte büyük 
bir amil olacağına hükmedilebilir. 
H~r halde bu tehlikeli \'e geri zih
niyetle, en aşağı tabakalar aı-a;;ında 
dahi, mücadele etmeliyiz. 

Nakil vasıtaları altın
dııın yapılmıt olsalar 
yine bukadar pahah 
olamazlar ! .. 

Vapur şırketlerinin ücretlerini 
indirmek kabil olamadığı anlaşıldı. 
Tram\'ay ücretleri ise - kelimeyi 
bütün dünya ölçüsüne göre söy • 
!iyelım - korkunçtur! Hiç bir mem
lekette, bugün, tramvay - yani 
dı.inyanın en ucuz halk nakil va -
sılası, bu kadar fahiş pahalı ola -
maz - bir günlıik sayı ile orta mık
yasa göre 40 - 60 kuruş kazanılan 
bir memlekette bu yevmiye, bu a
damın dört defa tram\'a\'a binme
sile nasıl eriyebilir? .. 

İni~li, yokuşlu ve denizli bir şe
hirde tramvay ve vapur lüks r.akil 
vasıtası değildir ki! .. 

Şirketler ziyan ediyorlarsa, şe

hir namına tahsisat verilir. Veya, 
her hangi - yine teknisyenlerin bu
labileceği - bir çare bulunur. Fa· 
kat, şirketler kazansın diye, hal-

Ônce meseleyi bir anlatalım Askert tayyareci· 
liğin lağvını 

istediler 
Londra 13 (A.A) - 200 mek· 

İki gün evvel Son Posta gazetesi
ni okurken •Yerlerinde sayanlar . 

r başlıklı ve Halit Fahri imzalı bir 
• makaleye de gözüm ilişti. Başlıgııı 

altındaki daha ufarak başlığa da 
bir göz attım. Makalel'in muharri
ri cbenden onların isimlerini iste -

lep hocası bir istida ile M. BaJd. 
wine müracaat ederek lngiliz 
hükumetinin askeri tayyareciliği 
tamamıle ilga ederek gelecek 
silahları bırakma konferansında. 
bütün milletlere ha va harbinin 1 
kaldırılmasını tekli! etmesini is· ı 
teuıişlerdir. 

' fc göre, §imdilık yalnız. konsolos -
hane ınah'cemeleri ilga edilecek. 
Bur !arın gormege salahiyettar ol
dui;u cela dava'~rı muhtelit mah
kemelere bırakılacak. Fakat bu 

Erzincanın 

Kurtuluşu 
DUn perlak merasimi• 

kutlulandı 
Erzincan 13 (A. A.) - Bugün 

Erzincanın kurtuluşunun 20 inci 
yıl dönümü, parlak bir törenle 
kutlandı. Esaret acısını bilen Er· 
zincanlı ana, baba, Çocuk bütün 
millet daha sabahleyin yajtan yajt. 
mura rağmen Cumhuriyet meyda· 
nında birikmeye başlamıştır. 

Ma~aıalar, dükkanlar bütün kah. 
veleri halk havanın yatmurlu ve 
yerlerin çamurlu vaziyetine rağmen 
herkes bu mutlu günü kutlamaya 
gelmişti. Program mucibince muh. 
telif istikametlerden şehrin cumhu· 
riyet meydanına giren milis ve 
asker kıtaatı eski günlerin hatıra. 

sını fevkalade bir suretle canlan
dırarak binlerce halk kitlesi tara. 
fından alkışlandı. Milis komutanı 
vazifesini gören bir subay at üze
rinde kısa bir nutuk söyledi. Bu 
nutka Erzincanlı bir milis genci 
cevap verdi. Halk neşe ve sürur 
içindedir. Gece şehir tenvir edile· 
cek öl<süz talebeler menfaatine 
balo verilecektir. 

Sovyet Erkinıhar
biye reisi Estonya-

ya gidiyor 
Riga 13 (.\.A.) -· Sovyet ordu· 

ıu büyüle erkAmharbiye reisi, rea· 
mi bir ziyaret için burada beklen• 
mektedlr. Mumaileyh önümüzdeki 
hafta içinde buradan Kaunas'a ve 
Tallin'e gidecektir. 

Tallin 13 (A. A.) - Estonya •· 
jansının bildirdij'ine göre, Sovyet 
ordusu büyük erkAnıharbiye reisi 
General Yegorov, geçen Mayısta 
Estonya büyük erkanıharbiye reisi 
General Reek 'in Moskova ziyareti
ni iade etmek üzere pek yakında 
Tallin'e gelecektir. 

kın ziyanı tercih olunmaz zannede
riz. 

Amerikan tuhaflıkları!. 
Bu akş~m gazetesinde (N'.S.) 

imzasını taşıyan bir zata Amerıka
daki kardeşinden bir mektup gel
miş: 

•Amerikan üniversitelerinde fut
bol dersinden imtihan mecburi i
miş!!• 

Muhterem zatın Amerikadaki 
biraderleri Amerikadak! garabet
leri eksik bildırrnişler; doğrudur 

amma, üniversitelerdeki bu im 
tihanlara kuyruklu ve kuvruk -
suz yalan dersinden de doktora 
sını \'eremiyenleri kath·en sok -
mazi ar! 

Meçhul kltlfler 1 
htanbul Mezat dairesinin garip 

istati•tiğıni gördünüz mü: 

Yalnız son ay içinde' mezat daire
sinde 11,700 küsur liralık altın gü
müş avani, 5,600 küsur liralık 747 
r.alı \'e 5,000 küsur liralık da 12~3 
müteferrik eşya satılmış. İstatis -
tiklere göre Mezat dairesinde satı
lan eşya her ayda geçen aydan da· 
ha fazla artıyormuş. 

Galiba İstanbul halkevlerinin es-
' yalarını elden ele devrederek hem 

' münavebe ile mobilye kullanıyor, 
hem de sıra ile para kazanıyor!. Ti
carette (devri daim) i keşfetmişiz 
anlatılan! 

Açık SözlU 

meyin. Yalnız çeşitlerini sorun. o 
zaman belki bazılarına siz de iışina 
çıkabilirsiniz.. diyor. Bu cümle 
merakımı kamçıladı. Metni oku -
mağa başladım. Makale, bir oyun -
cak tasvirile baslıyor. Ve muharrir 
dıyor ki: 

- Bu oyuncağı yüz kere kurar' -
sanız, ayni hareketi yüz kere tek -
rarlar. İsle, verinde savan san'at-. . -
karın da bu oyuncaklara benziyen 
bir zavallılığı vardır. Bazıları bu 
acizlerini hissederler de yine yolla
rında yürümek isterler, bazıları da 
yaptıkları şeyin hep eskiyi tekrar 
olduğunu ve bu eskiye bile şahsi -
yellerinden hiç bir şey katamadık
larını bir an düşünmeden kendile
rine derin bir itimatla levhalarını 
boyarlar, yazılarını yazarlar veya 
şarkılarım bestelerler.Müsikide, re- ı 

simde ve edebiyatta bunların her 
memlekete mahsus tipik nümune
Jeri vardır. Ben bildekileri seçiyo
rum. ,.e tabii, edebiyat yolunda 
rastladıkhmmı ... 

Ve sonra da, bu tipleri standar
dize edrp, bize s.kiz standard veri
yor ... 
Mcr.kım büsbütün arttı .. Daha 

alaka ile okumağa başladım. Hay
dı, tipleri beraber okuyalım: 

1 - Bugün bile gazel ve kaside 
yazan divan edebiyatı hayranları. 

~ - Edebiyatı cedide tarzmda şi
irden başlıyarak sırasile sembolik, 
romantik, didaktık, her nevi şiiri 
deneyenler, her edebi zümreye a
yaK uydurmak istiyeııler. 

3 - Aruzda otuz yıldır Mehmet 
Akı( tonunu bırakmıyanlar. 

Halit Folırt Ozansoy 

da. Yahya Kemalin kaodedıldıği 
muhakkak. Dört nı.maı alı tip, eş
siz, rakipsiz Salih Zekı Aktay Beş 
ve aJıı numaralı tipkr.e Mahmut 
Yc>ari ve Reşat Nuri kasdedill"lck 

isleniyor Yedi nı.;mara aşıkar .. 
Bulamadıklarımızı da, şerh \'e taf
sille anlıyoruz. İki numara, ıki kıs
ma ayrılmış. Eğer yanılmadımsa, 

üst tarafında İbrahim Al.'ı.eddin, i
kinci fıkrayla da Yahya Saim 0-
zanoğlu kasdediliyor. Üç numaralı 
şerhte, .Mithat Cemal bağdaş kur
muş gibi. 

Şerh, dördüncü tipe kadar ya -
pılmış. Ondan sonrasının da. gele
cek yazıda anlatılacağı mev'ud. 

Bu yazı ·ı bitirince, kafamda, bir 
fikır şimşekleştı: Ustad Halit 4 - Mevzularını Yunan mito • 

lojisinden alanlar ve bilhassa Te
okritle Pcndar'ın seslerini ille Türk- Fahri Ozansoy, bazı kimselerı şu 
çe mısraların içine sokacağım diye anlattığı gözle görüyor... Onlar 
yirmi şu kadar yıldır nefes tüke _ hakkında, söylediklerini d\.işünü -
tenler. yor ve düşündüklerini söylüyor. A.-

5 - Romanda Ahmet Mithat e- caba, bu zevat kendi hakkında ne 
fendi gibi en aşağı beş yüz sahife _ düşünüyorlar? . 
den aşağı kitap yazmayanlar \'e ro- İyi bir tesadüf, hemen o akşam, 
mantik maceraları bu suretle mo _ Beni, Salih Zeki Aktayla karşılaş-
dern şekle sokuyorum sananlar. tırdı. Fikirlerime o da iştirak etti. 

6 - Romanda şairanelik yapan _ Şaire, hemen fikrini sordum. Bu 
!ar ve Vecihi tarzında basit bir psi- vadide tek başına yürüdüğü için i-
kolojiyi yalnız lisanı sadelestire • tiraz etmedi.. Edemedi.. Görüşmek 

• > 
rek tekrarlayanlar. üzere davE't etti. Suallerime cevap 

7 - Son yıllarda Nazım Hikmet verdi ... Diğer tipler hakkındaki 
tarzında şiirleri tahammül edilmez istidliıllerimi de isabetli buldu. 
bir şekilde taklit edenler. Eğer, bu tariflere kendilerini 

8 - Garp edebiyatında ne za - uygun bulmayan şair ve edipler çı-
mandır modası geçip tc iflas etmiş kar da tarifleri benimscmiyerek ce-
olan fütürist. kübik, dadaisl ekol- vap vermezlerse, onları da yine üs-
lerin bizde dahisi kesilmek istiyen- tad Ozansoya sorarız. Ben, şimdi -
ler. lik, benimseyenlerle konuşacağım. 

Üstad, bu sekiz tiplen başka tip- Yarın gözlerinizin önüne Salih Ze-
ler de aranırsa buluracağını söy- kinin, sonra da her gün bir edibin 
lüyor Ye bu tiplerin şerh ve tafsi- cevaplarını sunacağım. Bakalım 
!ine girişiyor. .yerlerinde sayanlar. gerek kendi-

Şerhe, tafsile lüzum kalmadan !eri, gerek şair Ozansoy için neler 
bazılarını tanıdım. düşü'lüyorlar? .. 

Mesela: Bir numaralı standard- H. BEHÇET 
oııııııutııııııtuıııto 

L
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ındberg Halepte 
T rablusta Nümayiş 

Tra~lus 13 (A. A.) - Tunustan 

gelen tayyareci Lindberg ile karısı 

burada karaya inmişler ve tayyare 

meydanında Romadan deniz tay

yarcsile gelmiş olan rrareşal Balbo 

tarafından karşılanmışlardır. Ame
rikalı tanarecı ile zevcesi, bundan 

sonra hükumet sarayına giderek 
valiye misafir olmuşlardır. 

Cellat gölü 
Balıkları topten satıldı 

Torbalı, (Hususi) - Kurutul -

makta olan Celladgölü'nün bütıia 

balıklan satışa çıkarılmış ve bir 
müteahhide ihale olunmu~tur. Göl

kü toplantısında şehrimiz evlerin

mılteahhid tarafından üç ku~uşa 

alınacaktır. Yakın bir zamanda ta

mamen kurutulacak olan bu arazi 
göçmenlere ve topraksız halka t·?v
zi edilecektir. 

Halep 13 (A.A.) - Havas: 
Suriye milliyetperverleri dün ö#'

leden sonra şehirde bir nümayiş 

tertip etmişlerdir. Bölge zabitlerin· 

den bir kaçının alayın ortasından 

geçmek istemesi üzerine kavga 
çıkmış ve jandarmalar müdahaleye 

mecbur kalmıştır. Bir jandarma 

yaralanarak hastaneye nakledil· 
miştir. 

--~·-
Amerikada 
Çelik buhranı 

Vaşıııgton, 13 ( A.A) _ Çelik 
bu'uamndığı için altı mubriple altı 
deniraltı gemisinin inşası durmuş
tur. Bahriyeye müstacilen 25 mil. 
yon libre çelik lıhımdır. Fakat 
fabrikalar bu siparişleri kabul et· 
memekte ve bu fırsattan istifade 
ederek hükQmet hesabına çalışan 
firmalara tatbik edilmekte olan 40 
saatlik hafta kanununa itiraz et• 
mektedirler. 

muhtelit mahkemeler ancak u -

zunca bir istihale de\•rindcn rn»ra 
kalkacak. Malürndur ki bugün Mı
sırda il.i çeşit kapitülasyon m&hkc
rnesi vardır: 

1 - Ceza dav~larına bakan 
konsolo:;hane mahkemeleri. 

2 - I!Jkuk da\'alarına bakan 
mulıtPlit mahkemeler. 

Montreux'de yapılacak iş, birin
cileri'l ilgasile sal.:.hiyetlerinin 
muhtellt mahkemelere devrinden 
ibarettir. Fakat bu arada muh(P • 
:lit mahkemel~rin leikiliıtı yeni 
ba~lan tanz m edilecek \'e bu isti
hale devrinde kapitülasyon hakkın
dan hangi devlet tebaasının istifade 
edecf'gi görü•lilecektir Bugün Mı
sırda kaı;ııL,\la yon hakkından on i
kı devlet ıslifodc etmektedir. Bu 
davlctlcrin ıst!hale de\-rindc de 
kapitülasyon hakkından istifade -
!eri tabiidir. Alrrar ·a. A'·usturya 
,.e A.Iac-ar ~tnn, harp• ı"c\.~·cl ka· 
pıtülasyon hakkından istıfade e -
derken, mağlı'.ıbıyctlcrindrn sonra 
bu haklarından \'az geçmişlerdi. 

Şimdi istihale devrinde kapitü -
!as onların bu devletler tcbaa•ına 
da tcşmıli teklif ediliyor. Vaktile 
kapitülasyon hakkıııdan i,tifade e
den devlet tcpraklarının tabimi -
le me ·dana gelen Lehistan, Yu -
goslavya ve Çekoslo\•akya gibi ye-
ni devletlerin tabaaları d' bu hak
tan ıstıfadc edeceklerdir. Geriye 
yalnız kapitülasyon hakkından hiç 
istifade ctmtmiş olan de\'let -
!er kalı) or l:ı Lehistan ve Çckos -
lovakya, gibi, hiç meydanda vlma
yan devletlere te•mil edileceğine 

göre bunları istisna etmek, dev • 
!etler arasındaki miisavat prensi -
bini ihlal edeceğind~n haksızlık o
lur. Gerçi bu devletler şin.dıvc ka
dar şu veya bu sebeple, kapitü las
yon hakkından istifade etmemiş -
ler.dir. Fakat, kapitülasyonlar Mnrı· 
treux'de yeni bir şekle girivor. Bi
naenaleyh bu istihale devri Hn 
b" " d ' utun evletlerin müsııvat isle -
meleri tabii görülmelidir. Bu M;sır 
l"l~f.kcmeleri hakkında iti::ı.tsız

lıktan il•ri gelmiyor. Mıisa,·at 

prensibinin tatbikini istemekten 1-
bare;tir 

Di~r~'" tar:ıftan kapitüla·p·on hak
kın<hn ıs~i!adc t·d~ıı devl~tkr Mı
sır m:ı 1l;e"'1Pleri hakkınd~lc· it'ınat
sızlı'daı ın. açıktan söyJ:.ivorı~r 

Mesel.ı lnladığımıza gö.-c, · ilıtilar 
mevzu.::rırırian biı i Süv::vj kanalı 
ve ·~'Iı·i'r <:reC.it Foncier'3i gı!1• ını
sırlt bi;.· !jirket olup da -;e;nıavesı 
ya1>ar.cı!cı.r tvrafından k1..Hı~~:;~ VP 
bugüPc i:ac'ar •muhtelit ~•hsiyet
Jı, .s:;i'· ar«k muhtelit rr.•hkerr.c _ 
!ere tab· cı'an müesseselcrın bun -
dan b5;·ı,• dE' nıuhklit n:nı1:<emefo
re t•b: ol•nasına Mısır 'uikumcli 
itiraz er.j~, ""·ımu~ 11,sır :..nnrıiın sir-

' ke'_l~ri cll~ıığu.ndan ınısu·ı:!artn hu 
noktada haklı olduklarına ~üphe 
yoktur. Fakat bu şirketlerin ser
mayeıl?":l:.? 3İl.\,.ad~r olan!:.ir, ~.i;sır 

hii:<inıiı~r~·.1n ticaret dava: ... rındaki 
tccrüb~s;>.ikkrindcn \·e kabıl.vet
sizlikl~; iııri<-r o kadar açı" biı: li-
sanı ı bahse ,lyorlar ki, kcp;ı;;Ja< • 
yon hakkını lıai: ol"'ıy.ın devlet 
icbat.sının veya m;;ıJ.i müe~~"ser-.inin 
Mısır'a iş yapmaya çalış'llas:, bii _ 
yük riskleri göze almak nı-,·:i:1tien 

bir r.ıacera demek olacak. Uz·ın za
man, kapitülasyonların a"ı<ını duv
muş bır millet sıfatile bizlm ı,"u 
bahiste sempatimiz Mısır!ı,arla bi!
raberdir. Söylemeğc bile lüzum 
yoktur ki biz kapitüla.;yonlorın 

derhal ve büsbütün kalkmasma ve 
kardeş Mısırın bütün d"'lc'lerle 
münasebetlerini ancak devletltr 
hukukunun ~erçe\'<'si içinde tan • 
zim etmesine taraftarız. 

