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BUGÜN 
1 laılde ı AmH ko9Ut••yın ( Fıkra ) • Vo 

Mlaolrorolp (llotole) 

Sahip ve B 
ETEM iZZET Sabahları . Çık~r, Fik.i~, Politika, Haber .Gazetesi 

S bol ı Ylae bir odoblyıt mooelul - No· 
bol mSk&fatı YO Ah•••Y• (Politika) 

4 lael ı Orıanlst (Hlklye) • Ayıır • Zeka
rlnı Sofrııı 

5 lael ı Memleket • Zuallı 5llm 
6·7 inci ı Yooldla At~'. Spor 

--~~.....;..;.;......;_;.;:..;;._.;;.:~~~--~ 

Sayı: 297 ıırıad ,.ı. H., ,, ........ ,.. IS Kuruş Mektup edreal: Ceial•tl., lerel •kalı Telgrar adresi - l.tanbıal ı Açıl< so:z 

Suriye kendi.sini uçuruma atıyor 
Hatayın kayıtsız ve şartsız istiklalini baltalamak hevesinekapılanSuriye 
politikacıları memleket ve .. milletlerine iyilik değil, ihanet ediyorlar 
Suriyeliler huzurlarına kundak sokulduğunu bilmelidirler r - • • • UftOUllllUlllllUllUIUlllllllllllllUIUllUUllllllllllllUUlllllllllllllllf ... lllllllllUlllltlllflllUlll\llllllllllUllllllltllllllllllllllllllllllll/11111111111111111 11111111111 1l llllllUttlUHl•ll llllllUUlllMllll11111111tlllllUUllll l 

Suriye yanlış ve kendisine Halayda Balkan toplantısı bugün 
. yar olmıya-.. .. · , Tahrikat! Konseyin bu . toplantısı ltalya -Al. 

cak bır yoldan yuruyorl Birted~i,~edaıave- F d b.. ..k 
Suriye politıkacıları bu hatalı hare· rekom~:~~:~aHyete manya Ve ransa tarafın an uyu 
ketlerinin ~n sonda bUyUk Türk mil· - ·- b• J"' k •ı k• d•ı kt d• ı~tin_ın dostluğunu kayba varac!'ıl'!'ı Münasebetsizliğin tekrarge- )f a a a ) e ta lp e ) ffie e lr 
dUşünmUyorler mı? Bu Su_rlyehlerı~ imi azıva afdıgı ve halktan 
kendi hesaplarına a. fetmıyeceklerı 1 ı . •w: 
t :.zmin kobul etmez bir cüret sayıl· .zorla mazbata ıstendıgı, her 
malıdır. çeşit tedhişe yeniden başvu-

Yazan : Etem izzet Benice ruldugu görülmektedir 
Suriye politikacıları v. ine hiç. istıkliıli aleyhıne matuf bazı teşeb· 1 Halep, l4 [Hususi. Muhabir~miı· 

.. . . . deıı] - Ha tayda yenıden tahrık1ta 
hiç ştiphc yok ki, Suriyeliler aley- bu~l~re gırı1lıklerı Fransız gazete· 1 başlandı~ı sıörülmektedir. Sancatıo 
hine olarak faaliyete geçtılcr Ha· lerının ne~_rıv,atından anlaşılmakta· 1 istk'alini balta.1amak ve Suriyenin 

· ta:::,d~n ve Suriyenin muhtelif kay- dır Hatta f ransız gazetelerının bir parçası ha.lıne k?y~ak emelleri 

1 
naklarındnn gelen me,·suk haber - çoğu: ı yeniden baştos!ermıştır. Buı Fran. 
lcr, Halep ve Şaırıda!<i politika mer- - Yeter artık ! İ sız müstemleke memurlarının da !ah• 

i rik hlreketlerine iştirAk elti"'i an-

i 
kczlerinin fesat harekr.ııerini kay- Dıyen sarih bır ifade ve tekdır 6 

laşı lmak tadır. 
delmekle beraber Hataydaki Fran- çerçevesi ;çındc Surıye polıtikaeı- Sancak muhafızı Hüsnü ile An. 
sız müstemleke memurlarının da !arının tuttukları hatt ı hareket• takya kaymakamı Arap Abdülk&• 
tn,clcnen gayretkı> likle•ini bil • tenkıt ctm:ktedirler. Cenevredeki dirin Sancaktaki arapları isyaaa 
dirmcktedırler. çekişme ve mücadeleden hakkının se,ketmck hususunda teşebbüsler• 

İstanbuldan geçerek PariS<' git· ve kuvvetinin zaferılc çıkan Tür • de bulundukları işitilmektedir. Ht.• 
mi5 ~. n Suriye Hulcumeti Başvc - kiv<''1rn Hataya kazandırdığı is -
kilı ile Hariciye Nazırının da Fran- tiklalin azametine bir türlü taham-
sız Dış B '· nlığı nezdinde Hatay (Devamı 6 ncı sayfada) 

Almanya karşısında 
Çekoslovakya ordusu 

Çek harbiye nazırı: 
"Sulha hizmetimiz kadar har
be de hazır bulunuyoruz,, diyoı· 

Almanya, müstemleke ve dünya. 
I 

Hotagın iıtik/a/ino bir tllrlü I::· 
hemmlll f!ÖJltremig•n Mendup 

Dllrgo ııene sahn•J• 

tay 1 ürklerini tedhişe düşiirecek 
bir büro faaliyete ~ecmiş bulunmak· 
tadır. 

Bu sıizl : büronun başında H~le~ 
meb'uslarından ve vatanilerin ılen 

(Devamı 6 ncı sayfada) ........................................................ 
Yemen imamı 

Flllstlndeki lhtillfları 
halletmek istiyor 

. Heyrut, 14 (A. A.) - \'emen 
ım~mı, Filistin arap yüksek komi• 
tesıne gönderdiiti bir mektupta, 
Yemenin F•listinle birlik oldutunu 
bildirmekte ve Filistin ihtilafının 

· ~alli için bir sureti hal vetesviye tek· 

Çekoılovalr.ga orJuıurıun geni toplarıntfan btriıi mHı:ılin• gerleştirlliger lıf eylemek ve lnsıiltere Kralı nez• 
dınde tavassutta bulunmak üzere 

Prag 14 (Husus! Muhabirimiz. Yuııoılav • Bulgar anla1ma11 bu b~ mesele hıkkında ~imdi Ara. 
den) - Ç<ko•lovıky• Harbiye bakımdan çok mühimdir ve Çe. bıstan ve Irak Kralları ile teşriki• 
nazırı sıeneral Frantişek Mahnik koslovaklar arıdaki anlııaaamaı. 1 mesai etmek arzusunu güttütünü 
p d k' b" ·ı · illve eylemektedir. 

rag a 1 ecne ı sıazetecı erıne fU Jıldarın düıeltilecetine kani buluo. Anlaflldı"'ına aöre,Yemen imamı, 
beyanatla bulunmuştur. A " • maktadırlar. Çekoılovakya soo raplık. Yahudilik meseleıini bey• 

.. - su:hun muhafaıası ıçıo, • 1 · ı 1 • ı. samanlarda düşmanca yapılan pro- e mt e sıyaset uhuına koyaıa .. 
Balkanlarciaki lslivların ittihat et· . ve arap dünyasıoda bir birlik vii-
meleri en kat'! çarrlerdcn birisidir. (Deuamı 6 ınc• ıahıfai/o) cudl getirmek istemektedir. 
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Bütün Avrupanın hayran olduğu meşhur Rus edibi : 

lvan Turgeniyef 
in en güzel eserlerinden biri olan ı 

''Bir Fazlanın Notları! .• ,, 
nı 

Açık Söz size yakınd• lblr cep kitabı ol•rak verecektir. 

Türkçeye çeviren : Eyüp Sabri Akyürek 

.. 

Konseyde hangi meseleler bilhassa görüşülecek? 

Konseyin bugUnkU toplantıeında hazır bulunacak dört devlet birllöl 
Dı' Bakanları .. 

Atin• ( Hususi Muhabirimiz Bil
diriyor ) - Balkan Antantı konse
yi busıün burada topl an acaktıt. 

Atina sefirimiz Ruşen Eşref Hari· 
ciye vekilimizi hudut ta karşılamış· 
tır. Garbi Tra'<ya vJlisi ile Yunan 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

" 1..J' .nerşey 

Harp için,, 
Yeni Japon kabinesi· 
nln hedefi bu mu ? 

Amerika vaziyeti böyle 
mütalaa etmektc:d r 
Londra 14 (Hususi) - Nevyork 

1'aynıis gazet~si yeni Japon kabi· 

Japea .ılf bakanı 

r.eıi hakkında 

, çok dikkate şa. 

yan bir makale 
,eşretmiştir. Ga
<ete, şun ları yaz· 
'llaktadır: Japon• 
ıa, büyük de· 
ıizlerde Ameri· 
<anın tabii düş· 
nanıdır. Japon• 
ar büyük deniz. 

!erde faikiyet id· 
.dia etlikleri müd· 

Dıaamı 6 ıncıJ• 
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Birbirini yiyen millet çocukları 

insanlıktan merhamet 
dilenen lspanyollar! 

' Mal•ganın ne halde olduAunu yörmek isterseniz 
yukarıdaki resme bakın. lapanya lfte bu haldedir! 

(Ya•·sı 6 ınıc sagfacla) 

Galatasaray 3 - İstanbul Spor O, Fener 10-Anadolu O 

/Din 1'111t.llw11/ı maçlara Jevam er/liJI. Galataıorag 3·0 lıtanhul Sporu, Fenerbahçe Je 10-0 ile An~do
lu•• genit. Yulcarıd.lıl hllgllk reıim Gal•tuor11glıların altılı ıola, kaça/c reıim ele Fenerboh , tlı/u . n 
Anetlolug11 fıeJi!I• •tltkl1ri onuncu sayıyı ıö.tırm•lcteJir. Maç/artı .,. difır ıporlara ait \af ••IÔI 7 ,r.ı i 
Hpfomı:ıdadrr. J 
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FIKRA: 
Aman konuşmayın 1 

"- Pas cncore, pa! encorel • 
•- Mais pourquoi •. ? " 
•- leh kann nicht jetzl • 
.. _ Aber, W~r nlÜJSC'l ...... 

içimden; • Tüh All"h b•IAnızı versin! • demedim. Türl.çederı başka 
· · - ·· de :;uru· her lisan konu~u!abiltn •Cadıkkebtr,. dP, ~ı!l'dı, bir aı. ()num . kt.h 

yen ve birinin başıoda Üniver~iıe kasketi bulunan şu ıkı genç te 
Fransızca, kah Almanca konu,uyorlardı. 

Konu,ab:Jirler a 1 k rl rd 
Fakat merak ettim; çünkü, bunlar, arasıra Türkçe de onuşuyo • '· 

Ve biri diğerine diyordu ki · 
1 

b 
•- Aman r'ca ederim, hrr •aman Tt.r~çc koou~ ım, eğer en. 

1 k , rs•m acn Turkçe cevap ver Yanılır da Fransızca veya Amancı onu,u • 
ve beni ikaz et 1. . 

B d O versıte kasketi buluııan ve Merakım b"sbıitün artmıştı. aş111 • nı 
güzel Türkçe koou,an gence; . _ 

• - Affedersiniz, dedim, sız Tur._ müıünüı? • 

Ş®lhü ır H©lb®ırll®ırü 1 
'~~~~~~~~~~~~~~ 

Tahlisiye 
Bütçesi 
Hazırlandı 

, Sahillerimize yeniden bir 
çok tahlisiye alttı 

konacak 
Tabii.iye umum müdürlüğ~nün 

937 bütçesi hatırlanmıştır. Yenı -
ne bütçesile muhtelif sahillerimize 
yeniden bir çok tahlisiye alalı ko
nacaktır. Birinci beş senelik çalış· 
ma plAnının üç senelik kısmı tal· 
bik edilmiştir. Geri kalan kısmı da 

\ SORUYORUZ: 
1 

Açık satmak 

Diş 
Tabipleri 
Kongresi 
DUn yapıldı çok gUrUltUIU 

ve mUnakatalı oldu 
Diş tabipleri cemiyeti senelik 

kongresi dün Etıbba odasında ya· 
pılmıştır. Kongre büyük bir ek•~· 
riyetle açılmış, riyasete profesor 
doktor Cemal ıeçilmiştir. Konııre 
heyeti bu münasebetle büyüklere 
tazim telvafları çekilmesi teklifini 
kabul etmiştir. 

• - Ha}ır. d~di. 

• - Arkadaşını?.?• . 
ı 937 ve 938 bütçe!erile itmam edi. 

lecektir. 

Her çeşit hastalık, açık salı· 
lan bir çok yiyeceklerden sira· 
yet edebilir. Bunu herkes bildi· 
!ti gibi belediye de bilir ve bu
nun içindir ki, bir çok dükkln
larda yiyecek maddelerinin üst· 

leri kapalı bulundurulur. Yoturt 
kbelerınin ve tenekelerinin ıiıı· 
!arının da kap31ı tutulmak mec· 
buriyeti bu esasa ııöredir. Fakat 
nazarı dikkatimizi celbeden ha· 
ıı noktalar vardır: 

Bazı satıcılarda yıkanması bile 
kabil olmayan bir çok yiyecek 
maddeltri açık olarak satılmak· 
tadır. Meseli incir gibi. 

Bunu müteakip idare heyetinin 
bir senelik çalışma raporu vezne, 
murakıp ve yeni sene bütçesi için 
hazırlanan raporlar okunmuştur. 
Gerek çalışma raporu ve gerek 
diter raporlar şiddetli mün_akaşa· 
!ara yol açmış itiraz vı: bılhassa 
tenkitler yapı1mışt~r •. N~tıcede ek
seriyetle kabul edılmıştır. 

• - O da desıil. Ben Rusum. Edebiyat Fakültesinde talebeyım.. Adım 
Yuri'dir. Arkadaşım ltalyandır. Od~ ıyni Fakfıltededir. Adı Merıu'dur. 
Türkçeyi ltaly<ıda biraz ö~renmi~ Sonra Türkçe tah•il. için buraya gel• 
miş. Türkçeyi iyi konuşabilmek içi:ı mülemadıyen Turkçe ~onuşma~ 
mecluri>elindeyiz. Fakat arkadaşım bır Musevi ailcs;nin yanında pansı• 
yoner bulunuyor. 

1 Tiirkçe şivesi bozuluyor, o, 1 ırıun farkında değil ama ben anıyorum, 
ve tashih etmekte güçlük çeki)'orum .• 

Bir kaç dak•l<alık ahbablardan ııü'erck ayrıldım. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 
Bir sinema gişe<inin önündeyim. 
Rateka, Moiz, Dora ve Sara bilet almaya ça!ışıyorlar : . 
• - S 'ıl vous plait, mademoiselle trois cartes. .• Pour la premıere .... 
• _ Bitte, ~ine •chülerkarte ? • . . 

1 Ben, herhalde, onlara yan yon bakmış olacatım ki; onlar, bıletler'.n 
alıp gişeden ayrıldıktan sonra, birbirlerile Türkçe konuşmak suretli• 
ben;m gönliımü hoş etmek istediler: 

• _ Saraaa, şimdi yoreceksin, Film, neki oynıyor, çok yuzeldirr, ye· 
çen yun ben yurmuşum 1 • 

., - Dor:ı3.a ... benin anaSii •. ,, 
Kulaklarımı tıkadm', amma içim sızlıyordu. . . . 
ltalran talebenin Türçe öğrenişi, Rus talebcnın de o ~ndışeıı ve •ah

meti gözümün önünde bütün fecaatile canlanmıştı. Kendımı zor zaptet
d,m, bilet almadan gişeden uzaklaştım, yoksa. az daha kalabalıtın için
de avazım çıktı~ı kadar ba~ıracaktım: 

- D:linizi eşek arısı soksun! 
Vazgeçtik. Nece konuşursanız 

Ekonomi 

konuşun, •Böyle Türkçe. konuşmayın 1 
AbdUrrahman Ş. Llç 

Tahlisiye umum müdürü Nec
mettin bütçe ilzerinde konuşnıak 
üzere ıehrimiıde bulunan iktisat 
veki!i Ce.il Bayarla bugünlerde 
temaslarda bulunacaktır. Necmet· 
tin vekilden bazı direktif de alacak 
ve bütçeyi tasdik için hafta içinde 
Ankaraya gidecektir. 

-·---

Yenilecek ~ey mikrop kapar 
diye kapalı bulundurulur. 

Yoğurt, ve yıkanabilecek olan 
et ve elma dahi kapalı bulun· 
duru iması lzım relirken yıkan. 

Hava Yı"ne madan yenilen incir nuıl olur 
da bu kayıttan azade bulundu. 

o • • durulabilir. 

eğıştı işte buna benzer daha bir çok 
---- b maddeler vsrdır ki açık satıl· DUn aoAukla bara er 
il maktadır ve bunlar da yoğurt, 

gUnet çıktı . . . süt kadar mikrop almak ve yay• 
S•m rünler lodosun tesırile ıyı mak istidadına maliktirler. AIA-

gidcn havalar, evvelki gün birden· 
. · kadar far acaba hiç bunu dü· bire değişmi,, poyraza çevırmış 

d fÜnmediler mi ?. Diye ve vakit vakit yağan yağmur an 
sonra kar başlamıştı. Soruyoruz ? 

Dün a:ıbah da dondurucu bir •=--------------.:ı 
soğuk olmakla beraber hava açmış 
ve ötleye doğru ııüneş ortalığı 
111tmaya baılamıştır. 

Evvelki günkü fırtınanın tesirile 
Tophane açıklarında demirli bulu
nan Amerikan Eksport Layn kum· 
panyasının bir vapuru, demirini 
taramış ve biraz ilerideki bir Fele• 
menk şilebinin üzerine bindirmiştir. 
Vapurlar hasıra uğramıştır. 

Karadenizde fırtına, devam et• 
mektedir. 

BUGÜNKÜ HAVA 

lktısat vekili 
Bugün/imanda 
meşgul olacak 
CelAI Bayar TUrkoflsln • 

de de tetklkatda 
bulunacaktır 

Şehrimizde bulunan lktısat vekili 
Celil Bayar deniz müesseselerin· 
d•ki tetkiklerine buııün de devam 
edecektir. 

Bundan sonra idare heyeti in· 
tihabı yapı!mış ve Kazım Esat, 
Ziya Cemal, Feyzullah, Muammer, 
Ferit Ramiz, Ratip, Halil llyu ida. 
re heyetine seçilmişlerdır. 

Boğaziçinde 
Balık lokantası 
Şirketi Hayrlyenin yeni 

bir teıebbUsU 
Bo~azın güzelleşmesi ve rağbet 

bulması için Şirketi Hayriye Sarı· 
yer iskelesi yanında kendisine ait 
olan, bır müddet ev·ıel yanan ıı•· 
zinonun yerinde büyük bir !okant• 
yaptırmak üzere bir proje hazır• 

lamıştır. 

Boğazın nelia balıklarını burad3 
canlı ve taze olarak ııkara, tava 
yapacaktır ve burada yalnız deniz 
mahsulleri ve me~rubat satılacaktır. 

Zeytin ziraati esaslı şe
kilde ıslaha muhtaçtır1 

---- Verilen malümata aöre dün hava lktısat vekilr buııün Türk oliıde - •h tazyikı 766 milimetre, en fazla il• meşgul olacak, direktörden ofiı 

Apartmanlar için bir tall· 
matname hazırlanıyor 
Yeni yapılan apartımanlarda 

çift merdiven ve asansör bulunma· 
sına mukabil eski büyük aparlı -
n:anlarla hanların çoğu, bu şekil -
den mahrumdur. Bu gibi binalar 
hakkında belediye bir talimetna -
m~ yapmıya karar vermiş ve ha • 
zırlamağa başlamıştır. 

B k kt n a,elen parayı l ra- kik 7 o d ·d· R"z. işleri etrafında izahat alocaktır. U Q yna a 0 · ca ' ' en az erece_ 
1 

•
1
• u Vekil Ofısteki tetkikatından son· 

f "l b • k "[ ııar ııün doğuşu ve po)raı ıstıkamet. ra liman idares:ne ıridecek ve 
CQflll inkişa l e zr aç mz yon ltrinden hafı! ku~vette esm_iştir. Uumum müdür Rıufi ile ııörüşe· 

lı"ra daha arffzrmak mu""mku""ndu""r Buırim hava mutedıl geçecektır. cektir. CelAI Bayarın limandaki Yangın vukuunda insanların teh· 

Jikeden korunmaları için bu tali -

Islah edilmesi icabeden mahsul -
!erimizin en mühimlerinden biri de 
zevtindir. Uzun yıllardan beri hiç 
bi~ yenilik göremiyen ve biraz da 
köylünün ihmali yüzünden bakım
ıız kalan ou mahsul, ehemmiyetli 
bir tetkik mevzuu olarak ele alınıp 
esaslı bir ıslahtan geçirilcliği tak • 
dirde dünya piyasalarındaki mev • 
klini muhakkak değiştirecek ve 
Türk zeytinleri, yabancılar arasın
da daha çok aranacaktır. 

Zeytinciliğin ıslah ve inkişafile 

zeytinyağı ihracatında da bugün • 
kürıden çok daha kabarık rakamla
ra rastlanması şüphesiz mümkün 
olacaktır. Türkiye zeytinciliğinin 
bugünkü vaziyetle dünya zeytin -
yağı istihsalinin ancak yüzde 3,6 sı
nı temin etmekte olması ve sıra 
itibarile memleketler arasında 7 n
ci gelmesi ıslahat ihtiyacının ehem
miyetini bir kat daha arttırmak -
tadır. Bugün zeytin müstahsili 
memleketlerin başında İspanya, İ
talya ve Yunnnistanın gelmesi, 
mahsulün oruda uzun yıllar ıslah 

ve bunun için de hususi teşkilat ku
rulmasilc .nümkün olmuştur. 

Memleketimizdeki zeytinliklerin 
Ougünkü bakımsll vaziyete düşme ine 
yine o zeytinliğin sahibi bulunan 
köylünün sebep olduğu yalan de
ğildir. Fenni toplama usulünü öğ -
renmcmiş ve toplama zamanların • 
da kalın sopasiJe zeytin dallarını 

dövmiye devam etmiştir. Bu su -
retle dalları zedelenen ağaçlar, er
tesi sene pek az mahsul vermekte ve 
ancak bir ııene daha sonra bu ağaç
tan normal mahsul almak mümkün 
olmaktadır. Fakat bunların niha
yet kurudukları da görülmüştür. 
Zeytin rekoltesinin ekseriya bir se
ne çok, bir sene az olmasının se
beplerini de bu nevi toplama şek
linde arama!: mümkündür. 

Ankarada toplanan zeytin kon
gresi ve yapılmakta olan esaslı tet
kiklerden ı;ok faydalı neticeler alı
nacağı ve memleketimizin servet 
kaynaklarından en mühimmi olan 
zeytin ziraat ve sanayiinin esaslı bir 
şekilde ıslah ve inkişaf edeceği mu· 
hakkaktır. Bu cihetin tahakkuku 
için yabancı memleketlerde oldu-

telkıkatı iki gün ~ürecektir. Bıı ara. 
Sanayii kontrol kanunu da, tetkil.at sırasında Vekile refa. 

kat etmekte olan Deniz ve Hava ğu gibi bi,de de hususi bir teşkilat bUyUk allka uyandırdı Müsteşarı Sadullahla Başmüşavir 
meydana getirilmesi faydalı ola • Hükumetçe hazırlanmakta olan Fonder Porten ve liman Umum tnü. 

matnameye eski şekildeki binalar
rlP asansör bulunması, yahut da bi
nanın dışından çıkmak için merdi
vEn yapılması gibi kayıtlar kona • 
cnktır. 

caktır. sanayiin kontrolu hakkındaki pro- dürünün iştirakiyle Celal Bayarın 
Tutulan istatistiklere göre, mem- k · ·ı riyaset:nd_e bir toplantı yapılacak, je, şehrimizde i sanayıcı er ara - 1 bul 1 Jel<etimizd-.'ki zeytinliklerin mec • stan ımanının müstak~el vazi· 

muu 198.340 hektardır. Bu arazide- sında büyük bir alaka uyandırmış- )"eti üzerinde mühim görüşmeler 
ki ağaç miktarı 26.267.080, zeytin is· tır. Diğer taraftan projenin metni yalpılacakbr. Dörtyolda portakal lhra• 

mali'ım olmadığından bir kısım sa- kti11t vekilinin Kuruçeşmeye t t 
0 tihsalitı senede vasati olarak aiderek kömür depolarının vaziyc- ca 1 ar ıy r nayiciler telaş içindedir. Bunun i- • ') p t k ı 'h 

230.664, zeytin yağı 24.360 ton ve tini de bizıat gözden geçirmeıi Dörtyol, (Hususı - or a a ı -
Çin Sanayi Birliğinde toplanan sa· ht fd' L d d ı 1 d salamura zeytin istihsalatı da 13,4 nıu eme ır. on ra an ge en n· racatı büyük bir faaliyetle evam nayiciler, bu kanunun metni hak- ·ı· -h· d' ı · 

1 milyon kilodur. Senelik zeytinyağı gı 12 mu en 11 erı depo arda tet· etmektedir. Mahsulün hemen he· kında Birliğin malumat edinmesini k katlarına devam etmektedirler. 
ihracatımız 7.000.000 kilo ve 2 mil· 1 d' L. d ı k men sonu alınmış gı'bidir. istemiş er ır. ıman '!' y~pı aca yeni tesisat için 
yon lira kadardır. Islahtan sonra b'l -·- mevcudıyetıne ihtiyaç hissedılir 
rakamın 10 milyon liraya çıkacag·ı 1 I' t t b - L d d Almanyadan her gün port3kal nhlaar memurl•rana yap• a_ a a . uııun , on _ra an gönde· 
muhakkaktır. rılecektır. Depo.ar cıvarındaki su• üzerine siparişler gelmekte ise de, tırılacak evler TİCARi HAREKETLERDE !arın derinlık ve tazyikını ölçmek piyasada az mal kalmıştır. Bu yüz-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün irin yapılmakta ı ı ı 
CANLILIK ' . 0 •n ~a ışma ar den talepler karşılanamamaktadır. Ankarada yaptıracağı memur ev - yakında ık mal edilecektir. 

Tutulan istatistikler şehrimizde lstanbul limanı yepyenı· bı'r •ekı'I Fakat dahile sevki.'·ot devam et-k !eri, 2, 3, 4 ve 7 şer odalı olacaktır. , 
ticari hareketlerin inkişaf etme - 400 ü bulacak olan bu evlerin alacaktır. Bu arada Galata köprüsü mcktedir. Mevsim başlangıcından 
te oldÜğun'l göstermektedir. 936 içi~ de düşünceler mevcuttur. Asri 
senesi zarfında 546 ferdi müessese, projeleri Güzel Sanatlar Akade - tesısatın yapılması için büyük bir şimdiye kadar 175 bin paket porta-
26 simsar ve 287 tane de anonim, misinde hazırlanmaktadır. proj ~ hazır13nacaktır. kal sevkedilmiştir. 
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Atatürkün 
Doğdukları ev 
Müze oluyor 

t:Ju Önder A tatürkün Se!anikte 
içinde doğdukları ev Yunan Hü -
klımeti tarafından satın alınmış ve 
müze yapılmak üzere icabeden ha
zırlıklara başlanmıştır. 

Etibba odası kiltUphaneal 
Etıbba odası kütüphanesindeki 

ki tabın sayısı 3027 ye çıkarılmıştır. 
Kütüphaneye son üç ay zarfında 

devam ederek kitap okuyanlarm 
sayısı 3319 dur. Bu rakamlardan 
günde 37 kişinin kitap okuduğu an
laşılmaktadır. Son üç ay zarfında 
kütüphaneye 20 doktor kitap he 
diye etmiştir. 

lzmlr panayırı hazırlıkları 
Bu seneki beynelmilel İzmir Pa

nayırı fevkalade güzel olacaktır 

Panayır şimdiye kadar olduğu gibi 
pavyonlar şeklinde olmayıp, Kül -
türpark içinde büyük bir sergi sa
r••·ı gibi kurulacaktır. 

Bu sarayın projesi hazırlandı -
ğınclan inşaata yakında başlanacak· 
tır. 

Spor işlerini daha sıkı bir disiplin altına almak 
ve artık bu lı:tl çoluk çocuk elinden kurtararak 
makineyi yilrUyeceği raya koymak hUkOmetln 
yaptığı bUyUk fedakarlık bakımından IAzımdır. 

D
ünkü s.üıah gazetelerinden birinde iki havadis 
okudum. Buraya alıyorum: 

1 - Üç seneye yakın bir zamandır Türkiyede 
bulunan )·Üzme ve su topu antrenörü Aleksandr 
Frensevi'nin vazifesine niha}et verilmiştir. Buna ıe· 
bep de tahsisat olmayışıdır. 

2 - Futbol federa.ı·onu tarafından angaje edi· 
len üçüncü antrenör Coni Cones Londradan hareket 
etli2ini bildırmiştir. 

• •• 
Bu iki havadis üzerinde üç bakımdan duracaıtım; 
Yüzme ve su topu antrenörünün vazifesine tahsi• 

aatmlıktan dolayı nihayet verilmiş. 
Bir müddet evvel de atletizm antrenörü de ayni 

mazeretle atlatıldı. Şimdi : 
A - Madem para yoktur. Bu adamcağızlar evvela 

niçin getirilir de, sonra yüzüstü bırakılır 1 .. 
B - Para yoktur da Türkiye gibi sporu en aşağı 

kattgoridtn kativen ileri aeçemiyen bir memlekette 
üç lııl bol antrcniir~ne neden lüzum gösterilir? 

C - S; or d•n nce muhakkak lutbolü hatırlamakta 
ve bltün kuı·vctımizi buna sarfelmekte ve maalesef 
katiyen islidat &ahibi olmadığımız bir sahad.a bu ka· 
dar ısrar lf.İstermekte ne mana vardır ? •. 

• • • 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, maalesef spor 

işlerimiz hala düzelmit detildir. Hükumet bu işe 
bu hdar ~mek 'arfodi} or, para döküyor. Hesap. 

lı bütçesinden spor için mühım bir para ayıran bir 
millet bu işlerin dürüst, muntazam ve verimli olma· 
1tnı istemekte haklıdır. 

Hali bin türlü dedikodular içinde istikrarsız ve 
idealsiz yürüyen spor teşkölabmızı yeni baştan çe. 
virmek Ye bunun içinde mutlak ve mutlak seneler• 
denberi gelen federasyonların klasik kadrolarını de· 
tiştirmek IAzımdır, 

Spor teşkilatımıza ait her bavadiıi okurken ben 
kendi hesabıma bir: • 

-Ye minelgaraip demekten kendimi alamıyorum.Ve 
kuvvetle omuyorum ki bu kelime bu teşekkülün mey· 
dana geldiğindenberi ortaya koyduğu işler ve buna 
mukabil yaptığı bir sürü gürültü kartısında duydu· 
ğum asabiyetin pek hafif bir şeklinde aksinden baş• 
ka birşev olmamakla beraber her icraatı için çekin• 
meden söylenilecek bir sözdür. 

• •• 
Spor işlerini daha sıkı bir disiplin altına almak 

ve artık bu işi çoluk çocuk elinden kurtaı arak 
makineyi yürüyeceği raya koymak, hükOmetin yap• 
tığı büyük fedakarlık bakımından lazımdır. Sayın 
spor kurumu başkanından zecri bir faali et bekliyo
ruz. Birçok zamanlarda milli şerefimizi temsile vesile 
olan bir sahada artık malayani çalışm1yı ve bu işin 
sırf doıtlar alışverişte gö,.ün kabili.1den bir telakki. 
den biran evvel kurtarılmasıoı i•t.yonıı. 

Nusret Saf• Co,kun 

15 Şubat 

Poliste 

Tabancayı 
Temizlerken 
Arkadaşını ağır su· 

rette yaraladı 
ralanmıştır. Hadise, şudur: Mer ·, 

Bir adam, kazaen ağır surette ya1 
canda Kehribarcı hanında 5 numa· 
rada oturan Abdullah, tabancasını 
temizlerken silah ateş almış ve çı
kan kurşun arkadaşı Dursunun 
göğsüne tesadüf etmiştir. 

Dursun, sol memesi üstünden a· 
ğır surette yaralanmıştır. Yaralı 

hastahaneye kaldırılmış, suçlu ya-i 
kalanmıştır. 

Bir hırsızlık 
Kumbaracı yokuşunda 38 numa·· 

ralı evde oturan Bakkal Yaninin ' 
penceresini açmak suretile Abdul
lah ve Ali ile iki çocuk girmiş ve 
38 lira çalmışlardır. Hırsızlar ya
kalanmıştır. 

Yangın 
Kurtuluşta Hacı Ahmet mahal -

lesinde Simitçi Dimitrinin evinden 
yangın çıkmış, ev kısn1en yandık
tan sonra söndürülmüştür. 