Ahmet ŞUkrU ESMıı:R 

Bir haftahk 
Kaçakçıhk vakaları 
. Ankara 13 ( A. A.) _ GP en 

bır ha!ta içinde Gümrük Muhaİ~za 
Ö~gütü, biri ölü 68 kaçakçı l035 
kılo gümrük kaça~ı, 161 TÜrk lira· 
sı, 1 tüfek, 77 mermi ile 20 ka• 
çakçı hayvanı ele geçirıni'!tir. 



HENRİK SIYENKIV!Ç 

ORGANiST 
Lehçeden çeviren: EyUp Sabri AkyUrek 

( Dünkü sayıdan devam ) 

Ah, şimdi Olgası yanında olsay
dı.. kendini tutamaz. Hobuayı bir 
yana atarak onu kucaklar, sıkar ve 
öperdi. 

Sanki ayni şey bir saat evvel ya
pılamaz mı idi? Fakat hep öyledir. 
İnsan, kalbindeki bir şeyi söyle -
mek veya yapmak istedi mi şaşkı
na döner ve dili sanki bir odun par
çası olur. Org çalması çok daha 
kolay ... 

Bu sırada ufuktaki kırmızı şerit, 
altından bir ip haline gelmişti. O 
da kayboluverdi. 
Artık alaca karanlık da geçti. 

Yıldızlar öyle parlıyor ki. Tıpkı kı
şın olduğu gibi. Soğuktan mü>tak -
bel Ponikla organistinin kulnkfarı 
buz tutmuştu. Yolları iyi bildiği i
çin kestirme olsun diye çayırlar i
çine daldı. 
Karanlık hayali geniş kar ova -

lan arasında birden sihirli bir şey 
gibi yükseldi. 
Parmakları henüz donmamıştı. 

Vakti kısaltmak için aklına çalgı
sını çalmak geldi. 

Gecenin sessizliğinde, tenha, 
korkunç kar çölleri arasında Hobu
asının sesi o kadar tuhaf, o kadar 
yüksek ve o kadar şen çıkıyordu 
ki. .. 

Sonra kircmitcinin yanında, i -
kinci kadehi çektiği zaman nasıl 
coşarak çaldığını, şarkı söylediği
ni ve sevgilisinin narin sesile ken
disine nasıl refakat ettiğini düşün
dü. 

Ayni şarkıları şimdi de çalmak 
istiyordu. Evvelil, O!ganın söyledi
ği fakat kiremitcinin hoşuna gitmi
yen şarkıyı çaldı. Sonra da yine 01-
ganın Zagrebiada öğrendiği ve ba
basının çok hoşuna giden şarkıyı. 

Amma nerede olsa cAh benim 
yeşil testim• şarkısı hepsinden da
ha güzeldi. Bu şarkıda kızcağız ağ
lıyor. Sonra gülerek kırılan testi -
nin karşında şarkı söylemeğe baş
lıyor: · 

cAh benim, efendimin 
Kırdığı yeşil testim• 

Efendi onu teselliye devauı 
ederken: 

cAğlama! ağlama sen 
Güzel Küçük ağlama. 
Testiyi ben öderim 
Ağlama sen şekerim• 

O!ga onun yanında sesinin çıktı
ğı kadar cAh benim yeşil testim>i 
söylemiş sonra da birden bir kah • 
kaha koyuvermişti. 

Küçük ise o zaman, Hobuasını 
ağzından çekerek derin bir nefesle 
ona efendisinin cevabını vermemiş 
mi idi. 

cTestiyi ben öderim. 
Ağlama sen şekerim.• 

Şimdi de bu güzel şarkıyı tekrer 
ediyordu: 
cAh benim, efendimin 
Kırdığı yeşil testim ..• 
Hobuasını sıkan dudaklarının 

iznince güldü. 
Çalgının madeni ağızlık parçası 

dudaklarını dondurmuş parmakla
rında da tuşlara basacak kuvvet 
kalmamıştı. Yoluna devam etti. 
Etrafını, ağzı dan üflediği bir sis sar
nıı-ı. Çalgı çalmaktan nefes nefese 
geliyordu. 

(Devamı var) 
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İftiranın sonu 
İşte budur 

Balıkesir, (Hususi) - Dolaplı • 
kuyuda oturan Fethiye adında bir 
kadın zabıtaya müracaat ederek, 
evınde misafir kalan Şükrü ismin
de birisinin iki altın bilezik ile lJir 
elmas yüzük ve 150 lira parasını 
çalındığını şikayet etmiş ve derhal 
tahkikata başlanarak Şükrü yaka
lanmıştır. 

Yapılan taharriyat neticesinde, 
iki bilezik ile elmas yüzük Şükrü
nün üzerinde çıkmış, fakat 150 lira 
bulunamamıştır. Şükrü, bunların 
Fethiye tarafından gizlice cebi..'te 
konulduğunu, hatta son gece, baş
ka bir kızla nişanlandığı için Fet -
hiyenin kendini makasla gözünden 
yaraladığını söylemiştir. Şükrü ve 
Fethiye Adliyeye verilmişlerdir. 

Güzel Adana 
Ağaçlandırıhyor 

Adana (Hususi) - Şehrimizde
ki parklara dikilmek üzere bele -
diye mikdarı k:ifi muhtelif cins fi
dan getirilmesine karar vermiştir. 

Fidanlar kısa bir zamanda temin 
edilerek mevsimi geçmeden diki • 
lecektir. 

BÜYÜK EDEBi ROMAN 7 ........................................................ 
• Pırrr .•• p,,.,,. • ;,ın . .. 

MÜELLIFi: Nizamettin Nazif 
- Eh ... Zannederim. Yoksa o -

nun yaptığı ~eyi ben tanrının günü 
yaparım. Külhani hoşuma da git -
miyar değil... Fakat bir itilafcının 
oğlu olmasına bir türlü tahammül 
edemiyorum ... Ona sinirlendi~im 

kafi değilmiş gibi bir de bu Cavi
din sarhoşluğu çıktı başımıza ... 
Verem olduğunu bilmiyor musun? 
Nasıl oluyor da o zavallıyı karşına 
alıp saatlerce içki içirebiliyorsu't? 
Billah sizde vicdan denilen şeyden 
eser kalmamış Tuhhh! 

- Benim niyetim yoktu. Arkam
dan itti, zorla soktu meyhaneye ... 
Şimdi bırakalım bunu da benim -
kinden bahsedelim. Bir ses çıktı 
mı? 

Nazmi birdenbire cevap verme
di. Elemli bir düşünceye dalmış gi
bi idi. Gözlerini bu yer odasının ka
lori kazanı ile kömür yığınlarından 
arta kalan bugünkü toprak zeminin
den bir müddet ayıramadı, sustu. 
Sonra derin derin içini çekerek: 

- Nasıl içebiliyor? nasıl içebili
yor? - diye mırıldandı. -

Yüzünde bir tatsızlık belil'mişti. 
İsteksiz ve tembel bir hareketle 
mahut defterini cebindPn çıkardı, 

açtı. Bir iki yaprak karıştırdı; çok 
hafif bir sesle: 

- Bu perşembe buluşabilec<'ksi
ııiz ... -dedi- <Kurbağalıdan sandala 
binelim> diyor. Lakin bu gezinti -
nin sana bir felaket do~urmasır. -
dan korkuyorum. 

- Ne o? kızgınlığı hiılii devam e
diyor mu yoksa? Ba$ıma birşey in
dir ip beni benzetmesinden mi ür -
küyorsun? 

- Yok canım ... Bu günlerde ka
nunlar Kadıköyü tarayıp duruyor
lar. Ellerine düşersen gideceğin 

yer malı1m. Doğru cephe... İyisi 
mi, korkulu rüya göreceğine biraz 
daha dişini sık, bekle! ben bir ça -
resini bulmaya çalışırım. 

- Peki usta ... Başka? 

- Bu kadar. Sen şimdi yat, bir 
nöbet daha kestir. Fakat erken u
yanırsan bir yere gideyim deme! 
Saat dörtte Tonmarşeyi basaca~;z. 
Bakalım ... Bize nasıl kafa tutuldu
ğunu öğrensinler köppoğlular! Bir 
kapısından girip öbür kapısından 
çıkazacağız. Çıkacağız amma Ton
marşe de kalmıyarak! Unutma sa
kın ... Bir baston bulamazsan sağ
lam bir sopa uydurmaya çalış! 

Ve... arkadaşından bir cevap 
beklemeksizin koridora fırladı, dar 
merdıvenden uçar gibi yükselerek 
mermer döşeli geniş bir taşlığa ,u
laştı. 

Etrafına bakındı, kimse yoktu. 
Adımlarını ağırlaştırdı,, camekan
lı bir kapıdan geçti. Ortasında kır
mızı renkfı yol hahsı serilmiş 
merdiveni yavaş yavaş çıkmaya 

başlamıştı ki, duvarda tiktakları e
pi gürültü yapan bir saat gozüne i
lişti; 

- Dokuz buçuk olmuş ... Allah 
selamet versin Mecelle hazret -

leri ! -diye mırıldandı- kim bilir 
Molla yine ne içerlemiştir! 

Bu sırada birinci kata varmıştı. 
Burada tek bir oda vardı. Durma
dan geçecekti. Fakat içeride biri -
nin hiddetli hiddetli konuştuğunu 
duydu. Yüzünde çapkın bir gülüm
seme belirdi. Parmaklarının ucuna 

basarak kapıya 
dayadı. 

Hiddetli ses: 

yaklaştı, kulağını 

c- Peki amma mırım ... -diyor
Bu gidişle ev sahibi beni kapı dı
şarı edecek ... Dün ak~am hiz~ct
ci~·i bakkala göndermiştim. Ote
beri alsın diye. Herif, •Artık def -
terde yer kalm~d" demiş , verme
miş. Bu gencin h ylazlığı ailemi 
açlığa mahkum etmiştir d"rsem i
nanın sözüme ki yalan söylemiş ol-
marn ... ,. 

Buna, inadına sakin ve yılan gi
bi soğuk bir ses cevap veriyordu. 
Bu sesin sahibini tanıdı, bu ~da re 
memuru idi. 

,_ Yerden göge kadar haklısı
nız efendi hazretleri -di.yorlardı

fakat elimden gelen ancak budur.• 

• -asıl? Beni bu ay yedi bu~uk 
lirayla mı savmak istiycrsunuz?.• 
•- İşte defterler burada ... Naz

mi tarafından imzalanmış üç der -
siniz var. Ayı boş geçirmişsiniz ... 
Kabahat bende mi?> 

•- Ya bende mi bu kabahat? 
Ben ki ta Rumeli kavağından her 
sabah vapurla geliyorum ve bili -
yorsunuz ki odada oturarak tam bir 
saat gözümü kapıdan ayırmıyor, 

ha geldi, ha geliyor diye talebe e
fendiyi bekliyorum. Ne zannedi -
yorsunuz? Bu intizar mecelle okut
maktan daha mı kolaydır?• 

•- Orasını bilemem. Bana veri
len ta1imat, zatı2.liI· ~"ine ancak me
celle dersi için bir ücret takdimine 
müsaittir. Muallimler odasında ta
lebenize beyhude yere intizar etti
ğiniz saatleri bordroya ithal ede -
mem.> 

Nazmi kulağını kapıdan ayırdı. 

Yüzünde gülümsemeden eser kal
maP ıştı. O içinden kıvılcımlar iış
kıran göz bebekleri şişivermişti. 
Omuzlarının ağır bir yük altında 

ezildiklerini hisseder gibi oldu. 
Hırsızlama dinlediği bu muhwere 
çok hassas bir teline dokunmuştu. 
Nasıl dokunmazdı ki şu kapının ö
te tarafında mahalle mecelle hoca
sının kah hiddet, kah aczle boğu
lan sesinde, bütün sahneler kendi 
eseri olarak bir aile faciasının acı
sını duymuştu. 

Muallimler odasında gelmesi 
dört gözle beklenen tale~e başkası 
değil kendisi idi. Bu hoca mecelle 
ile beraber bir iki ders daha veri • 
yordu amma, bütün dersler hep 
onun sınıfında, daha doğrusu yal
nız ona veriliyordu. Çünkü bu sı

nıfta başka talebe yoktu. 

Eğildi, anahtar delığine gözünü 
uydurdu, baktı. Birisi ayakta du -
ruyordu, birşey göremedi. Aza -
met satmak için uzun zaman bek

lediği fırsatı nihayet eline geçir -
miş bir sonradan görme ağzile ida
re memuru hala söyleniyordu: 

- Hani bu üç saatin parasını da 
bütün mes'uliyeti üzerime alarak 
sırf hatırınız için vereceğim. Vez
neden parayı aldım amma; henüz 
tediyeye mezun değilim. Müdür be
yin dün vakti olamadı. Bu gün de 
gelmiyecek. Devam defterleri an
cak yarın kontrol edilebilecektir. 
O da nezarette bir işi çıkmaz da gi
debilirse ... 

Açık Söz'ün romanı:19 ----- (Devamı var) 

......... 
11 BA~IN.D:A 
OL~N Ki 

Yozan : lskender Fahrettin 
Fikret hanım Se!maya yaklaştı: 
- Masanızda da bize verecek hiç 

bir şeyiniz yok a canım! Hiç olmaz
sa bir portakalınızı yiyelim ... 

Melahat, Fikrete bakarak: 
- Sarhoşun rakısını yemezsen, 

mezesini ye, derler. Dedi. Oturmaz 
mısınız biraz şuraya? 

- Oturmağa gelmedik, hanıme -
fendi! Cevat beyi arıyorduk. Salo

nu, bahçeyi.. her köşeyi aradık. 
Burada olduğunuzu bilmiyorduk 
doğrusu. • 

Zeynep çocuk gibi dudağını bü
kerek: 

- Beni burada unutup gittiler 
&andım, dedi, o kadar üzüldüm ki .. 
Oh, şimdi geniş bir nefes aldım. 

Fikret Zeynebe döndü: 

- Ayol giderlerse gitsinler .. Bu
rası yabancı bir yer değil ya. Ce -

vat bey nişanlımın çocukluktan 

beri samimi arkadaşıdır. Burası da 
sizin bir eviniz sayılır! 

Fikret odada fazla kalmak iste -

medi.. Zeynebin elinden çekti: 

- Haydi gidelim, kardeşciğim! 
Onlar içsinler burada. Misafirleri
miz gidince biz de geliriz ... 

Cevat Zeynebe ısrar etmedi... 

İkı genç kız odadan çıktılar. 

Fikret hanımın çok saydığı ve 

sevdiği aile dostlarında nbiir gi
diyordu. Fikret Zeynebe: 

- Sen beni burada bekle .. iu 
misafirimi geçireyim. 

Diyerek merdiven başına doğru 
koşmuştu . 

Zeynep yandaki odalardan biri
nin kapısı önünde ayakta duruyor
du. 

Zeynep bir aralık odaya baktı ..• 
Tavanda yirmi beşlik bir elektrik 

lambası yanıyordu .. Kimseler yok
tu. 

Salonda kalan misafirler hala dan
sediyorlardı. 

Zeynep birdenbire titredi. .. 
Korktu. 
Korktu. 
Karanlıktan uzanan bir el Zey

nebi belinden yakalayıp odadan i
çeriye çekmişti. 