Otomol111 kazası 
Şoför Ahmedin idaresindeki 2330 
numaralı otomobil Galatada Meh
met isminde birine çarparak yara
lamıştır. Şoför yakalanmışl:r. 

Yıldız ote!I vak'ası tah-
kikatı devam ediyor 
Beyazıtta, Yıldız oteli müsteciri 

İbrahimi yar21ıyan ayni otelin sa
hibinin oğlu İbrahim yakalanmış
tır. Bu hadise etrafında yapılan 

tahkikata devam edilmektedir. Ca
rihin kardeşi etcm ile babası Hacı 
Eminin de malllmatına müracaat e• 
dilmiştir. 

Ölen hamalın hüviyeti 
Evvelki gün, köprü üzerinde diı

şerek ölen hamalın hüviyeti tcsbit 
edilmiştir. Zavallı adamın Galata
da Karaoğlan sokağında 20 numa
rada oturan :i\lalatyalı Recep oğlu 
Halil olduğu anlaşılmıştır. 

24 saatte 18 zabıta va· 
kası oldu 

Son yirmi dört saat zarfında şeh
rimizde 3 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 
1 yaralama, 1 otomobil kazası, 5 
yaııgın, l hakaret, 2 tehdit, ve 2 
muhtelif olmak üzere 16 vak'a ol-
muştur. 

Ceyhan _çiftçisi 
Tohumsuz kaldı 
Hazırlanan tarlalar 

Ustu bırakıldı 

yUz 

Ceyhan, (Hususi muhabirimiz -
den) - Memleketimizde ötedenbe
ri yetiştirilmekte olan iane pamu
ğunu islah maksadiyle bundan ön
ce Adanada bir istasyon kurulmuş
tu. 

Bu istasyonda şimcliye kadar ya
pılan tecrübelerin vercliği iyi so -
nuç dolayısile Ceyhan mıntakası -
nın bir kısmına geçen sene bu to • 
humdan verilerek yetiştirilmişti. 

Bu yıl da, bütün çiftçilerimizin 
yeni pamuk tohumunu ekmeleri i

çin kendilerine hükumetimiz tara
fından verilen haber üzerine her
kesin ekebileceği mikdarda tohum 
istediğini bildiren listeler bundan 
önce bu işle alfıkadar makama ve • 
rilmişti. 

Bütün çiftçilerimizin Klevland 
çiğidi ihtiyacı yekunu 500 bin ki • 
!oyu bulın:ıkta ise de çiğit biberi
nin az kalması dolayısiyle Ceyhan 
çiftçilerinin hepsine 30 bin kilo to
hum verilecektir. 

Bu verilecek 30 bin kilo tohum 
' 

ancak bir kaç köyün hatta bir kaç 
büyük çiftçinin ihtiyacını karşıla -
yabilir. 

Bu haberi duyan çiftçilerimiz çok 
müteessir olmuşlardır. • 

Böyle az bir mikdar tohum ve • 
rileceğini çiftçimiz evvelce bilmiş 
olsaydı şimdiye kadar beklemez ve 
elinde bulunan bir kaç kuruşula 

biberi alır ve tohumsuz kalmazdı. 
Tohumluk listesinin yapıldığı 

zaman çiğiclin kilosu beş kuruşa i· 
ken şimdi yedi kuruşa yükselmiş· 
tir. 
Adananın bilhassa en münbit ve 

bereketli toprağı bulunan Ceyha • 
nımız çiftçilerinin tohumsuz bıra. 
kılması ve yazın o sıcak zamanında 
hazırladıkları tarlalarında tohum • 
suzluk yüzünden boş kelması çok 
ıll!ıdır. 
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biyat hadisesi = -

Nobel mükafatı ve 

!
Halit Fahriye şair Salih Milletl~!~!?!~u. musa • 

r·------.....1 
Zekı· cevap verı·yor lemeti, \'e vifaiu tenmiye maksa. 

diyle kırk ~ene kadar ev\·el Nob~l 

Mücadelenin ----·---- tarafından ihdas edilen mükafatı·" Mısırın Akvam Mecli· 
sine alınması teklifi 

frakın teklifi bir arap tesanüdü-j 
nün eseri telakki edilmektedir I 

Cenevre 14 {A.A.) - Mısır hükümetini Milletler Cemiyetine girme• 
ğe davet eden Irak hükümetinin samimi notası burada hayretle 

karşılanmıştır. Çünki cemiyet iıasıodan bir devletin lıa olmayan bir 
devlete alenen Cenevreye namzetliA'ini vaı'etmeğe davet etmesi ilk de
fa olarak vukubulmaktadır. 

lrak'ın bu daveti ynkın şark arap dtvletlcrinin bir tesanüd eseri ola
rak lelı\kki edilmektedir. 

Bu münasebetle ltalyanın Cenevreye iltihakı daha doJtrusu Habeşis
tan murahhaslannın milletler cemiyetinden uzaklaştırılması meselesinin 
Mısırı kabul etmek için toplanacak heyeti unıumiyede mevzuu bahsola• 
caQ'ı babrlatılmaktadır. Çünkü bu toplantıdan evvel fevkalade olarak 
toplanacak olan heyeti umumiye, murahhasların salahiyetlerini tetkik 
edecektir. 

ZannedildiQ'ine göre, Hal:eşistan'ın murahhasları uzaklaştınlacaktır. 
Bir rivayete göre de bütün hükumetler, lt11.lya'nın Habeşistan'daki haki· 

miyctini tanımış oldukları için Negus Cenevre'ye murahhas göndcrmi· 
yecektir. ltalyan • Habeş ihtilafı dolayısile ortaya çıkan müşkilatın gele
cek Mayıs ayında tamamile zail olması da ihtimalden uzak detildir. 

• • e 
Portekizlileri de telaş aldı 

Lizbon 14 {A. A.) - Siyasi mahafil, portekizin ademi müdahale 
komitesindeki vaziyetini makul addetmektedirler. Bu mabafil, Portekizin 

ademi müdahale komitesinin işlerini bozmak maksadile hneket etmedi

A'ini ve kendi arazisinde bir ecnebi kontrolü kabul etmekle bi~ dereye 

kadar hakimiyeti haleldar olacağı için Portekizin böyle bir tedbiri milli 
izzetinefsile kabili telif ud~tmemekte olduğunu ilave etmektedirler. 

Dlariolibosa gazetesi, bu hususta diyor ki : 
"Yangın, bize yaklaştı. Etrafa saçılan ve lskanyada komünizm mu· 

zaffer oludıığu takdirde bizi de isliUI edecek olan alevlere bakarak ko:. 
larımızı kavuşturamayız.w 

• • • 
Amerikanın istikbalı telıli

. . d.? kege mı gır ı .• 
Nevyork 14 {A.A) - 1936 senesinde reisicumhur namzedi olan M. 

landon, yüksek mahkemeyi ısllh hususunda M. Roosevelt tarafından 
kongreye verilen kanun lı\yihası hakkında söylediği bir nutukla ezcümle 
demiştir ki : 

"Bu işin demokrat cumhuriyetçi partilerinin çerçevesini aşbğından 
eminim. Memleketin istikbali, tehlikeye girmiştir. Bu hususla millelin 
bir karar vermesi llzımdır. Ben, kongranın müzakerelerine hürmet ede
rim. Fakat bir kere de milletin reyini sormak şarttır.,. 

•••• 
Feyezan geni bir ticaret yarattı/ 

Anuterdam 14 (A.A.) - Runnond'da suların çekilmesi üzerine halk 

feyezana uğnyan araziyi çamur halinde kalın bir kömür tabakasının 

kaplamış oldu~u hayretle görmiiştür. Bu mıntaka halkı mükemmel bir 
ıurette yanan bu çamuru kalıp haline getirerek çok klrli bir ticarete 
başlamıştır. 

• • • 
Mukaddes su ile Yıkanan şehzade 

Napoli, 14 (A.A.) - Dün öğleden olan çocuğun odasında yapılmış • 
sonra Napoli Baş piskoposu, kendi tır. 

eli le küçük Veliahdı mukaddes su Mukaddes su, Napoli Belediyesi 
ile yıkamış, ve çocuğa, Victore - Em- tarafından hediye edilen altından 
manuel _ Albert _ Charles • The _ bir lenger içinde getirilmiştir. Me-

rasim esnasında küçük prens, Pi

(' • All11hın vermedlll hld11y11t ve dirayet lrf11n bu gayelt>r• tamamiyle mak[ıs bil' 
Devamı ve vaır: v• lh••n• b•n klm•eıı• verebııır mırım?dıyor tecelli olarak milletlerin nıasını u-

çacağı akla geliı is değildı. Sulh 

G l b 
• .., • Salih Zeki Aktayı, bir gün evvt'I o k 

a e e lstegı mükafatının bu 'ene ssietz. i na -
sözleştiğimiz gibi, Süleyman iye kü- • mında bir Almana verilmesi hii~ le 

Matlrid 14 ( A. A.) - Milli tüphancsinin okuma odasında bul- i bir netice doğurmuştur 
ı, konf.,/ıra•!Janunun naıiri ef· dum. J. - _ Malumdur ki mükafat dinanıi -

- Gel! dedi. söyle, yarı ag}•ar • ı· 'd' ı ı· ı· '" b 1 t lctirı olan gaıe!• di9or ki: ın mucı ı o an S\'eç ı no e ara-
dan hali bir yere gidelim. r d 'hd ed'l ,.,. B d "/spanya'nın hükum•I mırk11- ın an ı as ı m..,,.ı. u zat i-

ıini miJdafaa etmek /ü zumu Yürüdiık... namitten 1<gzandığı büviik ser\'eli, 
Avlunun öbür tarafında küçük ı d k baılı baıına umumi bir ••fer• geçen asrın son arın a 'u ma ,;ııt-

ı. bir odaya girdik. Üzerindeki ki- . 
berlik ildn •dilmesi için kdfitlir. !ara \·akfoltı: 
Hükumet, bu huıusta derhal bir tapları bir pencere içine yerleştir - 1 -Bu- en~ içinde kimyad• en 

diği masanın başına ~çti. Kaşları- mühim kc?fi •apacak olana bir mü-
karar itıihaz elmoliclir. Hir, 

1 
mücadele etmek, galib olmak 
istıyorut. • ., 

nı, bir mütefekkir edasi!P çatlı.. kafa!. 

1 Yine bir mütefekkir vaziyetile ma- 2 _ Fizik~e en ehemmiyetli icadı 
saya yaslandı. yapacak olana bir mükafat. 

Harbe karşı 
Amerika 

Waschington, 14 (A.A.) - Ayan 
Meclisi Hariciye Encümeni, dün ye
ni bitaraflık kanunu projesini tet
kik etmiştir. Hariciye müsteşarı M. 
Moore, hükumetin tezini izah ede
rek demiştir ki: 

, Amerika'nın siyasi şeklini, ka
nunun sıkı çerçevesine sokarak, ev
velden tayin etmeğe imkan yok • 
tur. Bunun için ben, gerek Avrupa 
ve gerekse Asyada bir karışıklık 
çıktığı zaman vakayie karşı dura
bilmesi için reisicümhura vasi sa
lahiyet verilmesi taraftarıyım.• 

Kongre azaları ise bılakis ekse • 
riyetle yeni bıtaraflık kanunu ne 
kadar kat'i olursa, memleketin o 
kadar güçlükle harbe gireceği ka- 1 

naatindedirler. Bu iki noktai nazar, 
gelecek hafta açılması mukarrer 
mukarrer bulunan kongrenin mü -
zakcreleri esnasında çarpışacaktır. 

Paris sanayi sergisi 
nasll olacak? 

Paris, H {A.A.) - Sanayii bey
tiye salonunun mürettıpleri tara
fından matbuat şereliııe \'erilen bir 
ziyafette Başvekalet Müsteşarı M. 
de Tassan, bir nutuk ırad ederek 
ezcümle şunları söylemiştir: 

.Sergi 1 mayısta hazır olacak ve 
bedbinleri, eğer o tarihe kadar he
nüz bedbin olanlar bulunursa, hay· 
rete düşürecektir. 

Bundan sonraya kalan işlerin e
hemmiyeti ne olursa olsun, lazım • 
gelen şeylerin hepsi yapılacaktır 

Hepımizin arzusu muvaffak olmak
tır. Bunun için de hükümet, en u
fak teferruatı bile ihmal etmiye
cektir. Hükümetimiz, bir şey va • 
dettiği zaman. sözüne sadık kalır. 
Fransanın sanat \'e güzelliği seven 
milletleri Pariste kabul edip onla
r aen büyük misafirpen·erliği gös
termekle ne kadar bahtiyar olaca
ğını he. ryerde yüksek sesle söyler 
ve tekrar edebilirsiniz.• 

Londraya dönUt 

- Soracağını simdi sor bakalım, 3 _ Tıbba en büyük yardımı oc 
delıkanlı! dedi .. · Jacak ihtiraı yr.pana bır mükafnt 

Ben şu suali sordum ve konu~mı- 4. En giizel edebi <'seri y&zan:ı 
ya başladık: bir miıkafat 

- Son Posta gazetesinin edebi - 5. Millet'er arasında karde<lik 
yat başlığı altında Halit Fahrinin hi !erinin tenmiye<ine en büyük y~< 
yazdığı •Yerinde sayanlar• makale- Halit Fahri Oıanıoya cevap •·trtn dımda bulıınnna da bir mükafat 
sinde bazılarına telmihan tarizler ıair Salih Zeki Her biri cki7. on bin İngiliz lira-
vardır. Bunlar içinde size ait olanı sına baliğ olan bu rıoüklifatlar, İs-
sizce de ayan olsa gerekti!'. Bu mü- zünden bcrıiın hakkımda Y•pıp da veç ve Non·eç birlcşmis bil' devkt-
talea hakkında ne düşünüyorsu - öldüğü günlerde yalnız o r.ukteleri ken. İsveçlil~rle Norveçliler tara-
nuz? zikredilen, bana ait hücumiarı da fıncian ,.eriliyordu. 1905 senesindı· 

- Ben, yaptığı işi bilen ve bun- malumdur. O da benı kıskanırdı. İsveç \'C Non·eç birbil'inden ayrıl-
dan yirmi sene evvel de ne yapa- lfalit Fahri, kendisinın yürüdü- dıktan sonra mükafatlar da aral'l. -
cağını, nereye gideceğini tayin et- ğünii, ba~kalannın durdu:;unu vclı- rında taksi'1l edildi. 
mi~ olan bir adamım, Şiir ve sanat mediyor. Bir defa, ••natte, .yürü- Beş mükiıfatt&n aördünü fs,·cc 
hayaiımda ilham ve tesadüflerin y<'n, duran> diye ı 'ı- sey voktur. veri) or. Sulh mü><afatı olan beşın-
rastgele yardım ve ilcasile hareket Ya atarı, ruhu maveraya ereıı ruh- ci mıikafat ı:ia Jl,"or.~<' mcbw;an 
eden derbeder bir deryadli deği - meC'i i tarafından sı>c_ilcn be< kı,i· 

]arı mavt-rayn göh.irı:-n bır sanat .. v 
lim 1 Ve bu tezahürleri ta o zaman- ı k bir he\_•et tarafından verilmek -kar vardır Bakı Ayak tak.mıdır 
da_n tahmin ettiğim içindir ki ce- tPrlır ;J0-40 sencdenberi sulh mü -

. y Kendi itirafına ııazaran, 23 &!'.::ne--
vabımı da o zaman \'ermistım. a- kiıfatını ahniar arasında eski Ame-

s k ·ı · · d k' h dir yazı yazan \'C hatıcımda k~ldı-ni .Asya _ar ı arı. ısmın e ı e- rika Cumhur Başkanlarından Roo-
b. - ·ık .. l · · t k'I ğına göre, Rlibabiler. Nayiler ve men ır çogu ı şıır erımı eş ı e- sevelt ve \'i il son. Siliıhsızlrınm:ı 

d k ·t b b d k b t saireler olu,., giıh Serveti Fü:ııında e'1 ı a ın a ın a ısmen u en- Konferansı reisı Henderson, eskı 
denceyimi karilere izah eden bas- heıııpalaril.e bir g.-up te~kil eden, Alman Dış Bakanı Ştreseman, ma-
takı •Terennüm• adlı şiirimde: ı:ıiıh millici .. giıh divancı, giıh yeni- ruf muhar:ırlerden Norman An • 

.Yabancıdır Midas'ın nağmem likçi görünen bu şair ilk günden, ilk gel! vardır Bu sene de Kari Von 
kulaklarına• n.ısraıııdan bugüne ve bugünkü Ü<Sietzki n•ınında dığer bir muhar-

Mısraıle kasdimi ve hedefimi an- can;.ız satırına k:ıdar ne ıse o oldu- rirc verilmıştir Bu teveccıilıürl ne-
latmıştım. ğunu bütlin memlekd bildığı halde den gürültii kopard;ğını anlamak 

Bu nevi tariz ve taarruzlara şim- kendLinın faıkı.uia olm.ııııası tu- için Ossietzkiyi tanımak Jazım ge-
diye kadar da hiç bir ehemmiyet haftır. lıyor. 1887 senesinde tevellüt t'Cien 
vermedim. Fakat artık büyük Arısto ?ö~·le der: bu zat, idealist bir ;ulhpen·erdir. 
Cumhurivet devrinin on beşinci se· .Kı..ıdret '."Pka, ı:r.a~suJ 7.ftki ile ,re bu yold ıki neşri.\ atı kendisini 
nesındeyiz. Hiila bu nevi yazıların ölçulur ..• Almanyada her rejim nazarında 

gazete sütunlarında yer bulması Halbuki, bir hakiı<İ air, keııdı tehlikeli bir adam vaziy<'tine koy -
gülünç olmaktan çıkmı~. acıklı ha- içinde degışir. Ve asrrları bırakıp muştur. Büyük Harpten e\'Vel, im-
le girnıiştir. . ger çe ·ılir .. Asırları bırakıp ileri paratorluk Almanyası Ossietzkiye 

- Durup dururken size böyle a\,llır.. Daima da, sanat ve şahsiyeti şüpheli nazarlaıfa bakıyordu. Al -
çatmasının S<'bebi ne olsa gerek? A· kendisidir. Bu, e>kilerde de, yeni- manyanm rnlh muahedcsile >ilah-
ranızda geçmiş bir hadise var mıy- lerd<' de, hep böyledir' sızlandığı zaman zarfında bile hü-
dı? Benım sanatımın, şiinmin kültür kuınetle aras. açıldı. cWeltbühne• 

- O makalesinde benim kasdet- ve fikriyatı henüz bizde müteamil namındJki gazetesinde yazdığı ba-
liğıni zannet tığım adamlarla arala- ve münteşır olmaması ) üzünden _ zı yazılardan dolayı muhakeme al-
rında bı'r çok ha"d 's ı t· - · d tına alındı ve mahkı'.ım oldu. Hitler ı e er geç ıgın en dir ki, son on sene zarfında be~inci 
haberdarım. Hatta bunların bir co- rejiminin böyle bir adam hakkın-. şiir kitabım ne~rolunduğu halde, 
ğu matbuata da aksetmiştir ... Ni- da merhamet \'e müsamaha gös • en büyüğünden en küçüğüne ka -
tekım, Galatasaravda Yahva Ke - tcrır.ıyeceği aşikardı. 

1 
- - dar, gı'.ıya münekkit ve edebiyatçı O ı'etzki muhakeme bile 0dı'l • 

ma in kendisini bastonla kovaladı- ı · >- b' · · · b'l •· ge:;inen erın ı·ıç ırısı, Pserı ı en, m•dnn hapcn tıkıldı. Sıhhatı' t0hlı-
ğını yine kendisi anlatmıştı. ' ' ·- ' 

Mahmut Yesarinin, Nurullah A- gören; fon ve formunu; nevi kede olduğ•ı için geçenlerde salı -
tacın, Reşat Nurinin kendisi hak _ cinsinı; sanat ve mahiyetini; kıy - verilmi<ıse dP hala sıkı nezaret al-
kında yazıları vardır. met ve kusurunu, meziyet ve avı- tıodadır. 

Bana gelince: Benim ne yaptığı- hını; yer yer; mısra mısra; safha İ tc Alm:ınya, her rejimin vatan 
mı, işın ne olduğunu bildikleri yok- salha anlatarak bir tenkit yazama- haini olarak tanıdığı bu ad,ıına 
tu. Onun için de, sesleri çıkmıyor- nııştır. Binaenaleyh, bundan da Nobel mükafatının verilmesini, do-

odore • Humbrt - Boniface - Ame- emont prensesinin nedimelerinden 
dee - Damiens - Benoit - Janvier Prensses Bossi Pucci tarafından tu-

Viyana, 14 (A.11..) - Kont \'e 

Kontes of Harewood, Londraya ha
reket etmişlerdıı. Windsor Dükü 
ile İngiliz sefiri ve zevcesi kendi -
!erini istasyona !tadar !eşyi etmiş-

du. Vasfi Mahir Kocatürk •Yeni buy le bir ;ey uekliyebilir miyiz?! !ayı sile kendi icraatına karsı ~-:ı -

Türk Edebiyatı. adlı kitabında ba- Ve son olarak ~u ıki kelimeyi söy- pılmı~ bir nümayiş teliıkki etmi~ 
na tahsis ettiği dokuz, on sahifelik !emek isterim i<i: Allahın vermedi- ve Norveçe gücenmiştir. 30 ikinci-
bir kısımda bunu izah edince vazi- gi hidayet ve dirayeti, irfan \'C ih- kanunda yapılan bir kanunla da 

Marie ismini vermi§tir. Merasim, tulmuştur. Merasimde Piemont 
lerdir. · Piemont prensinin odasına bitişik Prensesi de hazır bulunmuştur. 

-=========================----'========================== yellerini ve bu işi hafiften biraz sanı ben kimseye verebilir miyim? Alrr.anları hundan böyle NohE'l 

Talebe ve 
Uuıun zamandanberi talebelerle 

tramvay şirketi arasında halledile• 
tek mühim bir mesele vardı: Yaş 
kaydı olmaksmn bütün talebeye 
tenıilltlı tarifenin kabul edilmesi. 

Çetinkayanın demir iradesile bu 
mesele halledilmiş bulunuyor. Ar· 
tık. her talebe iki buçuk kuruşla 
evınden fakültesine gidip gelebile- · 
~ok. Fakat hakikaten gidip gelebi· 
.e~e kmi? Bunun böyle yapılamaması 
~çın akla gelmiyen nekadar çare var 
ıae ortaya konduğu görülü yer. Türk 
~~nçleri hakikate inanan en yüce 
ır varlıktır. Bu varlığın karşısında 

;n Şeytanı desiselerle rol oynama. 
b a ~alkmak sanının ki pek le isa· 
ctlı b' h . 

ı:. ır areket olmasa gerektır. 

ker~er talebeye paso vermek şir· 
fir~:t hesabına el\'ermiyor idiyse 
tinıd· ~un~ açıkca ortaya koymalı 
lııd 1 Mınbır müşkillt çıkarmama
•• ~ ld uhakkak ki açık ve en kı· 

0 an hakikati ifade etmek 

tramvay pasoları meselesi 
dolambaçlı yollardan yine aynı 

noktaya ulaşmaktan çok daha iyidir· 
iki yüzlülüite ne hacet?. 

Nafia vekili Ali Çetinkaya dev
letin bu yoldaki şaşmaz arzusunu 
ve şirketin takip etmesi lazım ge
len yolu kendilerine işaret etmiştir. 
Tramvay şirketi filhakika gösteri
len yolu takip etliğini göstermeye 
çalışıyor. Fakat, bu tamamile mü
aanna bir harekettir. Gençlere kar
şı zavahiri kurtarmaktan ibaret bir 
gidiştir. Hakikatle şirket yine bil. 
diğini okumaktadır. 

Bugün lsıanbulda yüksek tahıil 
yapan 5000 bini aşkın talebe ve 
sayısız ilk, orta, lise tahsili yapan 
delikanlı vardır. Ve bu delikanlılar 
mektepleri ile evleri arasında ucuz 
seyahat edebimek fırsatını uzun 
yıllardır beklemişlerdir. Halbuki, 
şimdi şirket bir sürü kayıtlar vo 
mükellefiyetler çıkarmakla talebo
nin arzu ve hakkına sahip olması-

na enııel teşkil etmektedir. Nihayet 
biz, hükümelin bu engelleri de or
tadan kaldıracağına emin bulunu
yoruz. Ancak şirket mutlaka her işi 

hükümetin elite yapmayı kabul ede· 
ceA'i yerde biraz da kendiliğinden 

sempatik olmak esasını kabul ve 
kendisini ona göre ayar else 
daha mı az iyi davranmış olur? 
Vaktin nakit olduğu~u bildirir !ev• 
haları binasının duvarlarına asarak 
ziyartçileri ikaı eden şirket bu me

selede talebenin vaktinin nakıt ol· 
duğunu idrak etmeli ve şu iki şeyi 
yapmalıdır: 

1 - Talebeyi boyuna şirkete 
ııelip gitmekten ve usandırmaktan 
uzak kalmak .. 

2 - iş ve saire gibi bir müşkü
lat çıkarmadan talebenin hakkını 
talebeye vermek. 

Her !ıalda çıkar yol bu yoldur. 

Açık SözlU 

hisseder gibi oldular: Bunları <'ıl- Binaenaleyh, herkes. dirayet ve mükafatını kabul etmekten menet 
dırtan da bu oldu.. • bilgi•i kadar anlar.. miştir. Kanun sulh mükiıfatından 

Merhum Haşimin kıskançlık yü- H. BEHCET başka, fen, tıp ve edebiyat müka -
fatlarını da amil olduğu için bu 
defa İsveç harekete geçmiş ve A 
many:ının İskandinavya ınemlekel
lerile arası vçılmı~tır. 

Çinde kararlar 
Bugün verilecek 

Şanghay, 14 (A.A.) - Kumıng -
tang'ın Merkezi İcra komitesi pa-

7.artesi günü Uankin 'de toplanacak 
\'e Şan-Kay-Şek de o gün tekrar 
\'azifesine başlıyacaktır. 

.Merkezi İcra Komitesinin , şim
dıye kadar takip edilen harici ve 
dahili siya,et programını tas\·ip e

de<>cği tahmin olunmaktadır. İcra 
Komitesi keza, Çin istihlıis Cemi -

yeti11111 talep ettiği milli birlik tes
kili meselesi hakkında da karar ve
recc·ktir 

!Bar çetenin muhakemesi
ne bntlandı 

Roma, H (A.A.) - Ceneve Cina
yet Mahkemesi, .Ner\'is Çetesi• 

ismi altında tanınmış olan haydut
lar grubu efradının muhakemesine 
bailamıitır. Bu çetenin reisi Fran
ce;co Ruggıero, Amerikan gangs -
terleı'iııden Diliıngher ve Alcafo

ne'un arkada'iı olmakla iftihar et -

mektedir. 

'Asker kaçakçılığı 
Yapan bir şebeke 

Fas, 14 (A.A.) - Jaııdarma ku
mandanlıgı burada bır asker kaçak
çılığı şebekesi meydana çıkarmış -
tır. Bu ~ebeke, asker kaçakçılarını 
İspanyol arazisine se\•kederek ora
da asiler hesabına gönullü kaydPt
mekte idi. Fas'ın bir çok tanınmış 
şahsiyetlerinin bu i~de methaldar 
oldukları zannedilrr<ekt<'dir 

Fransızlar galip 
Londra, H (11..A.) - Fra%ız ve 

İngiliz ordularının futbol takımları 
arnsında Y"pılan maçta Fransızlar, 
sıfıra karşı 6 golle İngilize galip 
gclr.ıi lf'rdir. Birinci hartaymda 
Fransızlar sıfıra karşı 1 ile ga'.ip va
?lvctte buluıımokta idiler. 

Hadise, milli hükfıınetlerle mil
letlerarası kıymetler arasındaki 

farkı tebarüz ettirmesi itibarile en· 
teresandır. Ossi<'tzki Almanyad:ı 

belki idamı caiz bir !ıaındir. Fakat 
İskandinavyuya göre. 1936 sene>i i 
ç ndc insanlığa en büyük hızmeti 

yapan adJmr!ır. O;sietzki vahşi or
man ıçind" yetişmiş bir gül mü'! 
yoksa gül bahçesi içinde yetişmiş 
bir tikı:n mi? Bunu tarihe bıraka
lım. Fakat Ü>Sietzki hakkındaki bu 
telakkı farklarından sarfınazar, bir 
d~ Nobelin sulh mükafatını ihdas 
etrı.cktC'ki maksadı vardır: Millet
ler • asın·ı. sulhu ve vifakı tcn
nıiye etmek. Mükafatı Ossietzki;•<' 
''"rmı:.<le ııc•ba mütevelliler vak
fı.ı esası olan bu şartına riayet et -
mi oldular mı? 

Dünya atlama röko- Ahmet ŞUkrU ESMER 
ru kırıldı ····aü"iğ"iirlsta"n .. y"eni"'para···· 

New York 14 (A.A.) - Ameri -
kalı talebe Gregoire Varloff, 4 met
re :l9,4 atlamak suretıle dunya sı

rık atlama rekorunu kırmıştır. Es
ki rekor, 4 metre 34 idı. 

basdırıyor 
Sof\'a, 14 (A.A.) - Maliye, ·eza

retı iki milyon 200 adet onar Je,·a
lık giimiiş sikkeyi münakasaya koy• 
muştur. Münakasa yakında yapı

lacaktır. 
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HENRİK SIYENKIVIÇ 

ORGANiST 
Lehçeden çeviren: EyUp Sabri AkyUrek 

( DUnkü sayıdan devam ) 

Kısa bir zaman sonra yoruldu. 
Karın, çayırda, yapılı yoldakinden 
daha fazla olacağını ve uzun ba • 
caklarile kolayca yürümenin müm· 
kün olamıyacağını hiç hesaba kat • 
mamıştı. Üstelik çayırın bazı yer
lerinde bulunan çukurluklar da, 
fırtınanın yardımile dolmuştu; öy
le ki buralara rastladığı zaman 
dizlerine kadar batıyordu. 
Şimdi yoldan ayrıldığına peşi • 

man oluyor. Eğer oradan gitseydi 
belki de Poniklaya giden bir vasıta 
bulabilirdi. 

ıv 

Yıldıılar gittikçe parlıyor, so • 
ğuk gillikçe şiddetleniyor. Buna 
rağmen Küçüğün alnında ter inci
leri kovalamaca oynuyorlar. 

Rüzgar çıkıp ta donmuş çayır Ü· 

zerinde esmeğe başlayınca .. içi bir
den ürperdi. 

Tekrar çalgı çalmağı denedi. Fa
kat dudakları kımıldamıyordu bi
le. Boş yere uğraştı ise de ne müm
kün ... 

İçini yalnızlık hissi . bürüdmüştü. 
J,_ız kar çölleri arasında kendini 
herkes, hatta Olgası tarafınd an bi
le un.ıtulmuş hissetti. Şimdi onu 
Poniklada sıcak odası bekliyordu. 
O ise hep Zagrebiayı düşünüyor. 

.Allah bilir ya. Şimdi belki de 
Olgam sıcak odasına yatmağa gidi

' yor.> 
Bu sırada temiz kalbi sevindi. 
Nihayet çayırın öbür başını bul

mu~ ve bir meraya gelmişti. Ötede 
beride fundalar yükseliyor. Çok yo
rulduğu için dinlenmek niyetinde 
idi. Ya uyuyup kalırsa ... Yoluna 
devam etti. 

Şükür ki fundaların hiç bırinin 
al!ında oturacak yer yoktu. 
Hepsi karlarla iirtülmüş, hepsi kar· 
)ara gömülmüş. 

Biraz daha yürüdü. Nihayet uy
gun bir yer bularak kendi kendi· 
ne: 

cEger uyumazsam bir fCY de ol
maz. Uyumamak için de durmadan 
çalarım.> Dedi. 

Hobuasının sesini tekrar ıssız kar 
çölleri arasında çınlamağa başla· 

dı. Ses gittikçe alçalıyor, hafifle • 
yordu. Nihayet durdu. 

Her ne kadar çalgıyı zor çalıyor· 
duysa da uyumamak için bunu yap-

m ak mecburiyetinde idi. Aklı hep 
Olgasında ... Etrafına bakındı. Bu 
soğuk gecede o bile yanında yok
tu. Kendini, onun tarafından bile 
silkilip atılmış hissetti. Ve: 

A0 1ga, neredesin?. diye pepele
di. Sonra, birisini çağırır gibi olan
ca kuvvetile: 

.oıga!.• Diye haykırdı. 
Hobua donmuş ellerinden aşağı 

kaydı. 

Sabah güneşi donmuş, parıldayan 
çehresile uzun bacakları yanına 

yuvarlanmış Hobua,ında parlar -
ken sanki yüzünün her çizgisi de 
hep: 

. Ah benim yeşil testim. şarkısı
nı söylüyordu. 