Zeynep, beline kidin sarıldığını 
çabuk anlamamış olsaydı, korku -
dan haykıracak ve büyük bir re -
zalete meydan vermiş olacaktı. Bir
denbire başını arkaya çevirdi: 

- Sami bey.. siz misiniz? Ah .. 
ne korktum bilseniz ... 

Sami birden aç kurt gibi, genç 
kızın boynuna sarıldı.. 
Yanaklarından öptü. 
Zeynep utandı: 
- Sami bey .. ne yapıyorsunu? 

- Ne var, yavrucuğum? seni ö
püyorum ... ne çıkar bundan? 

- Ayıp değil mi? Başkasının ni
şanlısını nasıl öpebilirsiniz Bi -
zim köyde olsaydı bu .. kan çıkardı. 

- Adam sen de. Burası İstanbul. 
Birnz önce de Cevat, benim nişan
lımı öpmüştü. 

Zeynep şaşkın şaşkın Saminin 
yüzüne baktı. 

- İstanbulda adet böyle midir? 
Demek her erkPk biribirinin ni -
şanlısını öper de hiç kimse ses çı -
karmaz .. Öyle mi? 

- Şüphesiz .. Biribirinden hoş -
]andıktan sonra, neden öpüşüp se
vişmesinler? 

Zeynep silkindi.. 
Ve başka birşey söylemede~ o-

dadan dışarıya fırladı. 
Zeynebin tepesi atmıştı. 
•- Bu ne rezalet?. 
Demek ister gibi, sert ve kısbn.: 

bakışlarile önünden gelip geçenl~ri 
süzüyor v.e Cevattan hınç almak i
çin çareler arıyordu. 

Demek ki Cevat da Fikret hanı
mı öpmüştü! 

Fikretin Zeynebe bu kadar ne -

Düri doktorun bekleme odasına 
girince, hizmetci kendisini sağdaki 
hususi salona aldı ve yüzü pence -
reden giren aydınlığa gelmek üze-

~ ı-c bir iskemleye oturttu. 
- Beş dakika bckliyeceksiniz. 
Yandaki küçük odada gazeteci 

ile müdür vardı. Aralık bırakılan 
kaı,ı, kadının aydınlık yüzünü ga
zeteciye çizgisi çizgisine gösteri -
yordu. Meccii birdenbire irkildi. 
Müdürün kolunu tutup sıktı. Bu 
soluk ve çizgui yüz hiç yabancı 

gelmiyordu. Nerede görmüştü? Av
cunu alnından gc~·irdi. Gö,leri'li 
kapayıp adı. Şakagının ortasını ve 
burnunun urunıı kaşıdı. Hatırla -
mağa uğraşı~·ordu. Muhakkak ki 
tanıyordu. Bıı harap vüzü o kadar 
yakınden tanıyordu ki.. Fakat ne
reden? Kendi benzi de sapsarı ke
sildi. Kalbinin çarptığı besbelli i
di. Müdür kaş gözle (ne oluyor -
sun?) diye sordu. Cevap vermedi. 
Birdenbire ayağa kalktı ve odaya 
girdi. Kadın doktor geldi sanar~k 
doğrnldu. Karsısında bir yabancı 
giı. ünce şasaladı. Gazeteci tatlı bir 
ses ve yumuşak Lir yüzle: 

- Hanımefendinin reçetelerini 
mi getirdiniz?. Doktor bey şimdi ge. 
lecek. Veriniz bana onları. 
· Düriye bir kaç kağıt uzattı. 

..,.... Birsin hanl!"lefendi bugün da-
ha iyi mi? 

,..... Evet. er dim. 
- Beyefendi yakında gelecekler 

rni? 
- Anrök on giın sonra. Dün Vi

yanadan telefon etti. 
- Siz Birsin hanımefendiyi ne 

vakittcnb• ri tanıyorsunuz? 
j - Bir kaç aydanberi. 
j. Birrlenbire göz bebeklerini göz 

bebeklerine dikerek sordu: 
- Maviş hanımefendi şimdi ne

rede? 
- Hangi Maviş hanımefendi? 
Sesinde ince bir titreyiş sezili -

yordu. 
- Cevhan valiliğinden müteka

it rr.crh~m İrfan paşanın biricik kı
zı Ma\'is hanımefendi. 

Düri akar gibi iskemleye otur -
du . Öteki aldırmaz görünerek sö
züne devam etti: 

Kadıköyünde Rızapaşada. hn· 
di kö:ıklerinde otururlardı. Anne•: 
kötüriimdü. 
Boğulur gibi sordu: 

- Bana bunları niçin soruyorsu
nuz? 

- Sizi orada gördüm gibi geli -
yor da onu niçin. Sizi Maviş hanıme
fendilerde çok gürmüştüm değil .. , 
mı. 

- Evet, şey, ben .. 
- Siz orada Maviş hanımel... 
- Evet evet. Ben o zaman kü -

çük hanım efendinin oda hizmetci
si ıdim. 

- Tamam. Demek iyi hatırlamı
şım . 

- Ben sizi hiç hatırlamıyorum. 
- O zaman henüz çocuk sayılır-

dım. Maviş hanımefendi tam gelin
lik çağında bir kızdı. Benden se -
kiz on yaş büyüktü. On sekiz se -
nedir kendisini göremedim. 

- Ben de göremedim. 

- Tunuslu bir zenginle evlen -
miş diye işitmiştim. 

- Bilmiyorum. 
- Evlendiği zaman siz yanında 

değil mi idiniz? 
- Değildim. 

zaket ve yakınlık göstermesinin se
bebi buydu demek?! 

Zeynebin gözlerinden ateş fışkı
rıyordu ... Yanakları kıpkırmızı ol
muştu. 

Fikret misafirini uğurladıktan 
sonra, koşarak döndü .. Zeynebin 
yanına geldi: 

- Kusura bakma kardeşciğim .. 
Seni yalnız bıraktım burada! Val
lahi senden o kadar çok hoşlandım 
ki.. Yanından bir dakika bile ayrıl
mak istemiyorum! 

Zeynep dişlerini sıkarak glilüm
sedi: 

- O halde niçin öpmüyo•,un 
beni?' .. 

- Ah.. Vallahi cesaret edemi -
yordum. Haydi gel öpüşelim. 

Ve Zeynebin boynuna sarılarak 
Zeynebin yanağından öptü. 

- Sen beni neden öpmüyorsun? 
Zeynep eski şaşkınlığını muha

faza ediyordu: 
- Sen kocan kadar cesur değil

sin! Dedi, o daha atılgan .. daha a
teşli ... 

Fikret, Zeynebin sözlerinden bir 
şey anlıyamadı: 

Ye zen AKA GÜNDÜZ 

- Prenses Haneşka ne oldu. 
-Bilmem . 
- Amma tanırsınız? 
-Ben mi? 
- Siz! 
- Hayır. 

- Evet! 
-· Neye ı~rar ediyorsunuz? 
- Çünkü Maviş hanımef<>ndiyl 

arıyorum. Prenses Haneşkanın ne 
rede olduğunu biliyorum. 

- (Tcli'ısla) Nerede? 
- Önce morgda, sonra mezarlık-

ta! 
Düri fırladı. İki kolunu yanları

na uzatarak tutunacak yer aradı. 
Sendeledi, fakat yere yuvarlanma~ 
sına mc ·dan kalmadan Mecdi ku
cakladı ve kulağına: 

- Şimdi Maviş hanımefendiyi 
de buldum! Dedi. Düri birdenbire 
gerildi. Bir çelik yay gibi geriye 
fırladı. 

- Bana ne? Siz kimsiniz? Deli -
misiniz ne? 

- Ben ayda birkaç defa konağı
nıza gelen, annenizin paşa babanı
zın elini öpen Galatasaray talebe -
sinden küçük Mecdiyim Maviş ha
nımefendi! Hani her gelişimde yü
züne bakıp dalardım, içimi çeker -
dim ve büyükler benimle şakala
'iılardı. Hani siz derdiniz ki (ben 
olduğum yaşta on sene bekliyece
ğim. Sen bmim yaşıma geldiğin 
gün sana varacağım) hepiniz buna 
gülerdiniz de, ben kızar ve kızarır 
kaçardım. Neye cev_ap vermiyorsu
nuz? Niçin titriyorsunuz? 

- Sizi anlamıyorum. Ben bir 
hizmetci kadınım. Ben beş on ku
ruş aylığı ile geçinen bir kimsesi -
zim Hiç birşey bilmem. Kimseyi 
tanımam. Maviş hanım! Bana ne? 
ister yaşasın, ister ölsün. Benden 
ne istiyorsunuz? 

- Birisinin adını öğrenmek isti-
yorum. 

- Birisinin mi? K;imin adını? 
- Tanıdığınız katilin adını! 
-·Hangi katilin? 
- Birsin hanımefendinin evin - • 

deki katilin! 
- Bilmiyorum! 
- Biliyorsunuz. 
- Tanımıyorum! 

Polis müdürü içeriye girdi ve ce-
vap verdi: 

- Tanıyorsunuz Düriye hanım! 
- Polis müdürü!' 
- Korkmayınız. Onu haber ver-

mekle size hiç bir fenalık gelmez. 
Sizi daima himaye edeceğiz. Yalnız 
onu bize söyleyiniz! (Devamı var) 

- Samiden mi bahsediyorsun? 
Diye sordu. 
Zeynep masumane bir tavırla 

başını salladı: 

- Evet.. Ondan bahsediyorum. 
O, insanın yanağından öperken, 
kollarile de beline sarılıyor ... 

- Neler söylüyorsun, Zeynep? 
Sen nereden biliyorsun bunları? 

- İki dakika önce kollarının 
kuvvetini ve dudaklarının •ateşini 
bende denedi de .. 

- Vay alçak vay! Demek fır • 
sattan istifade etmeyi ihmal etmi
yor. Fakat, ben buna inanamıyo -
rum. Zeynepciğim! Sahi mi söylü
yorsun? 

- Yalan söylemeğe ne lüzum 
var? Halimden anlamıyor musun?, 
Vücudum tirtir titriyor .. Adet böy~ 
!eymiş İs tan bulda. Fakat, ben bu 
adete kolay kolay alışamıyacağım. 

sun? 
Hangi adetten bahsediyor • 

Sizin adetlerinizden... Bura. 
da herkes biribirinin nişanlısını Ö• 

permiş .. Ve bundan birşey çıkmaz
mış! Hatta biraz önce Cevat bey de 
seni öpmüş... (Ileı,,ımı var) 
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Adana piyasasında 
durgunluk: azalıyor 

Pamuk ekim hazırlıkları da 
hararetle devam ediyor 

A
dana ( Husus! ) - Mıntakamızda pamuk ekımi için hazırlıklar 

devam etmektedir. 
Mıntakamızın hububat neıvünemMı umumiyet itibarile normal 

durumdadır. 
Yağmur ve çamur dolayısile köylerden şehirlere olan münakalat 

intizam peyda etmek üzere olduğu gibi, pazarlar da muntanm kurul· 
mağa ba,,lamıştır. 

Kliri .. k muvazenemizin Almanyaya karşı aktif bulunmasından müte· 
vellit bir takım düşünceler dolayısile piyasaya Arız olan durgunluk bu 
halta nisbeten daha tahallüf etmiş bulunmaktadır. 

Bu vazıyet dolayısile bu hafta her ne kadar Almanyaya hububat 
üzerine yeni satışlar yapıldığı işidilınemiş ise de baltanın son günlerinde 
piyasadaki muamelelerde mahsus derecede canlılık müşahede. edilmiştir. 
Ayni zamahda bir miktar düşük lük gösteren hububat maddelerimizin 
fiatluı da bu hafta eski durumu bulmamışsa da geçen haftadan daha 
müterakki bir vaziyete girmiş bulunıuaktadır. 

• • • 
lzmir Amerikan kolleji 

satın al ı ndı 

lzmir (Hususi) - Kızılçulludaki Amerikan kolleji binasile çiftliğinin pa· 
zarlıkla ve altmış iki bin altı yüz liraya satın alınması için paıarlık 
neticesi Kültür bakanlığı dehiletile vekiller heyetine bildirmişti. Vekil· 

ler heyeti pazarlık la kerarlaş!ırılan bu miktar üzerinden Amerikan kol· 
lejinin ıatın alınmasına karar vermiştir. Dün buna dair Kültür Bakın· 
htından vilayete bir telgraf gelmiştir. Kollej arazisi içinde bulunan sa• 
bipli üç tarla da sahiplerinden satın alınmak üzeredir. Bunun için veki 
!etten 500 lira ielmiştir. 

Muhabir mektupları 

Kongada geçen 
Sene kaç 
Vaka oldu? 

Konyadan bildirildiğine göre, şe· 
hirdc 936 yılı ikinci kanun başlangı· 
cından 936 birinci kanun sonuna ka
dar, bir yılda vuku bulan zabıta 
vukuatı hakkında Emniyet dirı;k

törlüğünce bir istatıstik ha• ırlan
mıştır. Bu istatistiğe göre 936 se
nesi içinde 16 yangın, 11 kız boz
ml, 13 fiili şeni, 6 kil kaçırma, 7 ka
dına taarruz, 26 kadın kaçırma ve 
oynatma, 8 fuhuşa tahrik, 13 rina 
2 adam öldürme, 61 yaralama, 146 
dövme, 1 çocuk düşürme, 1 vesaiti 
nakliye yüzünden ölüm, 21 vesaiti 
nakliye ile yaralama, 123 
hakaret, 22 silah teşhiri, 171 
muhtelif hırsızlık. 4 ildiyen gasp, 
44, ~mniyeti suiistimal, 4 mantar
cılık, 15 tavcılık, 3 yankesicilik, 89 
sarhoşluk, 12 sürgün, 23 emniyeti 
umumiye nezaretine alınma, 2 a
tılmış veya bulunmuş gayri meşru 
çocuk, l hakkında takibat yapılan 
serseri, 5 lüzumsuz silah atma, 229 
hükümet emirlerine muhalif ha • 
reket, 30 dilenciiik, 2 iftira, 22 ka
çakçılık, 2 esrar kaçakcılığı, 6 ku· 
mar, 31 meskene taarruz, 1 edebe 
muhalif hareket, 1 gümrük kaçak· 
çılığı vak'ası görülmüştür. 

Talebe 
Pansiyonu 

Iğdır halkı bir ecza
hane istiyor! 

Eski, ehirde 2500 vatan· 
dat cehaletten kurtarıldı 

Mekteplerin kitap ve ders leva
zımı ihtiyaçları kartllanamıyor 

lldırda ikinci olcul la/d.,/ndın 6/r grıAp 

Iğdır, (Hususi Muhabiriır.izden) 
- Doğu illerinin en verimli ve en 
işlek yerlerinden biri olan Iğdırla 
Aras havzasını öyle zannederim ki 
işitmiyenler bile çoktur!. Iğdırla 
Gence, Baku, Erivan, Tibriz Kara
bağ (300) senede"! önce Osmanlı 
Türklerinin elinde idi. Hatta 
(Kars) şehri dahi İranlılarda iken 
istirdad olunmuştur Sonra, bu yer
ler yine İranlılaıın eline geçmiş 
ve (200) yıldan 'iyade onların ida
resinde kalmıştır. Ondan sonra 
Ruslara geçerek (106) yıl bizden 
ayrılmıştır. Bu suretle uzun müd
det yaban ellerde kalmış olan Iğ • 
dırla Kars (1334) senesi birinci 
teşrinin (19) unda Türkiye Cum • 
huriyetine intikal ederek asırlar • 
danberi devam eden hasret ve ifti· 
rak bu suretle nihayet bulmuştur. 

Bura halkı aslen Türk olduğu gi· 
bi Tibrizden Zengana kadar olan 
yerlerdeki halk da Türktür. 

Iğdırın havası yazın fenadır ve 
sıcakları çok devamlıdır. Ağrı da· 
ğına buradan yaya olarak bir gün· 
de gidi!mektedir. Bu dağın irtifaı 
(51801 dir. Ve zirvesi daima kar • 
!ar içindedir. Dağın eteklerinde pek 
çok zehirli yılanların bulunduğu· 

nu ve insanlara hücum ettiklerini 
söylüyorlar. Hatta bir ~n bir a • 
damı belinden ısırmış ve derhal öl· 
dürmüştür! Bu yılanlardan başka 
bir de (Böyü) der.ilen sarı renkte 
ve serçe kuşu büyüklüğünde bir 
takım örümcekler de vardır ki bun· 
lar da zehirlidirler ve insanı öldü· 
rürler. Kağızmanın Kabit orman· 
larında bu örümceklere tesadüf e
dilmekte ve hayvanları sokup öl • 
dürmektedirler. 