Son 
HH1t1111mıuıuıı11111ıııı11ıı111ttHUlllllllllllllllll lf lflllllllllllll l lllHI 

Digarbekirde 
Kış 
Şiddetlendi 
Soğuktan don•n bir •damı 
vahtl hayvanlar parçaladı 

Diyarbekir, (Hususi) - Kış bu • 
rada gittikçe şiddetlenmektedir. 

Mütemadiyen yağan kar yolları ka· 
pamaktadır. Civar vilayetlerle mü
nakalat tvmamen kesilmiştir. So • 
ğuktan donanlar olduğu tahmin e· 
dilmektedir. 

Osmaniye ovasında karlar ara ... 

sında vücutsüz bir el, ayak bulun • 
mu~tur. Vücudün diğer aksamı bu· 
lunamadığı için sahibinin kadın ve
ya erkek olduğu dahi bilineme • 
mektedir. 

Bu zavallının yolda kar tipisinde 
donduğu ve vücudünün vahşi hay· 
vanlar tarafından parçal andığ ı an
laşılmaktadır. Adliye tahki kata 
başlamıştır. 

Denizli fidan lığı genltledl 
Den°i.di, (Hususi Muhabirimiz -

den) - 150 dekarlık fıdanlıktan son 
yıl içinde ~zami istıfade edilmiş . 
tir. Fidanlıkta yetiştirilmekte olan 
fidanlar vılayetin ıhtıyacını cevap
lamakta olduğu gibi civar vilayet
lere de gönderilebilecek çoklukta· 
dır. Evvelce 36 dekardan ibaret olan 
fidanlığın dört mısli büyümüş ol
mosı memnuniyetle karşılanmak 
tadır · 

- Açık Söz'ün romanı:20 

..... Ah 
n EA~JN,DA 

O L I: N 11/L I 
Yazan : lskender Fahrettln 

Fikret, sıcak su banyosundan çık
mış gibi, birden ter içinde kalmış· 
tı .. Zeynebc inanıyordu .. Çünkü o, 
İstanbula yeni gelmiş bir köylü kı
zıydı. Bunları uydurmasına imkan 
yoktu. 

Vücudu titremeğe başladı .. . 

Başka bir odaya girdiler: 

- Sami eğer seni öpmüşse, al • 
1;aklık etmiş, Zeynepciğim! Ve se
ni şerefimle temin ederim ki, Ce

vat bana sataşmadı. Esasen ben 
kendisini üçüncü defa görüyorum. 
Böyle laubalilikden hiç hoşlan -
marn. 

Ve başını ellerinin içine alarak 
ağlamağa başladı: 

- Ah bu erkekler ne aç gözlü 
ınahlılklardır! 

Zeynep, Ce\ dm Fi1<reti öpmedi
ğini anlayınca kendine geldi.. Ge· 
niş bir nefes aldı: 

- O halde Cevada birşey söyle
miyelim .. Belki bir kan çıkar ... A
rada bizim, de başımız yanar! 

O gece saat on ikiden sonra, çift
ler yorgun, ve yaşlılar sarhoş bir 
halde Trabyadan dönüyorlardı. 
~vat, Selma, Zeynep ve Mela • 

hat bır otomobile binmişlerdi. 
Selma çok sarhoştu. 
Cevadın da başı dönüyor .. Zey

nebe gelince, o da otomobilde ba
şını koyacak yer arıyordu. 

Cevat şoförün yanına oturmuş -
tu. 

Otomobilde üç kadın bir sırada 
oturuyordu. Zeynep (iki kumru) 
nun ortasında i<li. 

-AÇIK &ÖZ -
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MÜELLIFi: Nlzamettin Nazif 

Gözünü anahtar deliğinden ayır- ı 
dı, doğruldu: 

- Zavallı hocam ... Diye mırıl -
dandı -sen böyle bir azaba müsta
hak değilsin. Bu benim kabahatim .. , 
Amma yalnız benim mi ya? Buka
bahat biraz da programın ... Ders
lerini hep sabahın ilk saatlerine 
koyduruyormuşsun. Çocukların i· 
şini yüz üstü bırakıp gelemiyorum. 
N~ yapayım? ilkbahar hepsi azı
yordu, işte ... 

Dirden, kafasında bir şimşek çak
tı. Gelen bir fikre balmumu ycpış
tırır gibi sol elir.in orta parmağını 
iki kaşının arasına dayadı. Bir iki 
saniye kadar düşündü. Sonra ani 
bir kararla kapının tokmağını çe
virdi. Paldır küldür odaya daldı. 
İdare memuru ayak ayak üstü

ne atmış, fasır fosur sigara içiyor
du. Nazmi hızla içeriye girince bas
kına mı uğradık gibilerden telaş

la yerinden fırladı, masanın üstün
de duran bir banknot destesinı 

kapmasile çekmecesini kilitlemesi 
bir oldu. Bu hareket ağızlığındaki 
sigarayı yere düşürmüştü. Genç a
laylı alaylı gülerek: 

- Bu ne el çabukluğu! Bu ne 
sür'at a Tahsin bey! -diye söylen
di- Yangından mal mı kaçırıyorsu-
nuz? Bak hele ... yanar sigarayı ye· 
re atmış•ınız ... Biraz dikkatli olu -
nuz a beyim, halıyı yakacaksınız. 

Ve eğilip almasına meydan bı • 
rakmadan ilerledi, üzerine ba,tı: 

- Vay vay vay!.. Ucu yaldızlı 

bir sigara ... Tahsin beyciğim, ne 
oluyoruz? birinci nevi nenize yet
miyor sizin?. 

Sonra, sanki farkında değılmiş 

te birdenbire gözüne ilişmişmiş 

gibi irkilerek; 
- Aman hocam ... -dedi· Siz bu

radamıydınız? Terbiyesizlığimi af
fetmenizi rica ederim. Defteri ım
za etmeğe gelmiştim te ... 
Mecelle hocası orta yaşlı bir adam

dı. Bu laubaliliğe biraz tutulur gi
bi olmuştu amma belli etmedi. Kır
çıl sakalını sıvazlıyarak biran .sa
na ne diyeyim?• gıbilerden ona 
baktı, acı acı gülümsedi: 

- Evet evJadım, buradayım za
hır ... Amma, unutmayınız ki, her 
sabah ta beni burada bulmak müm· 
kündür Arzu eden bulunursa der-

' si okuturum. San'atim muallimlik· 
tir. 

Yüzünde hüzünlü bir eda vardı. 
Bıçimi eski bir refaha delalet eden 
çuha !atasının havı yer yer dökül
müştü. İçinde pembe renkli, sof bir 
ikinci lata ııorülüyordu ki kenarları 
yıkana yıkana aşınmış ve dikiş 1 

yerleri püsküllenmiştı. Ayakların· ı 
daki lustrin kaluşların her tarafı 1 

çatlamış, harap bir eski konağın ı 

tavan tahtaları gıbi aralıklanmış

tı. Hani neredeyse, bir gün yolda 
giderken dağılıverecekler, ef Pndi 
hazr~tleri caddede mestle yürüme
ğe mecbur kalacaklardı. 

İdare memuruna baktı. O ikidir
hem bir çekirdekti. Müthiş bir yok
luk içinde kıvrandığı anlaşılan şu 
ilim adamının boynu bükük duru
şunu zerre kndar umursamıyordu . 

Galıba, verdiği cevaplarla vazife· 
sini bıtmiş addediyordu. Küstah bır 
tavır takınarak kalın bir defteri 
Nazminin önüne itti; 

O gece zavallı Zeynebi o kadar 
ezmişler, o kadar sıkmışlardı ki ... 

Bir aralık Selma sordu: 
- Bizimle bir kadeh rakı bıle iç· 

medın .. ba1ın neden dönüyor? 
~ Fikret hanım birkaç kadeh 

konyak verdi de. 
- Allah versin .. sen de kendi ba

şına yürümeğe başladın! 

- Ne yaptım ki, hanımcığım? 

Konyak içnıek ayıpsa, FikrH ha
nım d1 iı;iyordu. Onu neden tekdir 
etmediniz de ... 

Melahat söze karıştı: 
- Haydi kuzum, büyükler konu

şurken, o kadar çok söz söylemeğe 
lüzum yok. Görüyorsun ki, Selma ı 
hanım biraz rahatsızdır. .. Sen sus 
ta o söylesin! 

Zeynep derin bir hayret ve te
reddüt içinde bocplayıp dururken, 
Cevat başını arkaya çevirdi: 

- Yahu, eve kadar sabredeme -
diniz mi? Kesin sesinizi Allah aş
kına! .. 

Selma, Cevada cevap verdi: 
- Sen önüne bak, Cevat! biz ko

nuşuyoruz burada. 
Cevat h iddetle: 

- İmza ediniz! .. -dedi· 
Cebinden güzel bir mürekkepli 

kalem çıkaran genç, masaya yak
laştı. Üzerinde .Kimya dersi> ya· 
zılı bir sahifeyi açtı. Bu sahife 
günlere taksim edilmişti. Bir gün 
evvelki tarihin hizasına bir nazır 
azametile imzasını kondurdu. Son· 
ra defteri karıştırdı. Mecelle dersine 
ait sahifeyi buldu. On iki haneye 
ayrılmış olan bu sahife, baştan ba
şa boştu. Anlaşılıyordu ki son ay i
çinde bu derse bir defa bile gelme
mişti. Bir yıldırım sür'atile boş ha
neleri imzalamağa başladı. Bunu 
gören idare memuru çılgın gibi 
haykırdı : 

- Canım, ne oluyor? Ne yapı· -
yorsun? 

- Ne yaptığımı görmüyor mu
sun? Devam defterini imzalıyo • 
rurn. 

- Amma gelmediğiniz günleri 
de imzalıyorsunuz. Buna hakkınız 
yoktur. 

- Orası benim bileceğim iş .. , 

- Ala ..• Fakat şimdiden söyli -
yeyim ki bu imzaların kabul Pdi -
!ip edilmemesi de idarenin bilece-
ği işuir. " 

- Niçin?. Siz bu imzaları kabul 
edeceksiniz. 

- Evvela hocamın paarsız kal -
maması için ... Ve sonra unutma
malısınız ki imtihana gırmek için 
devam günlerini doldı:rmağa mec
burum. Binaenaleyh imzalar kabul 
edilecek Tahsin bey! 

- Görürüz ... Ben de efendi haz
retlerine yardım etmek isterim am
ma, bu kadarına gücüm yetmez. 
Müdüre ne derim ben sonra?. 

- Hiç birşey demezsin ..• Zaten 
matlup olan budur. 

- Açık veririm Nazmi.. . 

- Vermezsin, vermezsin . .. Ben 
bilirim seni. .. 

Nazmi defterin başka sahifeleri· 
ne de üçer,., beşer imza serpiştir -
dikten sonra mürekkepli kalemini 
kapadı. Cebine yerleştirdi. 

- Şimdi ... -dedi- Uclan bakalım 
paraları ... Hoca bu ayl!ğını olsun 
tamam almalıdır. 

Gözlerini idare memurunun göz
lerine dikmişti. Ustura gibi bir teh
dit parlıyordu bu gözlerde .. . 

Ve ... idare memurunun kımıl -
danmadığını görünce yanına yak
laştı; dudaklarını kıılağına dayadı. 

Son derece hafif bir sesle; adeta 
nefes alır gibi; 

- Canım -dedi- ir.ad etme! Ge
çen ay yaptırdığın mu~ambaların 
faturasından indirirsin. 

Memur . sinirli bir hareketle ta
bakasını çıkardı. Bir adım geri çe
kıldi; 

- Olmaz ... -diye homurdandı · 
Hem o nasıl liif? 

- Nasıl lai olur mu? Devam 
müddetini dolduramazsam imli • 
hanlara giremem. 

- Tabii giremezsin! Girmiye -
ceksin wten. 

- Oldu mu ya?.. Ben bu sene 
diploma almak istiyorum. 

Ve yine kulağına yanaştı, başla· 

d ı fıslamağ.ı .. 
( Devamı var) 

- Buna konuşmak demezler .. 
kavga derler a kuzum. 

Diye mırıldandı. 
Zincirli kuyudan geçiyorlardı. 
Melahat, Zeynebin arkasından 

Selmanın kulağına eğildi: 

- Buranın hatırasını unutma • 
dın, değıl mi Selmacığım? 

Selma içini çekerek homurdan
dı: 

- Unutur muyum hiç?! .. 
- O geceden beri sinirlerim ha-

la düzelmedi. Ne zaman buradan 
g,·çsem ... 

- İçin hopluyor, değil mi? 
- İç hoplaması da laf mı? Yüre-

ğim ağzıma geliyor .. ve beynimin 
içinde korkunç uğultular duyuyo -
rum. 

- Sahi hatırıma gelmişken sora
yım sana: 

- O gece sen buradan ·nasıl kaç
mıştın? 

- A .. unuttun mu a canım? Kaç 
kere söyledim sana bu acıklı mace
rayı. 

- Vallahi unuttum .. hele şimdi 

zihnim o kadar dağınık ki.. . 
- Nasıl olacak? çalılıklara sak-

- Onu mu? O kim? 
- Üç kişiyi öldüren. Onu tanı • 

yorsunuz. 
Etrafına korka korka baktıktan 

sonra yavaş yavaş: 
- Evet, dedi. Tanıyorum. Gör· 

düm onu! Konuştum onunla! o ka· 
dar vahşi idi ki ondan ürktüm, ür
perdim. Titredim! O bir sırtlana 

dönmüştü, boğazımdan yakaladı. 
Göz bebeklerimden yakaladı, bi -
leklPrimden yakaladl\ 

- Adını söyleyiniz. 
- Kimin adını? 
-Anlattığınız bu katilin. 

- Onun adı Canseverdir. dö Şe· 
valefi Cansever öldüıdü. Şevalef 
de Canseveri öldürdü. Ras Feddan 
kendisini öldürdükten sonra he r i
kisini öldürdü. Üçü de biribirlerini 
öldürdüler! Ben sağ kaldım! Snhi 
mi? Ben sağ mı kaldım? 

- Sakin olunuz. Oturunuz. Söy
ledikleriniz bir cevap değildir. Biz 
katilin bir kişi olduğun" ve ölen
lerin n rasında bulunmadığını bi -

. liyoruz. Siz de on~n adını biliyor
sunuz. Sadece bu adı bize söyleyi-
niz. Onu tanıyorsunuz. 
Başı ile evet i~arecti verdi. 
- Adını da biliyorsunuz. 
Yumruğunu sı!\tı, başını iğdi, 

bildiğini anlatmağa çalışıyordu. 

- Bu adı bize söyleyiniz. 
Düri birşeyler söylemek istedi.· 

Katilin adını mı söyliyecekti yok
sa başka bir şey nii? Bir kaç defa 
yutkundu. Söyliyemiyordu. Dişle

ri gıcırdamağa başladı. Gözlerini 
odanın köşesine dikti. Kabarmış 

burun delikleri kıpırdayordu. So
luk yüzü, büyük korku geçirenle -
rin ölgün yüzüne dönmüştü. Kolla
rını yanlarına doğru gerdi. Sonra 
yumruklarını göğ.;ünün ü.;tüne bir
leştirerek etrafına bakındı, bakındı. 

Ve ansızın, bir zemberek gibi dokto-
. run bulunduğu odanın kapısına a
tıldı. Kapı açılır açılmaz yüzü ko
yun ve kaskatı, yere yuvarlarn;lı. 
Bir hasta ile meşgul olan doktor 
koştu. Ötekiler de yetiştiler. Düri· 
nin gözleri alnına doğru kaymış, 

göz akları puslu birer cam parçası 
gibi donuklaşmıştı. Bir taş heykel
den daha katı, buzdan daha soğuk· 
t u. 

Doktor lıizım gelen )'ıer tedbiri 
aldı. Son muayeneden sonra: 

- Yaşıyor, fakat kalp çok zayıf. 
Dedi, koluna göğsüne bir kaç çeşit 
ampul şırınga etti. Dakikalar ge . 
çiyor, fakat ne katılık yumuşuyor, 
ne de baygınlık geçiyordu. 
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- Hastahaneye kaldırmaktan 

başka çare yok. 
Telefon edildi. Beş on dakika 

sonra gelen beyaz araba esrarengiz 
bir buhrana tutulan Düriyi götür
dü. Doktor da beraber gitmişti. Ka
binede kalan iki arkadaş mütees -
sirciiler. Mane,·i bir ıztırapla dü -
şünüyor, biribirine bakamıyorlar -
dı. Bir aralık Mecdi: 

- Benim yüzümden Mavişe bir-
şey olursa çok üzülec~ğim. Dedi. 

- Hangi Mavişe! 
- Düriye;e. 
- Maviş başkası değil mi? 
- Hayır. Düri, Maviş'in ta ken-

disidir. 
- İrfan paşanın kı2ı mı? 