PAl\WK TARLALARI 
Buranın en para getiren mahsu· 

lü pamuktur. Pamuk tarlaları su· 
!anmadığından layiki veçhile isti· 
fade olunamamaktadır. (Ar~s) neh· 
rinin suları (baraj) vnsıtasile en 

çok Rusya arazisine ve devede ku
lak kısmı da bizim topraklara akı· 
tıldığından arazinin yüzde seksen 
kısmı sulanamamakta ve bu hal 
halkın ve arazi sahiplerinin şika· 
yetlerini mucip olmaktadır. 

KÜL TÜR İŞLERİ 

Halkın dertlerinden birisi de 
mekteplerin kifayetsizliği ve bir 

orta mektebin bulunmaması, so • 
kakların toz toprak ve çamurlar -
dan kurtulamaması ve bir eczaha· 

nenin hala açılmamış .olmasıdır. 

Burada beş kuruşluk bir ilaç yü • 

zünden bir insanın hayatı kaybol· 
mak tehlikesine her zaman maruz· 
dur. 

İlçenin kültür hareketlerinde 
birçok noksanlıklar vardır. Bura -
da ikisi merkez ve yedisi de köyler· 
de olmak üzere (1) okul vardır. 

Merkezdekinden birisi tam ve di· 
ğerleri noksan teşkilatlıdır. Bu O· 

kullarda okuyan çocukların sayı • 
sı (1500) ve öğretmenlerinki ve • 
killerle beraber (17) dir. Okul bi
nalarından üçü (934) de yapılmış, 

muntazam ve asridirler. Diğer o • 
kulun (935) de duvarları yapılmış 
ise de iki yıldanberi üzerleri ka
panamadığından tedrisat eski u • 

suldeki köy odalarında yapılmak • 
tadır. İlçe içinde tahsil çağında 
(5000) çocuk vardır. Bunlardan an· 
cak (1500) zünün okutulmasına im· 
kan bulunmuştur. 

Okullarda öğretmenler noksan -
dır. Sınıflarda yüzden ziyade tale· 
be vardır. hademelere (5) lirad"n 
(10) liraya kadar maaş verildiğin • 

den kimse talip olmuyor ve bun -
dan ötürü de okullarda temizlik 

yapılamıyor. Sonra kitaplar da vak· 
tinde gelmiyor. İstanbula civar vi· 
!8yetlerin kitap ihtiyacı kapandık
tan sonra buraya nöbet geliyor ki 
bu hal tedri~atın sonuna kadar ki· 

Eskişehir (Hususi Muhabirimi'
den) - Şehrimizde kültür faali • 
yetleı 1ıaylı ilerlemiştiı. Bu me • 
yanda lisede okuyan çocuklar i • 
çin bir pansiyon açılmıştır. 40 • 60 

talebeyi barındıran bu pansiyon 
Bay Tevfik Hüseyinin idaresinde 
çok muntazam ve temiz haldPdir. 
Bina. bir pansiyon olmıy a hiç de 
elverişli olmadığı halde içindeki in· 
tizam ve mükemmeliyet bu kusu
runu da unutturacak derecededir. 
Yalnız pansiyona giden yol çamur 

deryası halindedir. Bu yüzden ta • 
)ebe çok sıkıntı çekmektedir. Bu
nunla beraber, şarbay yakında •a
lebeyi bu sıkıntıdan kurtaracağını 
vadetmiştir. 

Şimdiye kadar okul yüzü gör
miyen vatandaşlarla yaşları yük
sek olduğu için okullara devam e
demıyen gençler de millet mektep· 
!erinde ders görmektedirler. Mil • 
!et mektebi sayesinde Eskişehirde 
2500 ü mütecaviz vatandaş ceha • 
!etten kurtarılmıştır. Hıç bir k1r
şılık mukabili olmadan burada öğ· 
retmenlik yapan genç hocaların 
fedakarlık ve faaliyeti her türlü 
takdırin fevkindedir. 

Mersinde dil 
Çahşmaları 

Mersin (Hususi) - Halkevi ders· 
haneler komitesi tarafından açılan 
Türk dıli öğrenme kurumları ça· 
lışma!arına devam etmektedir. Bu 
kurslardan Gazi Paşa okulundaki
ne 63 kadın, Necati bey okulunda
kine 62 erkek, ismet Paşa okulun
dakine 39 erkek ceza evindeki mah
kum yurttaşl~ra açılan kuruma da 
57 kişi devam etmektedir. 

Bahkesirde 
Bir yangın old u 

Balıkesir 12 (Hususi Muhabiri
mizden) - Dün şehrin işlek ye
rinde bir yangın çıkmış ve büyük 
bir telaşa sebep olmuştur. Yangın 
Milli kuvvetler caddesiı.de kun • 
duracı Cemilin evinden çıkmıştır. 
İtfaiye yarım saat çalıştıktan son· 
ra yangını diğer evlerin çatılarına 
sir&yete meydan vermeden sön • 
dürmiye muvaffak olmuştur. 

tap işinin devam etml!sine S€bep o
luyor. 

Halkda kültüre karşı yüksek bir 
alaka vardır. Çocuklarını mektebe 
getiren velılerin kadro darlığı ve 
yahut d~rshanelerin müsaadesizli· 
~i yüzünden dilekleri yerine geti • 
rilemiyor ve çocuklar geriye çev • 
riliyor. Sonra okullarda ders mal • 
zemçsi de yoktur. Kırtasiye, tesi -
siye masrafları pek az yardım gö • 
rüyor. Matbu evrak ve defterler 
gönderilmiyor. Karneile dosya zarf· 
ları talebed n ve not ve şema def
terleri de öğretmenlerden para 
toplanarak temin olunmaktadır. 

Tahlilleri Musolini'nin içinde ça-
Bize resminizi gönderin, 

size na olduğunuzu 
söyliyelim 

(Bu eUtualırımııda •ku7ucu.la• 
rı•ııın fototrafları•ı tah1Ue dr 
Yam edlyoruı. J 

293 : Menahim Kandeş. 
e Henüz çok 

&"enç oldutunuı ,,.....,...,~ 
için biraz hayal
perest ve kadın· 
lara fazla düş

kün, yalnız ileri 
mutekit, zeki ve 
çabuk kavrayışlı, 
çalışmaktan ze"k 
8!ır, büyük şey• 

!er aramaz ve 
beklemez gibi 

görünür fakat büyümek için gizli 
ihtıras taşır birisisiniz. Orta halli 
bir ailenin evladı olmak sizi mü· 
tevazı yaıamata alıştırmış bulun• 
dutu için <.n basit işte de çalışabi
lirs:niz. Bu sizi muvaffak edecektir. 
Sadakatiniz yerindedir. 

294: Binyamin Varol 
e Siz bedbin 

karakterde bir 
iençsiniz. fak at 
a r k a d aşlarını:ıı 

lcıskanırsınız bu· 
da çocukluğunuz· 
dan dolayıdır. 

Muvaffak olma• 
ta çok müstait· 
ıınız. Çalı$malc 

tarafınız arkada
tlaşımzdan daha 

yüksektir. Z'Y" olmanızın sebebi, 
bir çok şeylere hasret kalmış ol· 
manızdır. Ailenize batlılıtınız az
dır. Muvaffak olmak için bir çok 
şeyleri feda edebil rsiniz. Tahsiliniz 
çok noksandır. Diliniz çok kusur. 
Judur. Biraz korkaksınız, asla cesur 
değilsiniz. 

· · ·si·;·····M~·;~·ş;r······················· 

Rol alıyor 
Holivuttaki filın tüccarları İn

gilterenin Uindzon Ar<idükünü oıı
gaje etmeğc muvaffak olamamış -
!ardı. Geçenlerde, Çın mareşalı 
Çang ~uliyanga müracaatla anga
je olmasını rıca etmişletdir. Ma
reşal, fazla para mukabilinde bir 
filmde bir rol a!mağa muvafaka'. 
etmıştir. 

Esk i A lman Nazı rı 

Treviranus sağdır 
Hitleristlere hiyanet cürmü ile 

Röm ve General Şlayher ile bir • 
likte öldürüldüğü zannedilen eslıi 

Alman nazırı Treviranus, gizlen · 
diği yerden çıkmıştır. Bu eski na· 
zırın sağ olarak meydana çıkışı 

hayretle karşılanmıştır. Eski nazır 
şimdiye kadar yakın arkadaşta -
rından birisinin e\•inde gizlenmiş · 
tir. 

B E.YOGLU 
SARAY 
TÜRK 
ME.LE.K 
iPEK 
SAKARY A. 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Şshane melodi 
: Dördüncü aşk 

: Şanihay 
: Halk kahramanları 

: Neşe ile 
: Aşk güneşi 

: Şovbot 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 
: Yeşil d oıııino ve 

Brodvay melodi 
: Korkusuz kaptan 
: Brodvay melodi ve 

Hava kahramanları 
: Son uçuş ve Bo· 

zambo korsanları 
ASTOkYA : Şeytan adası ve 

Mumyaların serveti 
CUMHURiYET: Korsanlar define.i 

ve Meçhul kuvvet 

FERAH 
lSTANBUL 

ı Yıkılan belde ve 
Ölüm ve Zafer 
: Çıpkın genç ve 

Kızıl çay ır 
I
MILLI 

HiLAL 

IAZAK 
ALEMDAR 
KE.MALBE.Y 

: Bay Tekin 
: Küçük prenses 
: Bay Tekin 
: Hava. kahraman

ları ve Denizaltı 
kaçakçıları 

HALE. 
KADIKÔY 

: Y c~il domino 
ÜSKÜDAR 

HALE : Margarita 
BAKIRKôY 

MiL TIY ADI : Si yalı inci - Jostfln 
B.1kcr., 

lıştığı tarihi saray 
E•kl Romanın ta9lerlle yepılıll n bu mu•zz•m ••r• r 
bu asrın t ar ihinde de mUhim bir yer tutacaktır 

Mu.alini, ıaragın mıılıur 111/onumla hlr imH mtraıimi cına<1nda 

Yalnız İtalyan gazeteleri değil, rünmektedir. İtalyayı müttehit bir 
bütün dünya gazetelerinde sık, sık hale koyan ikinci Emanoilin beyaz 
cİtalyan nazırları Venedik sarayın· heykeli sarayın arka cephesinde 
da toplandılar. cVenedik sarayın· bulunmaktadır. Eski Romadan ar· 
da yüksek Faşist meclisi toplandı• ta kalan taşlar bu sarayın duvar-
.cMusolini, Venedik sarayının bal - !arı arasınd.l bulunmaktadır. Bu • 
konundaıı ı;ok heyecanlı nutkunu nun için olacak, ki, Musolini, eski 
söyledi, tarzında bir takım haber· Romanın ihtişamını görüp geçir • 
!er okunmaktadır. miş olan taşlar aras.nda çalışmağı 

Bir saraydan ziyade, orta çağ ka· tercih etıneY.tedir. On beşinci asır-
leleriııden birisine benziyen Vene- da Papa İkinci Pavel Palatso Ye-
dik sarayı (P Jatso Venetsiye) on netsiyeyi inşa ettirirkeyski Kolozi1 
yıl önce Musolini tarafından bir yomun taşlorından bir kısmını bu· 
çalısma bürosu olarak seçilmiş ve raya taşıtmıştır. Romayı yeniden 
İtalyayı bugür.kü dereceye yük • inşa ettirenl~r ve bilhassa Papalar, 
selten bütün tarihi kararlar bu sa- eski Roma •rlığı, hiç bir şeyin or • 
ra~·ın tavanları alt.uda vertlmi~tir. tada görü"lnıemesi için ellerinden 

Mnsolini Habeşistaııa buradan i· geleni yapmışlardır. Bunlar, bu 
lanı harp etmiş Ye İtalyan askerle· suretle eski Romaya karşı olan nef· 
ri Adis-Ababayı aldıktan sonra, İ- retlerini yenmeğe çalışmışlardır. 
talyan imparatorluğu bu sarayın Çünkü ~ski Roma, Papalarla, hi-
duvarları içinde t•karrür etmiştir. ristiyanlığa çok fenalıklar getir -
Romadaki yilzlerce saray içerisin· mişlir. H64 üncü yılında Kardinal 
dr bu sarayır. bulunduğu Piazza Barbn hu saraya, kendi doğduğu 

• Venezia meyd& nlığı kadar Roma· Venediğin nı.mını verdirmiştir. 
ııın orta yerinde ve şehire hakim Yüksek kuleler, demir parmaklık-
ve bilhassa bu günkü İtalyan reji· !ar ile bir kaleye benziyen sarayın 
mini sembolıze edebilecek şekilde icinde Papalar, kendilerini emni· 
elverişlı başka bir saray olama•.. yet •!tında bulundurmak istemiş· 
Saravın birkaç adım ötesinde eski Jcrdir. Fakat, zamanlar geç~ikçe, Pa· 
Forum \'e Kapitulun harabelf'ri gö- ( Liıtfen sayfayı çcuirinb) 

r 
f 

Bu evlenmeden • • vaz geçınız 
E>kişehirden N. M. R. imzasile 

0

gelen bir mektupta deniyor ki: 
.Sayın Derıortağ.; 

33 yaşındayım. Aylık gelirim de 
vaoati olarak 200 liraya yaklaşıyor. 
Tahsilimi de A t•rupada yaptığım İ· 
çin yarı m;i71evver sayılırını. Ben 
tahsilimi bitirip Eskişehirde yer • 
leştigiın 1928. senesindsn beri gü • 
zel fakat tahsilsız bit kızla seviş • 
meğe, başladun. Kız par<ı cihetin -
den ban<ı oldukça faiktir. 5 senelik 
bir konııfma miiddetinde ne o ba· 
na ve ne de ben ona evlenmekten 
hiç bahsetmem4tik. Doğrıısunu 

sôylemek lôzım gelirse ben bu ka· 
dar uzun müddetle konuştuğum bu 
kıza karşı ciddi bir alıika besleme
dim. Çünkü çok kere fikirlerimiz· 
de öyle derin farklar görünüyordu 
ki ... İşin en feci cihetini de kızın 

beni iyice anlamaması, söylenen 
bazı sözleri yanlı ş tefsir etmesidir. 
Son senelerde ben kı:ztn güzelliği 

dolayısile başladığım bu münase· 
beti evliliğe irca etmek için bir ev
lenme teklifinde bulundum. Fakat 
hiç ıe ümit etmediğim bir cevapla 
karşılaştım. Bana diyor ki: 

- Evet, vakıa sen benimle eı• -
lenmek istiyormn amma se,,in be· 
nimle mes'ut bir yuva kurmanın 

imkanı yok. Zira sen tahsillisin, ;. 
ki üç lisan biliyorsun. Bense: llk 
mektebi dahi bitirmiş değilim. O· 
nıın içiıı sen ba§kasile evlen, 

Ben bu cevap kar§ıstnda afalla -
mıştım. Bir kere düşünün 8 sene 
bu kızla konuşmam bütün Eski -
şelıir tarafından hemen lıemen lıi· 

!iniyor. Eğer ben onunla evlenmek
ten vaz geçersem büyük bir ahlak· 
sızlık yapmış olurum. Çünkü ba.sit 
düşünceli bir çok kimseler kıza bir 
şerefsiz gözüyle bakacaklordır. 

Ben bana bir saadet dahi ver
miyecek bu evlenmeğe kmn şere. 
fini korumak bakımından çoktan 

razıyım. Fakat kıza bunu anlatma· 
nın imkıirıı yok. O saadete kavuşa
mıyacağıııı anlıyarak evlenme tek· 
lıfini ısrarla reddediyor. 

Size baş t'uruyorum. Söyliyece· 
ğiniz yollardan hareket edeceğime 
emin olabilirsiniz. 

Yavrum; 
Ahlıiki yüksekliğin ve vicdanı -

nın önünde hürmetle eğiliyorum. 
Sen hakikaten fikrinde samimi ve 
endişende haklısın. Maaem ki kıza 
karşı muhabbetin ve kızın da sana 
karşı şüphesiz ki sevgisi yoktur. 
Madem ki ortada yalnız her nasıl· 
sa başlanan bir konuşmadan başka 
birşey olmamıştır. O halde hal şek· 
li şudur: Aile i§lerinde saadet en 
başta gelir. Her şeyden önce gerek 
kadın ve gerekse erkek evliliğin 

samimi bir saadet havası içinde 
geçmesi lüzumunu göz önünde bu· 
!undurarak evlenmelidirler. Sen 
Mes'ut olamıyacağını anlamışsın, 
kız da bunu isabetle görmüş ve se
nin yüksek tahsilin ve inceliğin 

karfısında kendi mevkiini tayin et· 
miş bulunuyor. Buna ilaveten de 
;eninle anlaşamıyacağını söylüyor. 
Evlenmenize. artık imkan yok de
mektir. Eğer evlenmiş olsan sanı· 
yor musun ki vicdan azabından kur• 
tulacaksın. O zaman kadının gizli 
gizli ağlamaları sanırım ki seni çok 
daha fazla üzecek ve boşanma yo· 
!una kadar sürükliyecektir. Kmn 
zenginliğini de göz önünde bulun
durursan evlenmemen hiç te bir fe
!Aket yaratmaz. O ne zaman olsa 
kendine uygun birisini bulacaktır. 
Onun için bundan katiyen endişe 
etme. Yalnız şu da kulağında küpe 
olsun! Bir daha kendi karakterine 
uygun görmediğin hiç bir kadınla; 
böyle derin derin ahbaplık yapma. 
Sonra yine hayal inkisarile kıvra • 
nırsın. 