- Evet. Biz onunla pek ala ta • 
nıştık. Fakat kendisini saklamak 
istediğini anlayınca ısrar etmedim. 
Maviş'in başka bir kadın olduğunu 
gösterdim, o da bunu çaktı, fakat 
istediğini yaptığım için memnun 
oldu. 

- Bu kadın katili yakından ta
nıyor, fakat nedense söylemekten 
korkuyor. 

- Feci bir romanın kendisini 
yaşıyoruz müdürüm. · 

- Bana ela öyle geliyor. 
- Birçok valiliklerde bulunmuş 

İrfan paşa ailesi. Zengin, temiz bir 
bayat. Kötürüm bir anne. O za • 
manlar (kraliçe 1'tavlş) adını taşı

yan tek kızları. Bu Maviş lakabı 

gözlerinin güzelliğinden kinaye i
di. Asıl adı Fatma Dürünnisadır. 

Fakat nasıl oluyqr da onu yirmi 
sene sonra bir evin hizmetci kadı· 
nı olarak görüyorum. 

- Ailesinin büyük bir felaket 
sarsıntısı geçirdiği anlaşılıyor. 

- Şimdi bu katili bulmak büs· 
bütün vazifemiz oldu. Ben kendi 
hesabıma öldürülenlerin intikamını, 
hakkını hukukunu düşünmiyorum. 
Hissediyorum ki bu katilin Maviş 
üzerinde de büyük bir tesiri var. 
Hatta sadece büyük değil, korkunç 
ve korkutucu bir tesiri. Bunu bu
lup meydana çıkarabilsem, siz de 
o bileklere bir 'zincir vurabilirse
niz Maviş hesabına çok memnun 
olacağım. Belki Düri~i de öldür -
mek istedi. Fakat kadının o sırada 
mutfakta bulunması.. ne bileyim 
işte, kısası .şu, bu zavallı kadın o 
katilin pençesi altındaır. 

Doktor hastahaneden geldi. İkisi 
birden: 

- Nasıl? ne oldu? diye sordu • 
!ar. 

(Devamı var) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!anmıştım. Jandarmalar gelince, 
sibdiğim yerde nefes almadan sa
atlerce yattım. Tahkikat bittikten 
sonra, arkadan bir kilometre kadar 
yürüyerek yola çıktım. 

- Beyoğlu na nasıl geldin? 
- Büyükdereden dönen boş bir 

otomobile rastlamıştım. Taliim 
varmış ... Şoför tanıdık çıkmıştı. 

Beni aldı, Beyoğluna getirdi. 
- Desen e bu vartadan kolayca 

yakanı sıyırmanın sebebi varmış! 
- Bir zeka oyunu. Fakat, bunda 

sizın de büyük y ırdımınız vardır. 
Mahkemeye gittiğiniz zaman haki· 
me benden hiç bahsetmemişsiniz 

doğrusu büyük bir fazilettir. Bu 
insanlığınızı öllinceye kadar unut
mıyacağım. 

- Zaten senin o işde bir suçun 
yoktu ki. Yanımızda misafir olarak 
bulunuyordun! 

- Ah Selmacığım, böyle söyle
me! Senin yerinde bir başkası ol
saydı, benim başımı da yakardı. A
dım ı verseydiniz bile yine mahvol
muştum. 

- Neden? 
- Çünkü ben o gece Naciden i-

zinsiz olarak gelmiştim size. O kıs

kanç herif bu meseleyi duyunca 
gebertirdi beni alimallah .. 

Zeynep uyukluyor gibiydi.. . 
(Çifte kumrular) Zeynepten 

şüı:,helenmiyecek kadar dalgın ve 
sarhoştular. 

Halbuki Zeynep, gözü kapalı ol
duğu halde -uyukluyor bir vazi -
yette- ensesinde devam eden bütün 
bu konuşmaları dinliyordu. 

Zeynep içinden: • 

- Allahım, ben ne müthiş cana• 
varhrın eline düşmüşüm! 

Diyor ve biran için yerinden fır
layıp ikisinin de gırtlağına sarıl -
mak istiyordu. 

Fakat bunu yapmak için, ne diz
lerinde ve kollarında kuvvet var
dı. Ne de vaziyet müsaitti.. 

Onlar konuştular ... 
J)edikodu yaptılar. 
Zeynep uyukladı.. uyukladı gi

bi göründü. Ve böylece Şişliye gel
diler. 

Otomobil Fındıkcı sokağının ağ· 
zında durmuştu. 

(Devamı var) 



lzmirde İş Kanunu 
tatbikatı tamamlandı 

----
Yapılan tetkikler tamamen biti

rildi, Manisadaki 
tetkikler de bitirilmek üzere .. 

1 
zmir ( Hususi Muhıtbirimizden ) - iş kanununun kabulünden sonra 

iktisat vekaletince Ankarada ibdds edilen •iş ~airesi Um~ml !'f e~· 
kezi. bilhassa son ay içinde geniş bir faalıyet devresıne .ı:ı~mış 

bulunuyor. Malüm olduguna göre umumi merkezce tefrik ve ıntıhap 
edilen bölgenin adedi ondur. Ve bunlardan allısı doğrudan . d~ğruya 
iktisat vekaletine bağlı olarak muayyen kadrolu teşekküllerdır kı ~ıra
sile Ankara, Afyon, lst.ınbul, lzmir, Samsun ve Adana merkezlen ta· 
rafından idare olunmaktadır. . 

Diğer dört bölge ise muayyen kadrolu birtr teşekkül . halinde. t~sıs 
olunmuş değildir. Bu bölgeler müfelti,i umumilikler nezdındekı ıktısat 
müşavirleri tarafından idare edilecektir. .. .. .. . . k 

lzmir ve civarındaki vilayetleri ihtiva eden dörduncu bolgenın ıl 
faaliyeti muvaffakıyetle neticelenmiş sayılabilir. Merkezd~~ s?n~a Aydın 
Denizli, Muğla ve Balıkesir vi'.ayetlerindeki tetkıkler bıtırılmıştır. . 

Dün burada bulunmakta olan bölge Amiri Faris Ulubay bügün de Manı• 
saya giderek tetkikata başlamış bulunuyor. M3nisad:ıki _let~ikle;in i~i gü· 
ne kadar bitirileceiti söylenmektedir. Buna göre dorduncu bolıı:enın, 1f 
kanunu mevzuu üzerindeki elüdlcri sona ermit demektir. Bundan sonra 

Adanada bir 
Gece baskını 
Dört haydut baltalarla 
bir eve hUcum ettaer 

Adana (Hususi) - Dört kişi 

birkaç gece evvel, Çakıl ~1uha· 
cir köyünde Nurinin evinin ka· 
pısını balta ile kırmışlardır. Eve 
giren müteca \izler Nuriyi bağ
lamışlar, üzerine eşyaları yığa· 
rak örtmüşler ve üç yüz lira 
para ve kıymetli bir takım eş
yasını çalarak kaçmışlardır. 

Gürültüye koşan ihtiyar he
yeti hırsızları _yakalayamamışlar, 
Nuriyi eşyalar altından kurtar
mışlardır. 

Polis ve pndarma araştırmaları 
neticesinde mütecavizlerden Kürt 
Bayram ve Kozanlı Bayram is
minde ikisini yakalamıştır. Biri. 
ıinin ismi Çelik Ahmet olan 
diğer mütecavizle arkadaşı aran. 
maktadır. 

soz-

' 

Mahkemede: 

Metres mi, 
Hizmetçi mi, 
Hırsız mı? 

Bu kadının ne olduğu 1 

ı ancak mahkemenin ve
receği karardan sonra 

anlaşılabilecek 
Jandarmar ın yanında esmer bir 

kadın var. Kendisinden daha yaş· 
lıca bir bayana anlatıyor: 

- Gözü kör olsun .. iftira diye iş· 
te buna derler. Ne parasıııı aldım . 
ne bir şey.. Allah kuru iftiradan 
saklasın adamı .. Mefl:oflu mcfkof
lu sürünup durt.vorum .. 

Öbür kadın, acır gibi bir jestle 
bt~ını sallıyor. hazin bir sesle ce
VôiF veriyor: 

- Kurtulursun inşaallah .. 
Mübaşir sesleniyor: 
- Haydi Nazire .. Recep! .. 
Jandarma, kadını Asliye Üçüncü 
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Zavallı alim 

Kör, dilsiz, sağır fakat 
8 lisan biliyor 

- --·----
Şimdiye kadar b i r çok k i t aplar t elif 
eden bu kadın Amerlkadan Parlse geldi 

Amerikanın Albam:ı cumhuriye- · 
tinde doğan Elena Kelen daha 19 
aylık çocuk iken bir hastalık yü -
zünden köc, dilsiz ve sağır olmuş· 
tur. Bugün elli yaşına varan bu ka· 
dm, bütün öm1·ü müddetince oku • 
mu~. kültürünü yükseltip üniver
site dioloması almış ve tam sekiz 
Jısan ô~renmi~t ir. İngilizce, Latin· 
ce, Yunanca, Nerosece, İtalyan .. 

ca, Fransızca, İspanyolcayı kendi 
ana dili kadar i:ı l konuşınasını bi· 
len Elcııa on ciltten fazla eser te-
lifine ır.uvaffak olmuştur. 

Ifavart üniversitesini ikmalden 
sonra, n1emlek!!t, ıncmleket bütün 
dünyayı dola.<mağa başlıyan bu 
kör kadın, .Amerika ve Avrupanın 

birçok ilim adamları ile tanışıp mü- Elena Kelerı 

asıl iş sahasında laaliyetc geçilecektir. 1:.-------------..: 
Bu güne kadar yaptlan tetkiklerden, iş kanununun memlekette çok 

müsait bir intıbak mevkii bulac3ğt anloşılıyor. Halkımız, her şeyde ol· 
duğu ribi, içtimai ve iktisadi hayatımıda yakından r~bıtası _bul~n~n ~u 
mevzu üzerine de teksif elliği dikkat ve alik• ile sıyasl ruşdunu bır 

Ceza Mahkemesi salonuna sokuyor 
Ardından da, zayıf, sarı~ın, çini 
mavı gözlü bir delikanlı giriyor. 

. na.<ebet tesisine muvaffak olmuş -
tur. Bu zekı kadmla görüşen alim • 
ler, kör, sagır ve dilsizlerin neler 
duyup lıi.scltiklerıne da:r Elena'
nun kıymetlı ,.~ dokomental eser
ler meydann getirebileceğine kani 
olduklarını ~öylemışlerdir. Filha
kib, bu kadın, elle dokunmak, işa-

. kendini bütün dünyaya tanıtmıştır 
Yanınca daıma bir kadın arkadaı 

bulunduran kadın muharrir, anla 
mak ve anlatmak istediğini bu ar· 
kadaşı sayesinde temin edebil • 
mektcdir. Geçen hafta, Amerika - 1 

dan Pari.•e gden muharrir, Fransa 
i'im alemi ik temasa gelmiş ve es
u rbdaşl•rile görü§mÜŞ ve gaze• 
tC'cilere ~u <izleri söylemiştir. kere daha isbat etmiş oluyor. . 

Balıkesir (Huıusl Muhabirimizden)-!ş. lcan~nu~un ~ca~ett~rd~t\ tet~ık.a~ 
için buraya gelmiş olan lktısat veklletı ış daıresı dorduncu bolge amır 
Faris Ulubay, allkadar makamlarla temaslar yap~ra~ ve Halkevinde ya
pılan toplantıda iş yeri beyannamelerinin ehemmıyetı ve doldurıı:ıa şe~ 
killeri hakkında izahat vererek tekrar lzmire dönmüştür. Halk~vınde~ı 
toplantı çok kalabalık olmuş, başta vali Etem Aykut ol'!'ak uzere VI• 

!Ayet umumi meclis aıalarile bir çok münevver zevat ve tıcarethanc U• 

bipleri hazır bulunmuılardır. 

• • • 
Denizlide düzeldi • 

asayış 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA. 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

: Ş~hane melodi 
: Dördüncü aşk 
: Şaııghay 
: Halk kahramanları 
: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot 
: Kızıl çayır ve Hü. 

cum Taburu 

Denizli, (Hususi Muhıbirimizden)-Denizli ve mülhakatında yakın yıl
lara kadar mühim kaçakcılık vak'aları oluyordu.Bet senedır burada 

bulunmakta olan vilayet jandarma kom.utanı ~nbaş_ı Ahmet Şükrü 
Yakarın sıkı tedbirleri ve ceırl hareketlen bunu onlemış bulunuyor. B? 
gün gerek merkeıde ve gerekse Buldan, Çal, Tavas, Acıpayam, Çevrıl 
ve Sarayköy kazalarında bir tek bile kaçakcılık. hidise.i kaydet~ck 
mümkün dctildir. Yine eskiden Çal, Tav3s ve cıvarınd.a sık sık .cına~ 
vak'alar zuhur ederdi. HattA buıı!in bile Denizli ceza evındc geçmışlekı 
cinayetlerinin seyyiesini çeken mahkümlarıiı. ço~u. bu ke~alardandır. 
Denizli en sakin beldelerden biTi vaziyetine ıı:ırmışlır. Son bır kaç sene 
içinde telefonlara da ehemmiyet verilmiş olduA"u içi.o. De~izlini~ hemen 
her köşesile telefon muhabcraıı yapmak imkıln dahılıne gırmıştır. 

iTAN 

ŞIK 
ŞARK 

: Yeşil domino ve 
Brodvay melodi 

: Korkusuz kaptan 
: Brodvay melodi ve 

Hava kah amanları 
: Son uçu ~ ve Bo. 

umbo korsanları 

• • • 
Ereğli bez fabrikası bir aya 

kadar açılıyor 

Ereğli (Hususi)- Yeni üç büyük pamuklu ,.e dok~m~ fabri~a~ından 
biri olan Ereğli bez fabrikası ve iç hazırlıkları bıtnıış ve ışlıyecek 

bir hale gelmiş bulunmaktadır. . 
Önümüzdeki Mart ayı içinde işlemeğe ;9\tlmns! beklenen. bu yenı lab

nkamız pamuklu endüstri sahasında lcnnın son ılerılemelerın uygun ma· 
kinelere maliktir. Ve en ileri endüstri memleketlerinJe fabrikalarına •ş 
bir verimle çalışarak pamuklanmmn \'e el emeğimin değerlenmesine 
hizmet edecek, ayni zamanda şimdiye kadar memlekette imal ed~lmey~~ 
dokumaları yaparak bu gibi mallar için paramızın yabancıya gıtmesını 
önleyecektir. 

Ereğli fabrikası ham pamuk ihtiyacının en . miihim kısmını ~iraat 
bakanlığının Eıkişehir şimalinde Sakaryada ektırmekle o~dıığ.u yuksek 
cins pamuklardan temin cdileceklir. Bu pamuklar E•kışehır Saz ova 
tohum yetiştirme çiftliğinin kontrolu altında üç senedenberi ycliştiril· 
mekte ve her yıl alınan ınahsul mikdarı artmaktadır. 

Ereğli fabrikasının işlemeye batlamasile b.u taraflardaki pamuk ekinıi 
çok artacak ve daha klrh bir hale gelecektır. 
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Muhabir mektupları 

Senede 400,000 kilo 
pamuk veren Iğdır 

Dolu illeri nde gUmrUk ltl•rlnln bu en 
mUhlın yerinde lçtlmaf ve iktisadi hayat 

/fdırrla 6/r ıenlilc 

Iğdır, (Hususi muhabirimizden) 
- Doğu illerinde gümrük işlerinin 
~n önemli yeri Iğdırdır. Buradaki 
asılat milyonlara varmaktadır. 

li B~rada çok güzel ve geniş bahçe· 
it bır ordu evile hudut boylarında 
~~ulrnuş olan iki karakol insanın 

l!ogs" .. 
1 unu iftiharla kabartan bina • 
•rdand B .. 

ır. unlardan başka mu • 

kemmel bir karargah binası da 
yaptırılmıştır. Değerli ümeramız -
dan albay Ethem Şevki Alptekin, 

bu kıymetli binaları parasız pul -
suz ve hazineye yük olmadan sırf 
kendi becerikliliği ile yaptırmıştır. 