DertortaOı 
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I spanya faciası 

Kanlı çarpışmalar 
devam ediyor 

.... 
Asiler yüklü bir Sov yet vapu-

runu tevkif ettiler 

- Aç 1 K söz-
Balkan konseyi yarın toplanıyor 

Hariciye Vekilimiz 
Dün akşam gitti 

- -·-
(.l nci sayfadan devam) J eden Fransız - İngiliz elbirliğinden 

dolayı bilhassa memnuniyetini iz
har etmi~ .re sözlerine şöyle devam 
evlcmiştir: 

Göbels 
Ateş püskürüyor 

(1 inci srr,·fadan devam) 
ya 'yı Alet olarak kullanmasına şid· 
detle muhalefet ed iyoruz.M 

Müteakiben Gö~bbels Almanya'. 
nın J aponya ve Balkan devletlerile 
münasebetlerini te9rih etmiş ve pa. 
palı k hakkında şu sözleri söyle
miştlr. 

14 Şubat 

• 
Italyan 
Adaları •.. 

( l nci sayfadan devam ) 
Mil3no'da çıkan Sera gazc!Psi 

diyor ki: 

Ademi mUdahale komitesi mütkUI 
vaziyete dUttU, dalılacağı sanılıyor 

laşması konseyinin azaları,pazı•rtesi 
günü buraya geleceklerdir. M. Sto• 1 
yadinoviç ile M. Antone~ko, Bel· 
grattan beraberce seyahat e tmek· 
tedirler. Ve SelAnikte Dr. Aras ile 
buluşacaklard ı r. Bu 2H at, hudutta 
Yunan hükümeti murahiıasları ta
rafından karşılanacaklardır. 

• 170 milyon nüfusu olan ve mu
ahedenin tadilini istemiyen ve sul
ha bağlılığını isbat etmiş olan So\•
yet Birliğini incitmekten çekinme -
lidir.> 

"Malüm a lı ma göre, Valansiyada· 
ki k ızı l hükumetin papalık nczdin· 
de bir sefiri vardır. Fakat Burgos 
hiikümeti Vatikan'da temsil edil
memekted.r. Bolşevikliğe k arşı mü
cadele edecek o!an hıristiyan kili
seleri nerededir? • 

·Miliıno mülakatı ile Türkiye - İ
talya teşriki mesaisinin temelleri 
a•;lmıştır. İtalyaya Anadoluda e· 
meller atfederek iki memleket a
rasına ni fak sokmağa ı:alışan ec
nebi propagandasına Türklerin ar
tık inanmadıklarını memnuni -
yetle tespit ediyoruz>. 

Madrit, 13 (A.A.) - Madrit cep
hesinde gece nisbi bir sükun için
de geçmiştir. Hafif bir topçu düel
losu olmu2 ve siperden sipere pi
yade ate~i teati edilmiştir. 

Yeni teşkil edilen iaşe merkez
lerinin önünde kalabalık bir kütle 
halinde duran ev karlınları sabırla 
beklemektedirler. 

YEDİ ASİ TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Madrit, 13 (A.A.) - Hükümet 
ku\ vctleri Aranjuez mıntakasında 
Manaroza istikametinde ileri hare
ketlerine de\·am etmektedır!er. Bu 
mıntakada yedi tane asi tayyaresi 
duşurulmü~tür 

Valencia yolunda vaziyette bir 
değ..şiklık ;;ılmamı~tır. Arganda, ha
la duşman ateşi altındadır. Kazala
ra mani olmak için Valencia"dan ge
lip Madridt> giden arabalar dola~ık 
yollardan geçmektedirler. ~Hlisle

rin bütün gayretlerine rağmen a
silerin üç tankı ve bazı piyade kı
taları Jaram aile San M_artin de ca 
Vega'ya girmiye muvaffak olmu~

lardır 

Civar asabalarda ha;ıat n rmal 
şekıldc devaın etmektedir. Havala
rın iyı gıtıne>inden istifade eden 
kadınlar, !<apıları önünde konuş • 
maktadır 

Bir yandan toplar gürlerken bir 
) andan da genç kızlar manevra ya
pıldığı zamanlar gibi çeşmelerin et
rııfında gülüşmektedir!er. 

KARŞILIKLI TAARRUZLAR 
Madrit, 13 (A.A.) - Yerma mın

takasında muharebe bütün şidde • 
tiyle devam etmektedir Bu mınta
kada asiler bir kaç gündenberi cum
huriyet ordusunun müdafaa hat!') 
nı Madrid"in cenubundan çevi•mi
ye çalışıyorlar. Cumhuriyet ordusu 
Fas su\•arilerinin ve motorlu Al
m ar. k ıtalarının şiddetli hücumla • 
rını tard ettikten sonra tayyarenin · 
müessir yardımı ile 2-4 saattenberi 
bir çok kuvvetli mukabil taarruz
larda bul unmuşlar ve Vacia ve Pa
j ares tepelerinde düşmandan mü
him mevziler ist irdat evlemisler • 
dir. • · 

Guadalaıara cephesinde, düşman 
kuvvetli taarruzlarda bulunmakta 
ise de bu taarruzlar da düşman için 
ağır zayiatla püskürtülmektedir. 
Düşman harp sahasında 250 den 
fazla ölü ve yaralı bırakmıştır 

HÜKUMET CEPHESİ DÜZEL
TİLDİ 

Madrid, 13 (A.A.) - Havas A
jansının muhabiri bildiriyor: 

palara dini işler görmeleri için inşa 
olunan bu saray, dünyevi işlere 
tansis olunmuş ve Venedik 
Cumhuriyeti burada lıuküm -
ranlığını sürüp gitmiı;tir. li97 
yılında ise, V <'ncdik sarayı, o za -
manlar Avrupayı tıtretecek dere
cede kuvvet ve azamet kazanan 
Macaristan imparatorluğunun se
fareti olmuştur. 

İtalya harbi umumiye girinceye 
kadar yüz yıldan fazla bir müddet, 
bu tarihi sarayın koridorlarında 
mağrur A\•usturya diplomatları 

dolaşmış. salonlarında tenis oyna
mışlardır. Çünkü sarayın salonları 
o derece geniş ve büyüktür. Bugün 
fae, İtalya imparatorluğu başvekili 
Musolini, ecnebi diplomatlarla bu 
salonlarda görüşmekte. Bütün İtal
ya devlet umurunu buradan idare 
etmekte, müzakereler, kongreler, 
mühim toplantılar burada olmak
tadır. Ziraatte rekor kazanmış köy
lüler senede iki kere buraya gele • 
rek mükifa.tlarını :\1usolinin kendi 
elinden almaktadırlar. Sarayın bü
yük salonunda yüksek faşist mec
lisi içtima etmektedir, 
Başvekil Musoliniye çalışmaya 

m ahsus olarak az bir yer ayr ılmış
t ır. Katipleri çalıştığı odalardan, 
büyük dünya haritasının bulundu
ğu (Sala di Mappamondo) büyük 
salona, oradan da 1-Iusolinin mesai 
odasına gidilmektedir. Musoliniyi 
görmek, onunla karşılaşıp görıiş • 
ınek istiyen bir ziynretC'i, llfosoli
ninin çalışma masasına varıncaya 
kadar uzun ve geniş bir salonu 
baştan aşağı katederek. en dipte 
b ir köşede oturan Musolinin yanı
n a yaklaşıbilmektedir .. 

Asiler, dün gece Garp parkında 
t.ıarruza geçmişlerse de bütün hü
cumları milisler tarafından geri 
püskürtülmüştür. 

Asiler dağınık bir şekilde ka.; -
mağa mecbur olmuşlardır. Milisler 
bu arada üç siper işgal etmişlerdir. 
Ü:ııversite mahallesi önündeki hü
kumet cephesi şimdi düzcltilmi>•tir 
ve Moncloa mıntakasile irtibat te
sis edilmiştir. 

ASİLER İLERLİYORLAR 
Avila, 13 (A.A.) - Havas Ajan

sının muhabirinden: 
General Franco'nun kuvvetleri 

d·in Chinchon-Va!encia yolur.·ı !(C

çerek Argunda - Morata - Detajuı<a 

»o; unu tutmuşlardır. 
Bu kuvvetler San ı fartin de ca 

Vega önünde Jarama nehrinin sol 
sahilındeki lıükümetçilere ait mev
zilerin ilerisine geçmiş buluı1n1ak -
tadırlar. Asi kuvvetler şimdi Ara
ganda'ııın beş kilometre cenubun
daki Casa del Guarda de Pajares 
sırtlannı ellerinde bulundurmak -
ta:lırlar. llüklımct kuv,·etleri, Asi
lerın ileri hareketıni durdurmak 
için ne\·mıdane gayretler sarfet -
mışlerdir. ilk hatta sürdükleri 26 

tanktan 5 i harp meydanında kal
mı~tır Bu muhareb-;-de hükumet 
kun'(>tlerı ağır zayıata ugramı~ -
!ardır. 

.\SİLERE GÖRE. VAZİYET 
Salaınanka, la (A.A.) - Dün ak

şam neşredilen resmi bir tebliğe 
göre, General Franco'nun kuvvet
leri bütün cephelerde vaziyetlerini 
ıslah etmi~lerdir. 

Soria Fırkası, Renales'in cenubi 
şarkisinde td&rruza ge~erek dus -
mana külliyetli telefat verdırmiı
tir. 

Jarama mıntakasında marksist • 
lerin 27 tankın himayesinde yap • 
tıklan bir mukabil taarruz tarde • 
dilmiitir. 

M ADRiT ÜZERİNDE TAYYA
RELER UÇTU 

Avila, 13 {A.A.) - Asi tayyare
leri, Madridin üzerinde uçmuşlar, 

fakat şehri bombardıman etmemiş
lerdir. 

General Franco'nun kuvvetleri 
Valencia yolunda kazandıkları 

mevzileri tahkim etmekle meşgul
dürler. 

Malaga sahilinde asiler Almeria 
istikametınde ilerlemektedir. Bu 
şehir de yakında ellerine düşecek -
tir. 

Firariler Almeriaya akın akın 
gelmektedirler. B ir kaç gün içinde 
şehrin nüfusu 50.000 den 200.000 e 
çıkmıştır. 

BİR SOVYET VAPURUNU 
ZAPTETTİLER 

Salamanka, 13 (A.A.) - Asilere 
mensup gemiler, Katalonya aç ıkla

rında Provskaj ismindeki Sovyet 
vapurunu ıaptetmişlerdir. B u va • 
purda İspanyol marksistlerine tes
li medılmek üzere silah ve harp 
malzemesi bulunduğu söylenmek
tedir. 

Sovyet vapuru Franksist İspanya 
limanlarından birine götürülecek
lerdir. Asi tayyareler dün Almeria
nın 60 kilometre garbinde kain Ad
ra limanını bombardıman etmi§ler· 
d ir. 
ADEMİ MÜ DAHALE KOMİTESİ 

MÜŞKÜL VAZİYETTE 
Londra, 13 (A.A.) - Portekiz hü

kumetinin, limanlarının kontrol e
dilmesini kabul etmemesi ademi 
Müdahale Komitesini pek müşkül 
bir vaziyete sokmuştur. Son daki
kada Lord Plymouth'un İspanya • 
Portekiz hududunda yapılacak ne
zaretin yerine kaim olmak üzere 
teklif ettiği kontrol planının por • 
tekiz hükümeıince kabul edilme
miş olduğu hattr!ardadır. 

Portekiz'in deniz ve kara hudut
larının kontrol edilmesini kabul et
mesi şartıle Fransanın İspanya ile 
olan hududunda beynelmilel bir 
kontrol tesis edilmesine razi ola • 
cağı komitenin son toplantısında 
sarahaten beyan edilmişti. 

Portekiz tarafından verilen red 
cevabının telefonla bildirilmesi ve 
son toplantıda İtalyan ve Alınan 
sefirlerinin yerine bu iki memle -
ketin maslahatgüuırlarının bulun-

Atinada ayni zamanda Balkan 
anla~ması matbuat korıferası da 
toplanacaktı r. 

ROMEN HARİCİYE NAZIRI 
HAREKET ETTİ 

Bükr<'ş, 13 (A.A.) - Dış Bakanı 

ve Bayun Antonesko, yanlarında 

nıü,te\iar Viktur Badulesko ile si
yasi ?UbP direktörü B. Kretzear.o, 
hususi kalem direktörü B. İodnid 
Fatulesko ve Dı5 Bakanlığı matbu
at direktöı ü Raoul Anastasiu oldu
ğu halde. bu sabah saat 9/20 de, 
Balkan Antantı Konseyine iştirak 

için Atiııaya hareket etmişlerdir 
Bakan istasyonda Türkiye, Yu -

nanı'tan ve Yugoslavya orta elçi
leriyle Fransa ve Çekoslovakya 
ma•lahatguzarları tarafından se -
lıimlanmıştır. 

B. Antonesco, beyanatında, iki 
mur.alif mebusla bazı gazetelerin 
son zamanda cDünya siya:şetindc 
Sovyetler Birliği ve Kücük İtilaf> 
unvanlı bir kitap nesrederek Ro -
manva ~ Sovyet mi.inaseb~tl me~e
lesinde imtiyazlı Romen burjuva
zisinin h~ttı hareketini tPnkit eden 

1 

1 

1 

Çek0sJovakyanın Bükre~ sefiri Jean 
Seba'ya k1rşı yaptıkları hücumlar
dan bahsotmiştir. Bu kitab, ayni 

1 
zaır.anda muhalif mehafilde Kiiçiik 
İti1"fın sağlamlığına karşı tenkit -

1 
l~ri <la•:et etmiştir. 
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Ccnc bundan sonra Göbels, 
harp şayiaları 11>kkında şu sözleri 
söylen1iştir: 

"Muhart.be olmayacaki ır. Bngün 
açıkça söyleyebilirim ki bizim ye· 
niden s;Jahl ınmamız büyuk bir 
tclılilce ile mıili idi. Hitler elini 
Fransız milletine uzatmıştır. Fran• 
saya karşı arazi itibarıie bir iddia
mız >oktur. 

Fas işlerinden bahseden B. Go· 
ebbclş, bu husustaki haberlerin 
Mc skovadan g'eldiğ:ni ve sonrada 
Paris taıcteleri tarafınd an yayıl· 
dığın ı ifade etmişti r. , 

Stampa gazetesi, itimat, sadakat 
ve hüsnüniyete müstenit bir Türk
İtalyan teşriki mesaisinin ehem -
miyet.ni izah etmektedir. Gazete 
diyor ki: 

cAkdenizdeki adalarımız Ana -
dolu sahillerine muteveccih ileri 
kar&kollar değildir, bunlar İngilte
renin olduğu gibi İtalyanın da im
paratorluk ile münakaliıtının ser
bestisini temin ederler . Biz Akde
nizin garp ve şarkındaki milletle
rin deha ve kabiliyetlerini serbest
çe inkişaf ettirmelerini ve bu de
nizin mukadderatını yükseltecek 
bir kardeşliğin vücut bulmasını is
tiyoruz .• 

M. ANTONb:SKONUN BEYANAT! 

Pol iste 

Çarşıkapı 
Cinayeti 

Suriyeliler hayal 
Peşinde 
Koşuyorlar 

Giornale d'İtalia adaların hiç 
kimseye müteveccih bir ·vazifesi 
olmad ığını tasrih ile Akdeniz ha
vasının faydasız şüphelerden te -
mizlenmesini ve İtalyanın Türki
ye hakkındaki siyasetini 1928 si -
yas~tinin aynı olduğuna Türkiye
nin kani olmasını istiyor. Gazete 
diyor ki: 

Bukıe~. ı:ı (A.A.) - M . Antones
co. muhtelif istiıahlara cevap ve
rert'k demiştir ki: 

.E,·veıa Montreux ınukavelena -
mesinde Bo~azda seyrüsefer nok -
ta:ından Romarı.vMın menfaalle•i 
n1uhcıfaza edıhnıştir. 

---· Otelcinin oğlu lbra
him yakalandı 

( 1 nci sayfadan devam } 
sip!ere dokunmıyan bazı teferruata 
ait tashihler 25 şubatta mütehas• 
sıslar top'antısında yapılabi lir. Su. 
riyelilerden Fransanın vazifesin i 
kolaylamak beklenir,, diyor. 

SaniyPıı, Bıılg.u - Y .ıgoslav pak
tı, Balkan Antantının ll.omaııyaya 
bahşeltıgı teminatı lıi,; bir veçhile 1 

müteessir etm~mi~tir ve Belgrad 
Hüklınıeti Bulgaristanla yaptığı 

muzakerat hakkında Roınanya hü
kU.metın"' 1nallınlat vC'rmişlir. 

Evvelki gece Beyazıtta Yıldız kı
raathanesi ve oteli müst<.>ciri İb

ral>imin <ıtd sahıbi Eminin oğlu 

İbrahim tarafında'"! bes kur<ıın a- 1 
tılarak yaralandığ.nı dun ya<mıştık. 
Evvelki gece, hadiseden sonra ka
çan İbrahim, dün sabah kayın pe
derinin Kasımpaşadaki evinde ya
kalanmı~. tabancayı Beyazıtta la
ğıma attı~ını itiraf etmiştir. Üç ye-
ı inden yaralı olarak Cerrah paşa 
hastahanesnde yatmakta olan otel 
müsteciri İbrahimin yaraları ağırdır 
Dün, tabibi adli Salih Haşim hasta
haneye giderek yarall\·ı muayene 
etmiştir. 

cTürk - İtalyan münasebatı 
süratle düzelmiştir. Milaııo müla
katı bunun bir delilidir. Akdeniz 
milletlerinin münasebatındaki te
kemmül A >Tupa nizamını takviye 

Karanhk sok aklar eder, bunu temin hususunda her 
millet kendi uhdesine düşen me -

ve Haydar karakolu suliyeti takdir etmelidir. Türkiye-

meselesi nin hak ve menfaatlarını müda -
faada büyük şuur gösteren Türk Dün al d ı"' ı mıı müteaddit im z a lı 

5 hükümpt adamlarında bu mesuli-bir mektupta deniliyor ki: 
yet hissinin bulunduğu şüphesiz • 

" Hı,.ızlık vakas ı dolayi ıile aşa- dir.• B. Antonesco, Çekoslovak Hiıkü
metınin gösterdiği sadakati sena 
etmiş ve Romanya hükUmetinin 
muharebeden sonra Joncsco tara -
fından tP<i~ edilip Titulesco'ııun 

da takip etliği harici siyasete de • 
vam etme'< hususundaki azmini 
yeniden ifade eylemiştir. 

Müteakiben hariciye nezareti es
ki müsteşarı Gavenco, Milli Çıftçi 
Partisi namına söz siıyli_verek ge -
r ek Küçük Antant ve Balkan An -
tanlı ve gerek Fransa ve Lehistan
la mevcut ittifaka itimadını teyid 
eyledikten sonra Avrupada sulhun 
en iyi zamanlarından birini teşkil -
ması komitede fena bir tesir bırak
mı~tır. 

İngiliz murahhasları, hafta sonu 
tatili esnasında yeni uzlaşma ı m

kiınları aramayı tasavvur etmek -
tedirler. 

Lord Plymouth, dün akşam Por
tekız murahhası M. Monteire'yi 
haricıye nezaretine davet ederek 
kendısile uzun bır müliıkat yap 
mı~tır. 

KOMITF.DE NETİCE YARIN 
ANLAŞILACAK 

Londra, 13 (A.A.) - Ademi Mü
dahale Komitesinin girdiğı çıkma
zın vehamctı muhtelif şekillerde 

tefsir edilmekte ve bir İtalyan ge
misinin Malaga'ya lta!van kıtaları 
ihraç etmi~ olduğu hakkındaki ha
berle karşılaştırılmaktadır. 

Bu müddet zarfında İngiliz mu
rahhasları diplomatik yollarla Por
telkizle müzakereye girişmek ta
savvurundad ırlar. Söylendiğine gö
re, müzakereler pazartesiye kadar 
devam edecek ve o gün İngiliz mu
rahhasları müzakeerlerin neticesi
n i alakadar devletlere bildirecek -
!erdir. 

Sureti umumiyede zannedildiğ.i
ne göre, bu devletlerden Porte -
kiz'in de fspnnya gibi denizden 
kontrol sistemine ifhal edilip edil
memesi hakkındaki miitaleaları so
rulacaktır. Bununla beraber Al -
manya ile İtalya'nın böyle bir te
şebbüse mümanaat edecekleri zan
nedilmektedir. 

İçlerinden birinin tazyika ma -
ruz kalmasını tecviz etmiyen kü -
çük devletlerin de Almanya ve /. 
talya'nın noktai nazarına iştirak e
decekleri tahmin edilmektedir. 
Şimd iademi müdahale Komite • 

sinin mevcudiyeti mevzuu bahsol
duğu ehemmiyetle kaydedilmekte-
dir. • 

GiZLi RADYO MAKiNESi 
Barselon, 13 (A.A.) - Bir evin ü

çüncü katında k uvvetli bir radyo 
verici makinesi bulunmuş ve apar
tımanın kiracıs ı tevkif edilmiştir, 

Postanın asilerle muhabere etti4i 
zannedilmek tedir. 

Elbise hırsızı Uc kadın 
yakalandı 

Kasımpaşada Mezarlık sokak 1 
numaralı evde oturan 50 yaşında
ki Şehriban, ayni mahallede oturan 
Halem, ve 60 yaşında Altın isim
lerinde üç kadın Mahmutpaşada el
biseci İsakın dükkanından çocuk 
elbısesi çalarken yakalanmışlar -
dır. 

Av tUfeli ile oynarken 
Küçük Ayasofyada Güngörmez 

sokağında 14 numaralı evde otu • 
ran l 7 yaşında Macit av tüfeği ile 

oynarken silah patlamış, Macit sağ 
giızünden yaralanmıştır. 

Acaba patlayan ne idi? 
Sırkccide Hüdavendigar cadde -

sınd<> 1 numaralı evde oturan 48 
yaşlarında C<'mile mangal yak -

makta iken kül arasında ve kömür
de bulunan bir madde patlamış, yü-

7.l.lnden yaralanmıştır. Yaralı has
tahaneye kaldırılmıştı r. 

Yang ı n 
Dün sabah saat 6 da Kabataşda 

bağlı bulunan Ömer kaptanın i

daresindeki mavunadan yangın 
çıkmışsa da söndürülmü~tür. - ·-
Kadın hekimleri 
ayhk toplantısı 

Türk Ginekologi Kurumu bu a
yın toplantısını Prof. Kenan Tev
fik'in başkanlığı altında yaptı. Bu 

celsede: Dr. Ahmet Asım Onur: 
Rahim unku kanserlerinin ame • 

liyatla tedavisi prensiplerine dRir 

tebligatta bulundu ve ameliyatla 
çıkardığı yedi p iyesi takdim et•i. 

Bu ıebliğ ve müstahzarlar hakk ı r.
da ~·apılan ilmi münakaşayı Ke.,an 

Tevfik, Or!-ıan Tahsin, Ahmet Asım 

Onur, Hadi İhsan, Abraham Sa

lorr.on iştirak etti. 
Bundan sonra Dr. Ahmet Asım 

Onur, barsak düğümlenme ve tı

kanmasına sebep olan müteaddit 

nüveli rahim miyomu piyesi gös • 

terdi. Bu mütahzarlar hakkındakı 

fenni giırüşmelere Kenan Tevfik, 

Orhan Tahsin ve Ahmet Asım O • 
nur katıldı. 

Türk kadın hekimlerinin davete
dildiği Arnsterdam Arsıulusal ()j. 

nekologi ~ongresi etrafın:ia ve Ni

sanda kutlulanacak olan cemiyetin 
onuncu yıl dönümü hakkında gö

r iljmeler yapıldıktan sonra topllın· 

tıya son verilmiştir. 

j!-ıda imzalarımız bulunan biz Mü!- !=============== 
tü Ali mahallesi Karadeniz caddesi Yeni Nesr ıyat: 
ve cive r halkının semtimizde elek-

trik lambasının bu lunamamasından yeni Edebiyat 
dolayı bu ci va rı:ı tenvi r edil mesini Hoftaltk Sanal, Fikir Gazeleıi 
ve Hayd ar mevkii polis mevcudunun Pazartesi günü çıkıyor. Bu sayı. 
art tı rı lmasın ı temin maksadile ilgili da l~e:ıdcr Fahrettin, Muzaffer 
makamların nazarı d ikkatini ccl· Muhittin, Reşat Feyıi, Münir Sü· 
betmek için gazetelere bir yazı leymın, Tarık Zafer, Elif Naci, Ne· 
göndermiştik. riman Hikmet, Ahmet Hamdi ve 

Biıim ancak iht iyacımızın temini bir çok şiir, hiklye ve romanla .S 
kuruşa sablacakbr. için yazdııtımıı yazıya Haber ga· 

Gelecek sayılarında: ıeteıi 11-2-937 &'Ünlü nüshasında 
Hüseyin Cahit, Peyami Safı, Fa. 

illve edilmek ve büyük puntolarla rok Nafiz, Nihat Sami, Hıfzı Tevfik, 
bu yazımız .haricinde " Mahallemiz Elif Naci, Samih Nafiz, Hakkı Ed;p, 
halkının hıuız korkutile 2eceleri Eaat Mahmut, lskender Fabrettin, 
ubahlara kadar iÖılerine uyku Muzaffer Mulıittin, Zeki Ômer, Reşat 
girmcdigl ve geceleri nöbetleşe Feyzi, Ahmet Hamdi, Rasim Ôz• 
devriye geıilecelti şeklinde göste• &"en, Nusret Safa, Tarık Zafer, 
rilmiş ti r. Bu mutevızı teşebbüsü· Murat Kayıhan, Neriman Hikmet 
müz düşündüklerimizden bambaş. gıbi tanınmış imzaların en güzel 
ka bir surette neşredilditini )'&Zılarım bulacaksınıı. 

iördük. (Halkbilgi•I Haberleri) 
Efkarı umumiyeye bu tarıda ya- Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve 

zılı şın ı te<ssürler le karşıladı k, kcy- Edebiyat şubesi tarafından her ay 
fiyeti n tavzihini sayg ı l arımızla di· çıkarılmakta olan (Halkbilgi Ha-
l · bcrleri) nia (64) üncü sayısı çık· e rı z . ,, d 
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1 , ı.,•uı 8 ı lıdi11tıi 
14. 2 937 PAZAR (Bü yüler) M. Halit Bayrı, (lstan· 

bul Masalları) Naki Tezel, (lspar• 
tada derlenmiş ata sözleri) H. T. 
Dağlıotlu aibi tanınmış imzaların 
yazıları vardır. 

$ehirTiyc:ıtrosu 

1 111111111111111 

l~.J!I 
ıııınııı 

güııdüı saat 
15,30 da 

Bahar Temiılil!'i 
14. 2. 937 

PAZAR 
rüoü akşamı 

saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizlisli 
komedi 3 perde 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

14- 2- 937 PAZAR gündüz 

Saat 15,30 da 

AŞ K MEKTEBi 

14 • 2 • 937 PAZAR ~ünü 

akşamı saat 201 30 da 

AŞK M E KTEBl 

Yasan : Y usuf Ziya, besteleyen 

M uhli s S abahatt i n 

16. 2 937 SAL! akşamı Naşit 

AŞK MEKTEBi operetinde ayrıca 

NAŞIT tar afından 1 perde komedi 

1f 

HALK OPERETİ 
Şebıadeba~ ı TURAN Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20,30 da 
Matine 14,30 da 

Zozo Dalmaa'ın i ştirakile 

Gündüz ŞiRiN TEYYE 

Akşamı HALiME 

Paıarteıi Kadıköy Süreyya'da 

ESKi HAMAM ESKi TAS 
1 

Halkbilrisi Haberleri memleke
timizde çıkan yeiino ve çok kıy· 
metli folklor mecmuasıdır. Bu il· 
mi mecmuayı bütün Tarihçilere, 
Edebiyatçılara ve Dilcilere tavsiye 
ederiz. 

Te htları deviren çocuk 
Çocuklarııııııın tarihi bilgile rinl 

arttırmak ve oltuıııa zevkini ya. 
ratmak, aynı zamanda da ahlAk 
ve terbiyelerini bozan bir takını 

açık pol i ı ve seriü z~t romanları. 
nın tesirinden kurtarmak mıksadl· 
le muharrir lskender Fahreddin'iıı 
yazdıjlı ve lnkıl!b kitabevinin bas
tıtı bu del!'erli çocuk romanı kitap 
halinde ve resimli olarak intişar 
etm i ştir. Fiyab 25 kuruştur. Çocuk
larına kitap okutacaklara bu kitabı 
almalarını tavsiye ederiz. 