Bu komutan Iğ<lırda tam manasile 
varlıklar göstermiş ve büyük sev
giler içinde buradan ayrılarak Sa-

ASRİ 

ASTOKYA : Şeytan ada" ve 
Mumyaların serveti 

CUMHURiYET: Korsanlar defineıi 
ve Meçhul kuvvet 

FERAH 

MiLLi 

ISTANBUL 
ı Yıkılan belde ve 
Ölüm ve Zafer 
: Ç • pkın r enç ve 

Kızı l çoyır 

HiLAL 
AZAK 
ALEMDAR 
KEMAL BEY 

: Bav Tekin 
: Kliçük prenses 
: Bay Tekin 
: Hava kahraman

ları ve Denizaltı 
kaçakçıları 

HALE 

HALE 

KADIKÖY 
: Yeşil domiııo 

OSKÜDAR 
: Margarita 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Siyah inci - Josefin 

Baker,, 

rıkamışa gitmiştir. 

Karargahın arkasında tel ile çev· 
rilmiş olan gayet kıymetli bir fi • 
danlık ta onun eseridir. Bu fidan· 
!ıkla pek çok mikdarda kavak ve 
kara ağaç !ıdanları dikdirmiş ve bu 
suretle ilerde lüzum görülecek in· 
şaatın kerestesi şimdiden hazırlan· 
mıştır. 

(Nakdeli) ile ortakları (Nakı od) 
oğlu tarafından işletilen pamuk ve 
çeltik fabrikaları hepsinden mü • 
himdir. Iğdırda her yıl (400.000) 
kilo pamuk \'e (240.000) kilo çeltik 
yetiştirilmektedir. 

Gerek pamuk ve gerekse çeltik 
fabrikalarında çift çift mazotla iş· 
leycn üç motörle çekirdeklerden 
il·inci defa pamukları çıkaran lin
ter makinesi vardır. Sekiz maki • 
nenin bir arada muntaz.ıman işle
meleri ekonomi hayatında en büyü!< 
muvaffakiyet amili olduğuna şüp
he yoktur. Bu fabrikalar, yüzlerce 
işçi ve amelenin de maL·ctierini 
temine sebep olmakta ve yılda 
(2000) usta ve amele ile bunların 
çoluk ve çocuklarının nafakaları 

hep buradan çıkmaktadır. 
Abbas ve Bekir Odoğlu adındaki 

iki genç, müteşebbis ve çalışkan 
kardeşin sarkttikleri mesai mem· 
leketimizin varlığı namına şayanı 
tıU<Clırcıir. 

Iğdırda bir çok kahve ve gazino· 
!ar varsa da bunların içinde gazi • 
nocu Rahim herkesin sevgisini ka· 
zanmıştır. 

Bu itibarla Iğdırın ileri gelenle· 
ri hep buraya devam etmektedir • 
!er. Mevki itibarile de herkesin 
zevkini okşamakta ve mevsiminde 
İstanbuldaıl gelen incesaz takımla
rı burada çalmaktadırİar. 

J)elikanlı davasını anlatıyor: 

- Ben. sandalya fabrikası sahi· 
biyim. Adım Receptir. Nazire, be
nim hizmetçimdi.. 

Nazire atılıyor: 
- Hiç de değil reiz bey .. hiç de 

değil.. Metresiydim. 
Nazireyi susturuyorlar. Rrc•p 

devam edivor: 
- Sekiz av bana hizmet etti.. ya

n;mda kald;. Bir gün, bir ae bak
tım, bu, meye.anda yok. Uiuk çek
nıec:e vardı, anahtarının biri de 
bunda idı. Gidip çekmeceyi açtım, 
bır de ne göreyim!: 390 lira paranın 
yerındc yeller esiyor. . 

Sade o mu va?! Sade o kadar mı?! 
36 liralık bir kürk .. 8.50 liralık bir 
iskaı pin .. hiç biri yok!. 

- Kürkle iskarpin kimindi? 
- Nişanlıınındı efendim. Nişan-

lıma hıtaben almıştım. Ni~anlım, 

Bandırmanın Sun'ullah mahalle • 
sinden Abdülkadir beyin kızıdır. 

İşte o nişanlıma hitaben aldığım eş-

retlerle anlatmak, dudak kımılda
nışlarile ~öylemek hususl:ırındı, 

çok kıymetli kitaplar yazmış ve 

f ooN·v·AaAi<·i·6A·R·iPLii<L·E·R·j 

Bedava gazete 
Okumak yasak 

M • car hUkQmeti t UtUncU 
dUkkinlarını k o nt r o l 

et tirecek 
Macaristanda gazete sahipleıi 

hükı'.ımete müracaat ederek tütün
cü dükkanlarında bir çok kimsele-

1 rin ğc.zeteleri parasız okumakta ol
duklarından dolayı şikayet etmi~
lerdir. ~1acaristan maliye 11ezareti 
bu şikayeti nazarı dikkate alarak 
gazetelerin berla\'a okunmamaları 

yayı da beraber götürmüş... . \ 
- Peki, bunları, hızmelçı ıken 

mi götürdü .. yoksa, hizmetçilikten 
çıktıktan soııra mı?. 

için sıkı bir kontrol konulmasını 
eırtrelmiştir. Bcından maada, gaze
te satan miiveniler, gazetelerin pa

l· rasız olarak okunmasına müsaade 

...-- llizm~ti filiyesini yaparken. 
Sonra, bu, meydanlarda yok .. Yer 
yarılmış, yere geçmiş sanki. .. 

On beş gün sonra, işçilerim, so • 
kakla rastlamışlar .. yakalamışlar .. 
polıse teslim ettik. Karakolda bir 
de arasınlar rta ne görsünler? İs -
karpininin içerisinde benim çek • 
mecenin anahtarı yok mu? .. 

390 liram, kürk, iskarpin .. hepsi 
gitti.. 

Nazireye soruyorlar; o da şöyle .1 
anlatıyor: 

- Ben bunun metresiydim. Se • 
kiz ay berab~r yaşadık. Günün bi· 
rinde ayrıldık. Ben de, giderken, 
kendisine verip çekmecede saklat
tığım 75 lira paramla bana aldığı 
kürkü, iskarpini, çamaşırla 

ettikleri takdirde hük(ımet tarafın
dan cezava çarptırılacaklardır. .-·-
En iyi 
Erkek 
Amerika lıla r altı t ar t 

arıyorlar 
Bir Amerika gazetesi okuyucu • 

lan arasında bir müsabaka açarak 
en mükemmel erkek h~.kkında fikli·· 
!erini sormuştur. Alınan cevaplar 
şu neticeye varmıştır: 

Bir: İyi erkek, sabahları uyku • 
dan kalkınca şen ve güler yüzlü o
lur. ki: Yemek zamanlarında evi
ne çok iQtizam ile devam eder. Üç: 
Katiyyen darılmaz ve eve ait bü
tün hususatı karısına terkeder. 
Dört :Karısının, hatta annesinden 
daha iyi bir ev kadını olduğunu 

söyler. Beş: İyi erkek cömert ve 
merhametli olur. Altı: Evini, kah
ve ve meyhanelere tercih eder. 

Ç<.'cuklu~umda, kör, sağır ve 
dilsiz olrnaklığım yüzünden bütün 
dünya uenim ıçin m~huJat ile do
lu karanlık bir boşluk gibi geliyor
du. Soğuk, sıcak, sert, yumuşak 

mad elere e!in·le temas ettirdikle
ri zaman bu boşluk içinde varlık • 
)ar oldu;;unu duymağa başladım . 
Bir gün beni bir çeşmenin önüne 

götürdüler. Elimi çeşmenin mus • 
luğlına y;ıkınla~tırdılar. Parmakla
rım arasından sular şırıl, şırıl dö
kü 'meğe başlayınca, kafamııı içi 
değişti ve bir dür yanın var oldu

gunu r.nladım .. Eğilerek yerlere do· 
kundum .. !{açıp koşmağa başla -
dım. 

Her cismin bir ismi olduğunu öğ· 
r(\nd~m, bundan sonra dilnyanın 
şekli önümde canlandı. Diriler ara· 
sındaki yerimi bundan sonra ben da 

· almış oldum. Bu, mukaddes bir 

başlangıçlı. Bundan öte artık ber· 
' şeyi normal olan neticelerini ala, 

ala elli yıldır kürrei arz üzerinde 
dolaıımaktayım .. • 

Elena Kelen, bütün dünya ka • 
dın1arı arasında çok büyük ilmi 
zengınlikler meydana getirmeye 
muvaffak olmuştur. Her şeyden 
çok, nebatatın nasıl ve ne suretle 
büyümekte olduğunu görmeğe me· 
rakit olduğunu söyliyen .bu kadın, 
ahlakıyata ait kitaplar da yazını~ 
ve 'kör Fransız meb'usu Skapini'· 
nin hatırRlarını İngilizceye tercü-
me etmiştir. Ayni zamanda büyük 
bir sprotmen olan bu kadın, yüz· 
mek, kürek çekmek, ata binmek, 
ve dansetmeği de bilmektedir. 

Pariste bulunduğu bu günlerde 
Elena Kelen, Tomas Peyn namına 
yeni dikilen heykelin açılma mera
siminde riyaset mevkiini işgal ede
cektir. Tomas Peyn, Fransa ihti • 
liıli kebirine iştirak etmiş ve hu • 
kuku beşer beyannamesinin tanzi
minde hazır bulunmuştur. 

rımı beraber alıp götürdüm. On, on 
beş gün sonra R"cebe yolda rastla
dım. Tekrar alıp beni odasına gö
türdü. Biraz oturduk. Derken, polis 
gelip beni karakola çağırdı. O ara
lık, çekmecenin anahtarı iskarpini· 
min içine düşmüş. Acele ile, far
kında olmıyarak giyivermişim. Ka
rakolda ararl:.rken iskarpinin için· 
den çıktı. Yoksa, bunun hiç bir şe· 
yini çalmadım! 
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$ahit Fatma çağırıldı. Karakolda l 
anahtann •:asıl iskarpinden çıkarıl
dığını anlattı, sirkate ait malı'.ımab 
olmadığını ;;övledi. 

Polis Halit de, Recebin (metre • 
sim Nazire, paralarımla eşyamı çal
dı.) diye müracaat ettiğini ve a
nahtarı iskaı pininden çıkardıkla
rını anlattı. 

Müddeiumumi Kamil, şahit Ale
konun celbini ve Nazirenin tahliye 
edilerek muhakemesine gayri mev· 
kuf olarak devam edilmesini istedi. 

Nazirenin tahliyesine karar ve
rilerek muhakeme 15 nisana talik 
edildi. 
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Y enice piyango su 
Yenice sigarası piyangosu bugün 

saat 3 de Bahçekapıdaki satış bü • 
rosunda çekilecektir. 

Nıtan 
Selimiye Topçu Alayı Altıncı 

Bclük Komutanı Suavi Oktemle 
Bayan Rezanın nişanları Eminönü 
Halkevnde iki tarafın davetlileri 
huzurunda yapılmıştır. Genç çifte 
saadetler dileriz. 

evi$~fer 
~leT>JV\e~ r 
Arkadaş şakası ... 

---
Dert ortağı; 
Ben berber kalfasıyım. Dükkaın· 

mı2ın karşısında kızlar bulımarı bir 
mÜ.essese var. Orada bulunan bir 
kızla 7, 8 aydanberi bakı§!arıınızla 
seldmlaşıyor, gülüşü·yar, pek sa • 
mimi görünüyorduk. Ben, bu halin 
hakiki manasını anlamak ve yavCl§ 
yavaş kr.lbimde büyüyen hislerin 
daho fazla artarak bir gün inkisara 
ugramasının önüne geçmek için, 
ona bir mektup yazdım. Günler yi
ne ayni şekilde geçiyor, o, her geç
tikçe yine selam veriyor, gülüyor
du. 

Cevap beklediğim günlerden bir 
gün dükklında pek samimi bir ar
kadCt§ımla oturuyordum. O, 11anın
da bir kaç ar kadCt§t, arasıra bana 
mütebessim bakarak dükkanın ö
nünde onlarla kon~yordu. Arka
daşım onun duyacağı bir sesle §a-

[ 
kadaıı hakkımda atıp tuttu. O gün· 
den sonra artık bakmaz oldu. Oııa 
vaziyetı nasıl anlatayım? 

Vezneciler: Semih 
- Evladım, sen bu vaziyeti anlat

madan evvel ono, kendi vaziyetini 
anlatacak bir çare iste. Daha hala 
faal bir rol oynamadığın bugiın mü· 
nasebetiniz, gülüşüp geçmeden iba
ret olan biı· macerada arkadaşını
zın yaptığı kaba şaka ancak tiı!i 

derecede kalır. Ona bir mektup yaz. 

konuşmak istediğini söyle. Evvela 
bu imkanı temin et, ondan sonra et
raflı konuş. O da her halde arka· 
daşınızın yüzünüze karşı söylediği 

• sözleri sizin sükCinetle dinlemeniz· 
den bunun bir başka sebebi olaca• 
ğını kestirmesi mümkündür. Kısa
ca bir mektupla vaziyeti anlatını:ı. 

Dartortal 
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Bi~birini giyen Suriye yanlış ve kendisine' Halayda 
mıllet çocukları I 

"LJ 
rıerşeg · 

Harp için,, 
insanlıktan merhamet yar 0 mıya- Tahrikat 
dl·ıenen lspanyollar '· cak bir yoldan yürüyor! gelenl;:i;;!~ayf~~:~ıde~=m~oklor 

(1 nci sayfadan devam) 

detço bu düşmanlık de•am edecek• 
tir. Yeni Japon kabinesini teşkil 
eden Ceneı al Hayaşi, eski Hirotl!. 
kabinesinden çok ajtır işleri teva. 
rüs etmiştir. Japon bütçesi askert 

"Kesildiğimiz yeter artık,, diye hay-. 
kırıyorlar ve imdat istiyorlar 

Madrid 14 (A.A) - Madridde 
bulunan ecnebi ıruetedleri M. Le
on Blum'a bir te:ırraf çekerek, baş
vekili i~saniyct namİna Malaıra'da 
yeni kurbanlar verilmesine mani 
olmağa davet etmişlerdir. Bu şe• 
birde sivil halkın katledilmekte ol· 
dutu söylenmektedir. Telgraf, üç 
lnıriliz. iki Amerikan ve bir de 
Fransız gazetecisi taralınddn imza 
edilmiştir. 

Harp devam ediyor 
Avila, 14 (A. A.) - Havas 

ajansının muh•biri bildiriyor: 
Asiler diin Arıranda ve Vacia· 

madria sırtlarını işgal ederek Ja· 
rama mıntakıısındaki mevzilerini 
ıslah etmişıerdir. Şimdi Arıranda'• 
dan Marala ve Deta Juua'ya gi. 
den yola hikim bulunan yeni mev• 
zilerioi bugün tahkim etmişlerdir. 

Diırer taraftan hülr.ümetçiler 
dün Carabanchel'e taarruz etmiş· 
!erse de geri pGskürtülmü4lerdir. 

Asi kıtaları kumandanlıtı, bu 
gayretleri lüzumsuz addetmekte ve 
kail neticenin Jarama'nın ilerisinde 
alınacatını beyan etmektedir. 

Madrit, 14 (A.A.) - Resmi teb -
!iğ: 

Tayyarelerimiz, üç düşman avcı 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Bun
lardan biri, alevler içinde hatları
mıza düşmüştür. İtalyan olan pilo· 
tu, esir edilmiştir. 

Madrit. 14 (A.A.) - Milli Müda
faa Meclisinin öğleyin neşrettiği bir 
tebliğine ;ıöre, asiler Madrit - Va
leneia yolunu müdafaa eden hü
kmet hatlarını yarmağa bir kere 

daha teşebbüs etmicilerse de nıu • 
yafCak olamamış:ardır. 

Hükümet kuwetleri, muvaf!a • 
kiyetle yapılan bir hücum netice -
sinde Usera ve Carabanchel'deki 
mcvzılerini ıslah etmi§lerdir. 
TESLiM OLMAYA GELENLER 

Bayonne, H (A.A.) - Bilbao 
müdafaa kvmite;inin buradaki mu

rnhha= heyeti bir iftirakçı Bask 
heyetınin Burgosa giderek Bısca

yanın Franko Hükümetine teslımi 
için müzakerelere girişti!;i haber • 
lerini kafi olarak tekzib etmiştir .. 