l ı 

nss Hicrı 
Zilhicce 

2 1 
1352 Rumi ı 

Şubat 
• 1 

1 
~~~~~~~~~~---~~, 

Yıl 1937, Ay 2, Gün 45, Kuım 99 

14 Şubat 
Pazar 

Vakitler Vaaali 

-------
Güneş 

Ôğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

lmuk 

... ıl. 

6 57 
12 28 
15 :1.2 

17 42 
19 13 

5 17 

E11nt ! 
• •• d. 

1 15 

6 46 

9 39 

12 00 

1 32 
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VE KERBELA FACiASI li 
/ lj1J (\+(l)f __ z_ah_i_re __ s __ o __ rs __ a __ ;-ı_ 

.......... ~----..... --
Te rl hT roman , 94 Yezan: M. Rasim ÖZ~ Milli güreş takımımız 

dun gitti Mugayre: Ya Emirü.l~üminin! !'~"':! lra· 
kın sevgili reisıdır. Onun ol~f!lu, . 

büyük kargaşahklara sebep olabı hr, dedı 
Takımımız Finlandiyada 22 Şu· 
batta dört senelik şampiyonanın 
ilk karşılaşmasını yapacak 

Dahhak .. gözlerinde alevler ya -
narak söze başladı: 

_ Allahım .. Halifemize sen yar
dıın et! Iraklılar, hitabet fesahatla
rını tefrikaya alet ediyorlar. Kah -
ramanlıklarını, hiliıfeti yıkmaya 
saldırıyorlar. Onlar, yalnız iesad i
çin, aralarında birleşiyorlar. Onla
rın tek bir düşünceleri var: yalnız 
eyaletlerinin menfaati. .. 

Irak emirleri.. Yezidin hilafetine 
muhalefetle memlekete hizmet et
tiklerini iddia cdivorlar; halbuki, 
bu muhalefetlerinin, hilafet men
faatine ihanetten başka birşey ol
madığını düşünemiyorlar. Onların 
dostlukları da, düşmanlıkları da 
insana tiksınti veriyor 

Ey şeceresiz müddeiler: Hü,ey -
nin, peygamberin kızına mensup 
bulunduğunu bilmiyor musunuz. 
Yine bilmiyor musunuz, ki.. ana -
dan, insana hilafet hakkı intikal e
demez! 

Ey Ahnef' koskoca Arap ülke -
sinde, yalnız sen mi, kabilenle im
paratorluğun mukadderatına ha - , 
kim olmak istiyorsun? Çok yanlış 
hareket ediyorsun! Doğru yolda 
yürümek istiyorsan, halifenin em
rine itaat et! Bilirsin, ki.. o, pey -
gamberin hem katibi, hem de kayın 
biraderi idi ve Allah onu akıl ve 
hikmetle bezedi . 

Dahhak .. minberden inerken her 
taraftan alkışlandı. 

Ahnef.. hilla tebessüm ediyordu. 
Cübbesinin eteklerini topladı ve 
topallaya topallaya minbere çıktı. 

Aşağıda da, reisi bulunduğu Te -
mim kabilesi~in ileri gelenleri top
landı. 

Iraklı emir .. besmeleyle söze baş
ladı ve Allaha hamd ettikten sonra 
şu sözleri söyledi: 

- Ey Emirülmüıninin! biz, mem
leket i~fode senden daha iyi düşü
nen bir adam olmadığına inanıyo
ruz. Bundan emin ol! Fakat bilir
sin, ki .. sen Irakı .. ne kılıcınla zap
tettin; ne de başka bir suretle o -
nun üzerinde bir hak iddia edebi
lirsin! üstelik, imam Hasandan bir 
takım şartlar dahilinde hilafeti al
dın. Bugün, bu şartları, onun kar
deşi Hüseyne iyfa etrnekle mükel
lefsin! eğer, her adımının, ahde ve
fasızlık yolunda husrana uğraması
nı istemiyorsan verdiğin söze ria
yet et! ve bil ki, Hüseyni hima
ye etmek için cesur cengaverleri -
miz ve keskin kılınçlarımız vardır. 
Iraklılar .. eski bildiğin Iraklılar -
dır; onlar, hiç değişmentlşlerdir. 

Hüseyne karşı besledikleri sev -
gi kadar sana kin güdüyorlar! Saf
feyn muharebesinde, sana karşı 

sıyrılmıya vakit bulamıyan kılınç
ları, haliı kınlarını kemiriyor ve 
senden nefret eden yürekler, şim
di de, ayni göğüslerde çırpınıyor 
Ey Muaviye! peygamberin torunu

nu ihmal eder de hilafeti oğlu Ye
zid~ terkedersen, bil, Allahın hiç 
afletmiyeceği bir günahı irtikap 
etmiş olacaksın! 

vince de benziyen hislerle bakıyor
lardı. Maksuredeki ileri gelenler 
ve emirler telaşlı telfıilı kıvranı -
yorlardı. Camiğde, muhakkak, kan 
dökülecekti! Belki de Ahnef öldü
rülecekti. 

Mugayre: 
- Ya Emirülmüminin! Ahnef, 

!rakın sevgili reisidir. Onun ölümü, 
büyük kargaşalıklara sebep ola -
bilir! 

Dedi. 
(Devamı var) 

TARİHTEN 77 İNCİ NOT 
Nadr İbnı Haris - Bu zat, Ab -

düddar ~vlfıdındandır. Çok seyahat 
etmiş, Yahudi ve Hristiyan ulema
sıyle bulunmuş, dinler hakkında 
epey<ıe ~eyler öğ'renmişti. İlmine 
mağrurdu. 

Nadr, Ebu Süfyan ile birlik olur 
Muhammedi istihfaf ederdi. Gayet 
zekı ve fesatçı bir adamdı. Muham
met, ayet okuduğu zaman, onlara 
benzetec şekilde güzel sözler uy
durur peygamberin Allah sözü di
ye söylediği şeylerden daha güzel 
söz söylediğini iddia ederdi. 

Nadr, irana da çok defa gidip 
geldiği için . zaı oi;lu Rüstem• ve 
. İsfendiyar• hikayeleri gibi masal
lar bilirdi ve Acem şahlarına ait 
tarihi rivayetleri ezberlemişti. Ken
disi de, fasih söz söylerdi. 

Muhammed, Kureyşe bir ayet 
veya sllre okuduğu zaman, Nadr, 
Kureyşi başına toplar: cMuham -
mcdin söyledikleri masaldır. Ben, 
onun bildiklerinden daha iyilerini 
bilirim• der ve onlara Acem ma -
sallarını anlatırdı. Onlar da, bu ma
salları, Kur'andan daha yüksek ve 
daha manalı bulurlardı. Nadr, Bedr 
muharebesinde İslamların eline e
sir düştü ve peygamberin emriyle 
Ali tarafından katledildi. 

Ümeyye İbni Halef - Bu da 
peygambere fazla husumet göster
di. Muhammedi nerede görse, onu 
taklit etmiye başlar .. kaş, göz işa
retleriyle eğlenirdi. 

Ümeyye, kıyamet gününde in -
sanların tekrar dirilip haşır ve ne
şir olacağına inanmazdı. Bir gün 
eline çürük bir kemik alarak onu 
parmaklarının arasında un gibi ez
dikten sonra: cYa Muhammed! Al
lahın şu çürümüş ve toz haline gel
miş kemiği mezardan çıkaracağına 
ve tekrar dirilteceğine inanır mı
sın?• 

Dedi. 

Finlandiya Milli Güreş takımı 
ile karşılaşacak güreş takımımız 

dün İstanbuldan ayrıldı. Dört se
nelik şampiyonanın birincisini ya -
pacak olan güreş takımımız kuv -
vetli bir kadro ile yol~ çıkmışlar
dır. Milli takım her siklette bir 
güreşci ve bir idareci antrenörden 
ibarettir. Giden güreşçiler Kenan, 
Yaşar, Yusuf Arslan, Saim, Ad • 
nan, Mustafa, Çoban Mehmet ha
linde tam bir takım halindedir. 

Güreşcilerimiz haıeketlerinden 

evvel kendilerilc görüşenlere ka _ 
ti bir galibiyet kazanacaklarını söy
lemişlerdir. Yüzlerinin ifadesi de 
zaferle döneceklerini gösteriyordu. 
Spor tarihimize şerefli bir galibi
yet daha kazandırmak için Finlan
diyaya giden güreşçilerimize ha
yırlı yolculuk diler ve kazanacak
ları zaferi şimdiden kutıularken 

muaffakıyetler temenni ederiz. 

Slavya • Sparta 1-1 
berabere kaldılar 
Çekoslovakyanın meşhur iki ta

kımı Slavya ile Sparta klüpleri, çok 
heyecanlı bir karşılaşmadan sonra 
Racing, İngiliz Chelsea takımile yap 
golle berabere kalmışlardır. 

Racing kulüp Chels
caya 1-3 yenildi 
Parisin ta.nınm1ş klüp~rin~n 

Racing, İngiliz Chelsa tamile yap _ 
tığı müsabakayı 3 - 1 kaybetmiş
tir. 

İlk devre 1 golle Racingin gale
bcsile nihayetlenmişse de ikinci 
devrede çok üstün bir ovun cıka
ran Chelsca rakibine üç ;ayı y,apa
rak maçı kazanmıştır. 

Racingde oynamakta olan İzmir
den Vahap bu maçta takıma ithal 
edilmemişti. 

Fransa • Romanya 

uz üstünde hokey 
maçı 

Fransa ve Romanya buz üstün
de hokey takımları beklenen mü
him müsabakalarını bu akşam Pa
riste Pale dö sporda yapacaklar
dır. 

Lovelok sporu bıraktı 
Berlin olımpiyatlarının birinci -

!erinden olup dünyaca tanınmış at
letlerden Yeni Zelandalı Lovelok at-

men İskenderiyede atletizm mü -
sabakaları yapılmıştır. Alınan tek
nik dereceler şunkrdır: 

100 metre: George Fohoume 11, 
Hcnry Kohen 11,110, Teodosiu 11, 
2-10. 

800 metre: L. Halavni 2,7, 1-10, 
Gordon 2,g 2-10, Muhamet 2,11 4-10. 

1500 metre: 
Ambousbah 5,13; Sambit Misah 

5,16 Henry 5,20. 

3000 metre: 
Ambousbah 10,18 4-10; Kerim Si
anta 10,20, 4-10; Sayant 10,24 8-10. 

Yüksek atlama: 
Muhamet Santik 1,65 metre, Hil

mi 1,61. 
Uzun atlama: 
Capalis 6,18 metre, Uisa 6,ll, M. 

A. Hüseyin 5,65 metre. 

Cirid atma: 
Hayent Kotmp 53 metre. 
Disk atma: 
Kamil Aziz 31,44 metre, J\fanti

kas 31,02 metre, Marinakis 29,35 
metre. 

Gülle atma: 
Kamil Aziz 12,35 metre, Behiç 

12,28 metre, Hont Kinsou 12,10 

metre. 
110 metre manialı: 
Muhamed Sadık 17, Halavani 

18,4-10 Vauyas 19,4-10. 

Çankaya takımı Ha
taya pidiyor 

Ankaranın Çankaya klübü kur
ban bayramı tatillerinden istifade 
sızlık yüzünden vazifesine ni -
la'l Hataylılarla karşılaşmak üze
re Antakyaya gidecektir. 

Bu hususta Çankaya klübü ida
re heyeti, Hataydaki sporcularla 
temasa girişmiştir. 

Su sporları antrenörU 
vazifesine nihayet 

ver ildi 
Geçenlerde muka,·elesi yenilen -

miycrek işi bıraktırılmış olan at -
leti>:m antrenörü (Levis) den sonra 
antrenörler arasında en az maaş 
almakta olan su sporları muallimi 
Macar A. Frenşuinin da tahsisat -
sızlık yüzünden vazifesin -.eı ni· 

hayet verilmıştir. 

Atletizm hakemler! 
çaQrılıyor 

İstanbul atletizm ajanlığından: 
:Muhammed te: cEvet ya tl'mey- Jetizmi terketmi~tir. 1 

Y
e! Sen öldükt•m ve çürüyüp top- - 14 Şubat 937 Pazar günü 

Buna da sebep devam etmekte Fenerb h t d il K 1 rak olduktan sonra Allah seni ye- a çe s a ı e a arnış yo-
oldu"u tıbbiye mektebini ikmal e- lu üzerı· d 1 k k · niden diriltecek \'e cehenneme a- " n e yapı aca ros şampı-
derek doktorlug-a başlamış olma- yonasıntn d"" d"" .. .. b k . tacaktır.. or uncu musa a ası ı-

Diye cevap verdi. sıdır. Çin isimleri yazılı hakemlerin Saat 
Peygamber, Ümeyye hakkında Mısırda atletizm l0,30 da Fener stadında bulunma-

s !arı rica olunur. 
iki fıyet geldiğini söyledi. Biri: on mUsabakaların ne-
.veylün likülli hümezetin ... • di- tlceleri anlaşıldı 2 

- Adil Giray, Ahme\ Sait, Re-
ğeri de . Evelem yerelinsanu ... ~ a- Havaların fena olmasına rağ - Cc,>, İhsan İpekçi, M. Nuri, Hüsa-

. mettin, Nuri, Cehdi Şahingirav. 
)tetıdir. 111111111 11 •11111111111111111111111111111111111 ı111111111111n11-ııımı11111111 111110111 ~ .• 'l.....J" 1 • 1 11ııı11111ııuıı11·1111111111ıımııııııııııııuıııı11uııııı111ııı11• 

Umeyye de Bedr muharebesin- fl j • • 

lstanbul radyoıu 14 şubat 9'51 
Pazar programı 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 
Akşam neşriyatı: 

12,50 havadis, 13,00.13,30 Beyotlu 
Halkevi temsil kolu tarafından bir 
komedi, 13,30 - 14,00 muhtelif plak 
ne;riyab. 

Saat 18,30 varyete müziki Amba
sadörden nakil, 19,30 konferans 
Selim Sırrı Tarcan, 20,00 Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk mu· 
sikisi ve halk şarkılan, 20,30 Bay 
Ômer Rıza tarafından Arapça söy• 
lev, 20,45 Belma ve arkadaşl~rı 
tarafından Türk musik si ve halk 
şarkıları, 21,15 orkestra, 22,10 ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 plAkla !alolar, opc• 
r.ı ve operet p1rçaları, 23,00 son. 

"111uııı1111111ııı1111111111u11111111111111111unıuınınıtuı11111Hıııııııı11 

1 BORSA • PIY ASA 
13- 2- 937 
ÇEKLER 
Açıltt Kapaaıt 

lMdra 617, 50 
Ne•york o, 7926 
P•rio 17. Ol 
Mlllno 

"· ~5 BriikMJ 4- 70lS 
Atla• U,42 
Ce••Yre 3, 4753 
S9fyo u. 2915 
Am•terdam ı, 4546 
frar 22, 7725 
Viyana 4, 2397 
Madrlt ıı. 3525 
Berll11 1, 9".'~I 
Va.rto't'a 4, 1810 
Budape9l• 4, 3:'2.) 
Bükrq ıoa, 34 
Belı-rat !4, 3750 
Yokohama 2, 73;5 
•.oakova 24, 97 
Stokholm 3, 14 

PARALAR 

ı 

20 

Sterlin 
Dolar 
Frank 

Alı' 
615. 

20 Liret 1:10. 
20 Belçika Frangı SO. 
?O D,..hml lS. 
20 faviçre Franıı ~ 
20 Le•• 20. 

1 Florin '3. 
20 Kroa Çek 78. 

1 1 Şilin A•uaturya20. 
Pczeta -. 

1 Mark 2.5. 
1 Zloti 2a. 
ı Pear• 2ı. 

20 Ley iL 
20 Dlnor 4&. 

Yen 
Kron 1•••t 
Albn 

-. ,., 
1034. 

1 BaDknot 24!l 
ESHAM 

Açıht 

it BaakuılH. 

• • N. 
H•. 

619. 
0.79175 

16.98 
15.017~ 

4.69 
11.20'6 
!.46>0 

,4,1375 
1,4s10 

22,6775 
4,2294 

11,l?S 
1,9664 
4,ı7H 

4,3Sl8 
ıoa,on5 

34,dlO 
2,77~0 

25,03 
3, 1332 

12•. 
1ı1. 

12~. 

84. 
n. 

575. 
23. 
~ 

76. 
2.ı 

-. 
21. 
2s. 
23, 

H. 
52. -. 
32. 

Kapa.ıuf 

. " 
Aaadeha ,,., tio 60 P.,ı. 

2-1.40 24-40 

" 
" 7U•tl• 60 V adell 

24.40 24.40 
,, ., IGO de 103 
Aal•• çimento 
Merkez Ban. • 
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1 - iTHALAT 
Bu!tday 180, Arpa 35, Çavdar 

15, Yapak 67 3 4 Kepek 15, Mısır 
75 Un 45 Razmol 15 Keten tohu· 
aıu 48 1/4 B. Peynir 1 3,'4 Tıftik 
5 l/2 Fasulye l 3,'4 Zeytin yaj!' 
3 1/2 Pamuk yağı 21 1/2 ton. 

iHRACAT: 
Buğd~y 510 3/4 Mercimek 7 114 

Tiftik 10 Yapak 231 l 4 iç ceviz 
11 1/4 ton Çakal 369 adet. 
2 - SATIŞLAR: 
Buğd>y yumuşak kilosu 6 kuruş 

18 p•radan 6 kuruş 28 paraya ka· 
dar. 
Buğday sert k·losu 6 kuruş 25 

paradan 6 kuruş 37 1/2 paraya 
kadar. 

Afyon ince kilosu 520 kuruş. 
iç fındık kilosu 66 kuruş 20 pa. 
Tiftik oğlak kilosu 165 kuruş. 

,. mal kilosu 145 kurustan 
150 kuruşa. 

Yapak Anadol kilosu 62 kuruş
tan 71 kuruşa kadar. 

Pamuk yağı kilosu 49 1 2 kuruş
tan 50 kuruşa kadar. 

Susam yağı kilosu 54 kuruştan 
55 kuruşa kadar. 
3 - TELGRAFLAR : 12-2-937 

Lo_ndra: Mıs!r, Laplata Ş"bat 
tahmılı korten 24 Şi. 6 Pe. Ki. 
3 Kr. 48 Sa. 

Londra : Keten tohumu, Laplata 
Şubat tahmili tonu 11 Ster. 
7 112 Şi, Ki 7 Kr. 12 San. 

Anvers : Arpa Lehistan Şubat 
Mart ıahmili 100 kilosu 123 B. 
Frank Ki. P. 5 Kr. 24 San. 

Liverpol: Buğday Mart tahmili 
100 !ibresi 8 Şi. 8 1/8 Ki. 5 Kr. 
92 San. 
Şikago : Buıtday Hartvintrr Ma

yıs tahmili Buşeli - seni - Ki. 
Kr. - Sa. v 
Vinipck: Buıtday Manitoba Mayıs 

tahmili Buşeli 129 3/5 seni Ki. 6 
Kr. 01 San. 

Hamburg: iç fındık Gireson der• 
hal tahmil 100 kilosu 153 R. Mark 
Ki. 77 kuruş 86 Sa. 
Hamburg: iç fındık Levan derhal 
tahmili kilosu 152 R. Mark Ki. n 
kuruş 35 Sa. 

Hiç bir iddia 
Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir ıer ilive etmez. 

KREM PERTEV 
lrrat ve mubalitanın ifadesi 

değildir. Terkibi bir fen ha

rikası gibi velveleli bir tarz

da ortaya atılan güıellik 

müstahzarlarını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zaman rakib 

olarak tanımamıştır. 

'l lstanbul Levazım Amirliöi'I 
Salınalına Komiıyonu hanlar!... 

Btz .. Şimdi, harekete geçmiyece
ğiz; yalnız dinliyeceğiz. Yarabbi! 
taksiratımızı affet! Biz senden gel
dik; yine sana döneceğiz! 

de katledildi. arp zçzn lstanbul komutanlıgw~ 
Esved İbni Muttalib - Bu da V 

Muhammede düşman olanlardan - n Onserve _Satınalma Komisyonu !•anları l 
dı. Peygamberi nerede görürse a- U l Şark 'im. 

YGzde S Hazine 

Ordu hastaneleri için muh• 

telif eb'adda iki yüz otuz seki1. 

bin üç yüz metre p1tiska 3· Mart• 

937 çarşamba günü saat on beş 

otuzda İstanbulda Tophanede 

satınalma komisyon.ında kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Heps:nin tahmin bedeli dok· 

san üç bin yüz kırk iki lira• 

dır. İlk teminatı beş bin dokuz 

yüz yedi lira on kuruştur. Şart

namesi dört yüz altmış altı ku. 

ruş mukabilinde isteyenlere ve
rilir. Nümunesi komisyonda 

görülebilir· İsteklilerin kanuni 

vesikalarile beraber teklif melı:

tnplarını ihale aaatinden bir sa• 

Afnef.. sustuğu zaman camiğdeki 
cemaatın sabrı tükenmişti.Daha ha
lifenin sağlığında, bir avuç Iraklı
nın bütün Suryeyi tehdit etmesine 
tahammül etmek pek güçtü. Bü -
tün cemaat, bir tek vücut gibi min
bere doğru yürüdü; bunları min -
berin etrafında bekliyen muhafız -
!ar örledi. Halkla muhafızlar ara
sında bir didişmedir başladı. 
Kapıda milisler, kılıçları elle -

rinde, dışarıdan camiğe saldırmak 
istiyenleri güçlükle durdurabili -
yorlardı. 

Ahnef .. minberde duruyor. Kol
larını kımıldata kımıldata çıkık 

çenelerini oynatıyordu .. O, sarı be
bekli küçücük gözleri.. uzun sivri 
dişli ağzı ile bir yırtıcı hayvana 
benziyordu ve bir yırtıcı hayvan 
gibi de korkusuzdu. Ortada, endi
şelenecek bir şey yokmuş gibi bir 
şey çiğniyor; posalarını etrafa dü -
kürüyordu. 

İbnizzübeyr .. oturduğu hücrede, 
nefesi kısılmış bakıyor ve Ahnefe 
doğru kollarını uzatmaktan baş -
ka bir şey yapamıyordu. 

Muaviye, Yezid, Otbe ve Sercun, 
sapsarı yüzlerinde, korkuya da, se-

!ay ve hakaret ederdi. flQZlr anzgor l ~st_"nbul Komutanlığı birlik· 
Bir gün: . Ya Muhammed! Gel Evvelce yapılanlar tam crı ıçın 39 kııleın evrakı nıat• 

seninle dinlerimizde ortak olalım. . 86 yıl dayanmıf buaııın lnb'iyesi açık eksiltmeile 
Sen bizim mağbudlarımıza tap! Biz Ingiltere hükümeti 20 milyo'l ibal~şi 113/937 Pazartesi günü saat 
de senin Allnhına tapalım. Netice- kutu konserve hazırlatıp depolar- l r: d 
de bizim dinimiz hak kazanırsa da muhafaza ettirmeğe karar ver- <.> c yapılacaktır. Muhammen 
sen de kazanmış olursun. Senin miştir. Bir muharebe vukubulurst. tutarı 410 liradır. Şartnamesi 
rnağbudun kazanırsa biz de ka _ bu konserveler o zaman sarfoluna- her gün öğleden evvel komİ.5• 
ziınmış oluruz. eledi. caklardır. Gazeteler bu münase - yonda g" "l b'I' 1 k orıı e ı ır. ste lilerinin 

Bunun üzerine, Muhammed, bPtle konservelerin uzun müd - 31 liralık ilk teminat makbuzu 
Müslümanlara cKul ya e.n·ühel det dayanıp dayanamıyacakları ü- v '-

, , · d 1 d. ı eya meı.:tuplarile beraber iha• 
kafirune la ağbudu .. .> Süresinin zerın e yazı ar neşretmekte ır er. 

B . k le günü valı:tı' mnay,•enı'nde geldiğini haber verdi. ır gazetenin yazdığına göre on- , 
Ümcyye, adet etmişti; Muham- scrvcler uzun müddet dayanabilir- Fındıklıda Komutanlık Satınal-

mede her tesadüf ettikçe •Ya Mu- ler. Çünkü, meşhur kaşif Peri 182'1 nıa konıisvonuna gelıneleri.(743) 
hamrned! Bugün semadan haber yılında hazırlattığı 'k,pnserveleri bir 
yok mu?• diye sorar, alay ederdi. yere depo ettirmiş ve bu konse~ -
Ve Müslümanlar içindeki fakir _ veler tam 86 yıl sonra 1911 senesin-
leri gördükçe: cBunlar kazandı; de açıldığı zaman bozuimamış ol-

her biri yer yüzünün birer padışa- 1 ..,.d_u_k_ı,,,a_rı__,g.,ör.,iı.,· 1,,,m,,,u,,,· ş,,,tu,,,·'r.,.,,,.,,,,.....,.-.... "" 

hı oldular. Acem şahlarının mal ve halife Alinin tarafdarlarını katlet-
mülklerine varis adamlar! . derdi. mek için Beşr İbni Ertanı Mcdine-

Eb Bahteri - Bu da peygambe- ye gönderdiği zaman, bu zat, onla-
rin en büyük düşmanlarındandı. ra ~arşı kararlaşmış olan cinayetin 
Nihayet Be:dr muharebesinde katle- önünü almıştır. 

dildi. Esved İlıni Ebi Yegus. - Bu da 
Oğlu Esved ise, Mekkenin fethi peygamber Muhammedin dayısı 

gününe kadar düşmanlığında de - oğlu olduğu halde, ona çok hakaret 
va metmiş o gün İslam olmuştur. ederdi. Kendisi, sam rüzgiırlarıyle 

Sonraları peygamber ailesine bü- helak olduğu gibi üç oğlu Bedr ga-
yük hizmetler etmiştir. Muaviye, zasında katlolundu. 

..... 

İstanbul Yedinci İcra Me• 
murluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 

olup paraya çevrilmesine karar 

verilen 4 siyah kürk manto, 

17-2-1937 çarşamba günü saat 9dan 

ı lOa kadar Mabınntpaşıda Kürkçü 

' hanında 48-49 numar•Iı kürlı:çü 

dülı:lı:lnı önüude hazır bnlnna• 

cık memuru tarafından açık 

arttırma ıuretile aatılacağından 
isteklilerin müracaatı illn 
olunur. 

1 

1 

2 " 
" TAHViLAT 

AnaColu Pe. 1 
• Vo. 1 39,lS 

p .. il • 
• 
• 
• 

Vo. ll 39,15 
Pe. 111 
v- lif 

• lıll•t:••ll Pe.. 
• •Va. 

Kap anıt 

39,IS 

39,lS 

at eTvel komisyona vermelerL 

•340. •714. 

Şirketi Hayriyeden : 1 
MUhim ilin 

Botaziçinde Sarıyer iskelesi yanında Şirketin mıh olan yüzü 
ve derinliği yirmi beşerden altı yüz yirmi beş melroluk bir kıt'a 
arsa üzerinde k4in gazino binası geçende yanmış olduj!undan şimdi 
Şirketi Hayriye, Botua mahsus en l&ıif ba:ıklan taze taze ve battA 
diri olarak pişirip müşterilerine •unmak için orada Avrupada (Prunier 
namı vrrilen balık lokantalarına benzer bir lokanta binası inşa etmek 

ve bir de ayni mahalde balıkları diri olarak muhafazaya mahsus 
bir (Livar) yaptırmak kararındadır. Bu lokantayı iştetmete talip 
olanlara dermeyan edecekleri şeraite ıı-öre Şirketçe teshilat ve 
muavenette de bulunt•lacaktır. 

1 Bu gibi işlerde iktidar ve iht11ası 
tarihten itibaren onbcı ıün ıarfında 

•••••••••• etmeleri. 

olanlann ıllriitülmek üzere 
ldarei Umumlyeye müracaat --------



1 PHİL PS 

PARA 
VERMEYİNiZ 

MPULL.ARI 
Türkiye Umumi Mümes<illij!'i: 

HELİ O S Müessesatı 
lstanbul • Galata, Voyvoda Cad. No. 124 • 126 • 128 

(Yeni binasında) 

............................................. ,1,, 

Kendisini 
üşüttü VI. 

yanında 

bir kaşe 

----. -- - ' 

,,_ ______ "'\ 
GRJPIN : Bütün ajtrı, sızı ve 

sancıları derhal keser. 

GR iPiN : Nezleye, baş ve diş 

aj!'rılarına, soıtuk algınlığı

na, romatizmaya karşı bil
hassa müessirdir. 

Soğuğa karşı birçok lüzumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldığı 

halde bunların en bli•it, fakat 

en wühimmini unutmuştu. 

bulu1durmanıa. 

nın cezastnı 

çekerek 
hasta! -t ı d ı. 

ANONiM ŞiRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Umumi ye Müdüriyeti Umumiye: R O M A 

TESİS TARİHİ: 1880 

BUtun dUnyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye ,ubeleri : 

lstanbul - lstanbul Merkezi, Suitanhama'!' 

1 
: 

,, Şehir bUrosu •A• (Galata) Mahmudiye caddesi 

,, ,, •I •B• (Beyo§lu) istiklal caddesi 
lzmir • lzmlr fUbesi, ikinci kordon 

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

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

Galata bUrosu hususi bir kasa servisine maliktir 

.J 

GRIPIN : Bütün ateşli hasta

lıklarda ehemmiyetle tavsi· 
ye edilmektedir. icabında 

günde 3 kaşe alınabilir. 

1 lstanbul Vakıflar Dlrektörlilğil llAnları 1 

Ccrrahpaşa i-hstııncsi için 

500 kiloluk bir paskül 

Muhammen hedeli İlk teminat 

150 lira 11 lira 25 kuruş 

Yukarda cinsi mikdarı ve mııha mmen bedelleri yazılt olan 

Paskül pazarlığa konulmuştur. Encümen kaleminde görülebilir. 

İstekliler 2~90 numaralı kanunda yazılı veaikı ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya melctubile beraber 16-2·937 Salı 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar, (B) (864) 

• •• 
Hepsine 50 lira kıymet tahmin ol un an Kadıköyı1nde Rasim paşa 

mah3llesinde Tepe sokağında eski zabıta! Belediye mevki anlcazı 

satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

1Iüdlırlüğiınde görülebilir. İstckli!<!r 3 lira 75 kuruşluk ilk: te• 

minat makbuz veya mektubile beraber 2·3.937 Saiı günı1 saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (863) r 

f Deniz levazım Satınalma Komisyonu llAnları 
Tahmin edilen bedeli (C2500) lira olan (1000) ton dizel mayi 

nıalıruku 26 şubat 1937 tarihine rastlıyan C11ma günü saat 14 te 
kapalı zarf 11sulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (3875) ltra~ olup şartname•i komisyonda 

Bütün eczanelerde bulunur, Fiyatı 7 5 kuruştur. ı 

...................... ~ .............. · .............. . 
lstanbul Defterdarhğından: 

Senelik 
kirası 

Cins ve Mevkii Lira 

Beşiktaşta eski Kaptan İbrahim Ağa yeni Viş• 

nezadc mahalleıinin Dolmabahçe caddesinde Sa

ray karşısında eski Yoklama, mefruşat, Matbah, 

Has fırın dairclerile Etfaiye ahır ve odalarından 

ve müştemilatındun mürekkep clyevm Tütün De· 

posu olarak kullanılan 7 No. lt mahal, 2530 

Beşiktaşta eski Süleymaniye yeni Vişne,,ade ma· 

hallesinde Taşlık denilen yerde kain 2349 metre 

murabbaındaki Gazino mahalli. 270 

Toı•hanede Necati bey caddesinde 341 No. lı 

Dük kin 

Boğaziçinde Balta limanında Salıncaklı tarla na

mile anılan 9600 metre murabbaı tarla 

Aynı mahalde Fıstıklı tarla na mile anılan 11375 
metre murabbaı tarla. 

Aynı mevkide Fıstıklı tarla bitişiğinde tek servi 

denilen 4812,5 metre murabbaı tarla 

Aynı mevkide polis mütekaidi Zehninin evi ar· 

181) 

16 

10 

5 

Müddeti 

5 Yıl 

1 n 

2 n 

3 n 

3 n 

3 n 

(263) kuruş mukabilinde her gün verilir. Yukarda cins ve mevkileri yazılı yerler hizaların-lald kira 
ıstc ldilerin 2490 sa••ılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim L l'l k' 

kasındaki 16650 metre murabbaı tarla. 12 3 

' müddetleri üzerinden açı ... arttırma usu ı e ayrı ayrı ıraya ve• 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını 25 Şu"at 1937 Perşembe ...• ,. 

rileccktir. İsteklilerin ve tediye şeraıtını o6renmek isteyenlerin günü sa3t 13 e kadar K•sımpaşada bulunan Komisyon Başkan• v 
7 5 1·3-937 pazartesi giinü saat on dörtte /o ı pey akçelerile Milli lığına nıakbıız mukabiliııde vermeleri ve bu saatten sonra veri• 

lrcek mektııpların kabul edilmiyeceği. (766) Emlak Mı1dı1rlüğünde toplanan Komisyona gel~ri. (M.) (794) 
· :::.:..:.:.'...'.~:..::..::.:...:::~:.::!:._::.:::__ ____ ...!...:::=_-__:,____ Dr. Hafız Cemal 

TARLADJR 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahlllye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

J 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah •9.5. 12, saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev tel~fon: 22398. K1şlık 
telefon: 21044. 

İstanbul Üçüncü icra memur -
Juğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen bakkalliye emvali bi· 
rinci açık arttırma sureti!e 16/2/937 
Salı ·günü saat 14 den itibaren Ka
dıköy Muvakkathane caddesi 19 
No. da satılacaktır. 
Kıymeti muhamminesinin % 75 

ini bulmadığı takdirde ikinci açık , 
arttırması 19/2/937 Cuma günü ı 
ayni mahal ve saatte satılacağın- ' 
dan talip olanların mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müra • 
caatları ilan olunur. (30211) 

İstanbul Üçüncü İcra memurlu
ğundan: 

Dc;:teri 

Lira. K. 

1916 00 

946 53 

323 31 

1500 00 

639 17 

377 36 

193 79 

13ô 26 

142 6 

Pey pa~ 

Lira. K. -
143 00 Divanyolu: Cağaloğlunda Ale::ıdar ma. 

71 

24 

113 

48 

26 

14 

10 

10 

00 Fatih 

hallesindc Çatal çeşme 
' sokağtnda Tramvay cad· 

desindeki Bozkurt kıraat• 

hanesinin arkasındaki 2/2 
No. lu ve 239 metre Hoca 
Rüstem camii ve meşrnta

hanesinin tamamı 1181 

Haraççı Muhittin mahal• 

lesinde Türbe ve Sandık• 

cılar caddesinde clyevm 

enkazcının işgalinde ve 

tramvay caddesine 2 da ki· 

kalık mesafede köşe başı• 

na gelen 315,50 metre 

arsanın tamamı 367. 

25 Karag!lmrük Karabaş mahallesinde eski 
çıkıııaz Canbaz yeni ,Pe• 
rendebaz sokağında eski 

7- yeni• 88 en yeni 90 
No. lıı iki oda bir mutbak 

ve bahçesi olan evin ta• 

mamı. 5396. 

00 Şehremini Arp?. emini mahallesinde 

Hastane yakınında 1948 
metre yavaşca Şahin camii 

arsasının tamamı 830. 

95 CibaH Haraççı kara Mehmet ma• 

hallesinde H. saraltı soka• 

· ğında cami yanında 65 
No. lu evin tamamı 631. 

30 Çarşı 

50 Lilcli 

25 Edirne IC. 

65 Aksaray 

Çarşı mahallesinde kara• 

manlı oğlu sokağında 

biri birine maklup 7,9 No. 

lu dükkan. 

Balaban ağa mahallesinde 

eski derbent yeni kurul· 

tay sokağında 21 No. lu 

ve 37 metre arsanın ta· 

mamı 10561. 

Nesliş1h sultan mahalle
sinde çınarlı çeşme soka. 

• {\ında 8 No. lu nhşap 

evin tamamı 5015. 

İnebey mahallesinde eski 

nıirahor hamamı yeni kü• 

çük ıa nga caddesinde es. 

ki 97, 99 No. hı 39 met· 
re arsa 2000. 

Yukarıda yazılı malh1ller satılmak üzere on beş gün müdaetle 

açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 1·3-937 P~zartesi gı1nü saat 

on beşte yapılacagından isteklilerin mahlıllat kalemine gelme• 
!eri. (861) Mahcuz ve paraya çevrilmesine 

karar verilen manav emvali birin
ci açık arttırması suretile 16/2/937 
tarih Salı günü 15,5 a kadar Ka
dıköy Muvakkathane caddesi 19 
No. da satılacaktır. 

Devredilecek ihtira beratı .---------·-

Kıymeti muhamminesinin % 75 ini 
bulmadığı takdirde ikinci açık artır
ması 19/2/937 tarih Cuma günü 
kadar ayni mahal ve saatte satıla
cagından talip olanların mahallin
de hazır bulunacak memuruna m<i
racaatları ilan olunur. (30210) 

"Humbarn tapasına mahsus em• Dahiliye nıiıteh.ıs;ıst 
niyet tertibatı. hakkındaki ihtira Dr. Ali Rıza Sağlaı 
için alınmış olan 18 Şubat 1930 

Beşiktaş Tramvay Durak tarih ve 1545 numaralı ihtira bera· 
tının ihtiva ettiğ'i hukuk bu kerrc Hastalarını hergün öğleden 
başkasına devir veyahut mevkii sonu k• bul eder. 
fiile konması için icara verilmesi ....... _ .. _____ .. ili 
teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla malumat edinmek iıti• 
yenlerin Galatada Aslan Han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat edil· 
meıi ilAn olunur. 

Sahibi ve un1umi rt('~ rı c 'ı ı ı · ~ eden 
Başmuh"r .ı 

ETEI\1 İZZET u: 
Basıltlıj(ı yer: Mal haai J<.l>ü,,iya 