PAPALIK VE iSPANYA 
Vatikan, H (A.A. )- Ossen·a • 

tore Romano gazetesı, Burgos hü
kümeti nezdinde mümessıl bulun
durmayan Papalık makamı ile bol- 1 
şevızme karşı mücadele etmiyen ka-

1 
tolik kilisesini tenkit eden Dr. ı 

Goebbels'e itiraz ederek diyor ki: 

.Papanın nutkundan \'e Alman
ya. FranRa, Hollanda, Belçika ve 
İngiltere piskoposlarının yazdıklan 

mektuplardan sonra, kimse kilise
nin bolşe\•iklere karşı aldığı vazi· 

yetten şüphe edemez. Burgos hü • 
kümeti nezdine mümessil gönderil

mesi meselesi hakkında yapılan bu 
hücum, hiç bir esasa istinad etme
mektedir.• 

Bu gazete, Papalık tarafından 
neşredilen vıllıktan da anlaşılaca
ğı veçhile Vatican ile Burgos hü
kümeti arasında münasebet tesis 
edilmiş olduğunu ilıh·e eylemekte
dir, 

--
( 1 ııci $4yfadım devem) Bunun böyle oluşundıı.n gaftet 

mü! gösteremiyeıı Suriye politika- \'ey.:ı tega(jj! gösteren Suriye poli-
cılarıııııı ""Ha taydaki müstemleke tıkacıları her ~yden önce idrak et-
memur!arının bu gayretlerinin he- meliairler ki. Suriyeyi ve dost s.\y• 

defi iı~ikiirdır. Bugünler içinde dıgımıı Su. ıye milletini yanlış ve 
Cenevrede müstakil HatavıP kcndi;ine v'ir olmıyacak bir yol • 
ana yasası teshil edilecektir. dan yürütüyorlar. Bu gidışleri:e 
Suriyeli politikacılar bu istikliı • Ccnrvrede bütiin i!ade Ye hüviye-
li baltalıyacak. ana yasa icin • lir.i almı:j olan Hatay ,,tik!a'ine 
de talıdıd~ ıi,bi tutae&k b;.zı ma - zerı e kadar l:ir degışiklik ,·e:emi· 
nevral•r "" tuzaklar kurmak t·me- ve~eklerini :drak etmek vaziyetin· 
lindedirleı'. Bütün ga,•rctlerinin de bulunm.ıl•rı iktiza eden Suriyc-
hcdefi budur. Diğer yandan da Ha- 1i polıtikocılar. Hataya çete]~; sok-
tar içine çetder ~aldırm~k. karg•- mak, ilıtılaliu çıkarmak, şu ve bu 
şalıklar çık . .rmak, sun'i ihtiliılllet mezbuhan0 Mre1':Ate baş nırmakla 
yaratmak, Türk halkını didirgin et- da llataylılarorı kılına bile doku • 
mak ve gide!' ayak her zulüm ve iş- n~mıyacakhrından g>fld etmetııe-
keocc care,:r.e baş vurmak azmin. lıdirlcr. ll ılwdaki Türk kaıde,ıe-
dedı !er rimız. iiterl"'' heri Tiirkiye Cumhu-

BUtun bu t\.dbir y "l man~Vrii1e:1rı11 rİV('lıniı riıı 1 ·c ve k~falclı altın-
nafile zahtr.Pl olduğunu giiz önüne da oldukl.ııı kadar buı:ürı Crrr\Te 
ko:,·mak hiç şüphe yok ki en tabı; mukarrera .le bc.~bGtin ve res · 
olan şe.\'dir. Suriye poli:ikacıları bojl men o himaye ve ahabetın garaıı-
yern çalışıyor ve yin~ bc-vlıucle ye- foi içi11~ gırmiş bulunmakt1dırlar. 
re bôylc adi ovunlara ba< \·uru • Tek Hat avlı 'fiükün k.nına girmPk 

- ' vorlar. Onl,rın bu oyununa kul•k o kanı akıt.r·•k olaolar ;cın çok pa-
asacak ne Türkiyedir hatta ne de halı.va ve oek ı;ok ka•1a mal olur. 
Cenevred~ Konseyin ıstıkliıl kara- Hakikat btı ikl-n Suriye politikacı-
rına dileği duhilinde ve.va haricin- !arı bu hatuh hareketlerinin en son-
dc imz3sını koymuş olan Frarsa . da Türk milletinin Suriye hesabına 
dır İ~in bu safhası en kat'i ve kes- olaı bü,vük dostluğunun kayıbına 
lırme ~eklitc bütün dılnyanın gözü mal ol~bilec~gini acaba düşünmü· 
önünde bitirilın::;tir. Şimdi ~·a . yorlar rnı? Bizce bu hareket, Su-
pıl&cak olan ~ey Hatayır ta-n istik- riyaliler için kendilerini maceraya 
lali esası üzerindeki bazı tali hazır- Ye 11ariplikl<'re sürükliyen polilika-
lıkları ifadan ve kağıt üzerinde or- cıl~r slevh'ne af[edilıniyccek ve 

taya çıkarmaktan ibarettir. Bunun t ımin kabu: etmiyccek bir eüret 
aksine olarak hiç bir şey dü~üni.i • sayılmalıdır. 
lemez, düşi.ıniilmesi için dı:. en ha- Suriye nıil'.:ti ve Suriye devleti 

Hasan lbrahim paşa bu!unnıaktaaır. 
Bürnnun faaliyeti tethiş hareket-

lerinden başka üç nokta üzerinde 
toplanmaktadır. Bunların birinci 1 
Hedefi, ffataydı..ki Araııl.arı Türk
l~r aleyhin• harekete ~eı·ketın<>İ< ve 1 
Hat<ıyııı ana y~sasının tanzimi es-
1u1 . ..;ında bazı ına.nevralar çe,·ri!cbH~ j 
ırıt"·-:i .(' fır at aramaktlr. İkinci hc
dc.f ı son rejimın Ira.tayda iyi kar~ı:-
1arıın.dıAıı:ı rr ahıtlere hile ile 

masraflar yüztinden müthiş rnrelle 
sarsılmış ve borçlar 12 milyıır ye. 
ni geçmiştir. Zürra miithiş suretle 
fakirieşmi)tir. Binaenalcy, halk ara
sında muhalefet çok f:ızlalaşmıştır
Gene~al Haya~i. hiikümeti teşkil e· 
derken Japon harbiye nezareti istik· 
bal hakkındaki umum askeri progra-
mı yeni bbineye kabul ettirmi~tir. 
Bu programa göre, bir harp için 
lazım olan butün kanunlar değiş
tirilip bazıtla;ıacak; devlet idaro 
ınakaniıması ~cferberligin icabalı· 

giıstPrrr.~ \'olu ... u t tmak, Ü'.;L.ncü -

sii el lTJtay lıalkı .. ın Şama bal:lo'l
mak 'stcdikkri hakkında uydurma 
•nazbat•lar tcrtıp etmektir. 

Büro hu Uç C$aS üzerinde geni~ 
mikyasla lahnkata ba-;lamış w he
le kendi t.rlip ettikkri mazbatala-
rı zJbıta l:uvvctilc küylülr.re zorla 
ımihürlelmek teşebbüslerine giriş

nıhtır. Şchckcnin bu har!'ketleri, 
hJn•ıl ılelegcsi vekilin< bir kaç 
de! nnlalıln11~tır. Fakat. asıl ddc
IJP. Dürüyonun Vataililerin ileri ge
leı !erine gözlerini dörı açmalarını 
ta\'si e etmij ve bir takım n;,silıat
larda bulunmuş olduga söylenmek
te:lir. Bu ,.a,iyete gö-e, tahrıkat 
hakkında Fransız del~gelerine ve 
malıut M~nduba yapılan müraca
atlardan bir fayda hasıl olamıya -
caf(ı anla~ılmaktadır. Maahaza Ha· 
tylılaı- bütün bu tahrik<ita karşı 

yekpare bir halde bulunmaktadır
lar. 

Mısır hükumeti 
Müsbet cevap 
Verdi 

1 na uygun olarak tanzim olunacak
tır. Binaenaleyh, yeni Japon kabi
nes;nin ga>e ve hedefi, bir harbi 
hazırlamamak ve bu harbe huır
lanmaktır. Yeni Japon hubiye r.a· 
zırı general Nakamura'nın sözle· 
rinden a~laşılacatı üzere, Japonya· 

1 da bugün herşey "Harp için,. dir.. 
111ııııuo11111Hıu11Hı111111•-uııuııuuı11uıuuıııııııuııı11rı11t11uuı 

Yeni Nesriyat: 

Cerrahi mecmu• 
Operatör doktor Cafer. Tayyar 

Kankat tarafından neşredilmekte 
olan aylık modern cerrahi mecmu• 

1 ası intişar etmiştir. 

jl lstaııbul levazım Amirliü'il 
Satınalma Komiıyonu ilanlar~ 

Gümüşsuyıı 

buhar kazanı 

lığı 18 Şubat 

Hastahanesinin 

tamirinin p~zar-

937 Perşembe 

sil bir sebep Ye behane yokt:ır. için tek çıkar yolun İnönüni.in Ka-
Hatay. Türkiye Cumhuriye•i için: mu tay kürs:winden gösterdiği yol Kahire 14 ( A. A.) - Mısır hü· 

Bilakaydiişart biitüıı eda ve ifadesi ve da'ın• Turk dostluğunu kazan • kı1meli, Milletler Cemiyetine kabu. 

günü saat 15,30 da Tophanede 

Satınalma komisyon unda yapı

lacaktır. Ke~if bedeli 895 lira. 

dır. lllı: tt::ninatı 67 lira 13 kıı· 

İsteklilerin belli saat• 
ile müstakil Hatay devleti o!duğı< mak oldu~ur.dan ~uphe edilmeme- lünü talt.p etmesi zımnında Irak 
gibi Hataylılar için de bu böyle • l ıdir. hükümeti tarafından kendisıne ya· 
dit. Akla gelmiş ı•eyo gelmemis her Büyük Türk dostluğu Suriyeye pılan davete müsbet cevap ver· 

ruştur. 

te kanuni vesikalarile beraber 

komisyona geluıeleri "346 .. "810. 

hangi bir vesile flatayııı ist•kldliııe bi.i}·ük menfaatler getirebilen bir miştir. 

Balkan toplantısı bugu•• n' ;;;';e~t~~:~ uznktan, yal;wdaıı ha- dostluktt~t 1 t B ,,l';ı=H=A=Rl~C=l =K=Ü=ÇÜK~=H=A=B=ERL~E=R~,ı 
................. ı ....... "''ll'"tt•ı••·" .. "'"'"' em zze enlce ............................. ,,, .. , ......... -......................... ,,,,, ..... , .. ,, .. ,,,, ... ,, ........ .. 

Alın k d Santıago (Şili) 14 (A.A.) - M. 

* Üçiincü Kor birlikleri için 

on bin liralık yiin ~idi ven 26 • 

şubat·9'37 cııma giin ü saat 15 

de Tophanede satınalma komis. 

yonttnda kapalı zarfla eksiltme. 

ye konulmuştur. Tahmin bedeli 

beher çifti 75 kuruştur- İlk te; 

minatı 750 liradır· Şartname ve 

nümunesi komisyonda görüle. 

bilir. İsteklilerin kanuni vesi. 

kalarile beraber teklif mektııı..

larını ihale saatinden bir saat 

evvel komisyona gdmeleri. 

(1 nci sayfadan devam) 
Jandarma kumandanı da Tevfik 
Rü,tü Arası kar~lamışlardır. 

Ayni r.amanda di~er Balkan dev· 
Jetleri Hariciye nazırları da sefirler 
tar~fından Yun•n hududunda İl· 
tikbal edilm~erdir. 

Türkiye, Romanya ve Yuıroslav· 
ya hariciye harici)e ve Türk gaze
tecilerini hamil tren saat onda Ati. 
naya vasıl olacaktır. 

Balkan matbuat kongresini takip 
etmek için Macar, ltalyan ve di· 
ter milletlere mensup gaıeteciler de 
bir taraftan Atinaya ırelmektedir· 
!er. Ecnebi ıraz•tecileri n koorre 
müzakerelerini takip etmelerine 
müsaade cdilmi} ecektir. 

Bu defaki içtimaya biiyük bir 
ehemmiyet verilm•ktedir. Gerek 
Fransa ve ltalya, ırerekse orta Av· 
rupa dovletleri ve Almanya ayrı 

ayrı al4ka ile konseyin toplanbsı· 
nı ve mukarrerat neticelerini takip 
etmelcted;rler. 

Konse~in bu defaki içtimaında 
riyaset Yuıroslav başvekil ve ha. 
riciye nazırı n:ösyö Stoyadinoviç'e 
intikal etmiş bulunmaktadır. Toplan. 
tıda Bulgar-Yugoslav anlaşması ve 
netceleri mütalea edileceti ıribi dok· 
torArasMilano mülakatı intibaların· 
dan ve Akdeniz meselelerinden de 
konseyi resmen haberdar edecektir. 
Bu meyanda Yunan. Bulgar we Ro. 
manya • Bulgar münasebetleri de 
mütalea mevzuu olacaktır. 

Belgrad 14 (A.A.) - M. Stoya. 
dinoviç ile M. Antonesko bu sabah 
ayni trenle Atina'ya gelmişlerdir. 

Hariciye 
Nazırlarını 
Karşılamak için 

TÜRKiYE, ROMANYA VE 
YUGOSLAVYA SEFiRLERi 

HUDUDA GiTTi 
Atina 14 ( A. A. ) - Türkiye, 

Romanya ve Yuıroslavya elçileri, 
Hariciye nazırlarını karşılamak üze
re hududa gitmişlerdir. 

Stoyadlnovlç te har•· 
ket etti 

Belgrad 14 (A.. A.) '- Başvekil 
ve Hariciye Nl?ırı B. S\oyadinoviç. 
Atinaya gitmek üz re Be'gratlan 
hareket etmlşlir. 

Gtce Belgrada ırelen Romınva 
Hariciye Nazırı Antonesko da 
aynı trenle Atinaya hareket eyle· 
ıııişti r. 

Yun•n m•tbu•tının 
•Ulk•aı 

Atioa 14 (A.A) - Atina ajan11 
bildiriyor : 

Gazeteler Balkan antantı konse
yi toplantısına ve aynı zamanda 
Balkan antantı matbuat kooferan• 
sına istir~k için gelen ve hu ak· 
4am Sellnikten ıreçmekte olan de
leıreleri hararetle sellmlamaktadırlar. 

Katimerini guetesi ezcümle di· 
yor ki: 

Balkan antantı, hayalının dördün. 
cü senesine ırirmektedir. Bu antant 
hayatının dördüncü senesine kad3r 
Antantı teşkil eden devletler 
arasında kardeıçe tesaoüd, samimi 
teşrikimesai hususlarında bir misal 
gibi almacık bir Pakt oldu~nu 
ispat eylemiştir. Balkan Antantı 
memleketlerinin bu dört sene için· 
deki kazançları çok büyüktür. 

Sarsılmaz surette birbirlerine 
baa"lı olarak diplomatik sahaya çı· 
kan bu dört memleket, ayni za. 
manda dabı umumi ıulhe de yır· 
dım eylemektedir. 

Gueteler B. Stoyadinoviç. Rüştü 
Aras, Anton•sco ve Bodüleseoyu 
ıelimlamakta ve bu iki Romanyı 
devlet adamının Yunanistanı res
men ilk defa olar3k ziyaret etlik· 
!erini tebarüz ettirdikten sonra 
her dört devlet adamının faali· 
yellerini tebarüz ettirerek hakla. 
rında sitayişlerde bulunmaktadırlar. 

Gr.zeteler, aynı zam•nda, Türk 
milletinin büyük şefinin Sefanikte 
dotdutu evi Atatürke hediye eden 
Sellnik belediyesinin bu hareketini 
de bu vesile ıle bilhassa kaydey. 
lemekledirlcr. 

Gueteler, Balkan Antantı mat• 
buat birli~inin kuruluşu tarihçesini 
yapmakta ve bu ese-in ehemmiye• 
tini de tebarüz ettirmektedirler. 

Uçan adam 
Geçen yıl İngiltrede uçan Kil • 

yam Zon bu sene Fransada uçacak
tır. Paris civarında yakında tecrü • 
helerini yapacak olan bu cesaretli 
adam, hava cereyanlarından istifa. 
de ederek havaya yükselmek i • 
çin yeni bir alet bulmuştur. Uçma· 
ğa mahsus elbisesini giydikten son
ra Zon, bir kelebeğe benzemekte. 
dir. ~en sene bu adam tayyare i
le iki, üç kilometre yükseldikten 
sonra tayyareden atlamış ve gök 
yüzünde bir saat kalmıştır. Bu dt!· 
fa Paris civarında yapacağı tecrü· 
bede Zon omuzlarına yerleştiril • 
miş küçük bir motör ile kendi ken
dine havalanacaktır. 

anya arşısJn aı Tarapaça'dan inhil.il eden Ayan 

Çeko 1 k d azalığına namzetliğini koyan M. 
S OVa ya Of USU Cruchaga Foruwin, intihap müca-

ç k H deielerile uğraşmak üzere i•lifast-

e . arbiye Nazırı : nı;e~:~~i.r~4 (A.A) -Yeni ver-

''Sulha hizmetimiz kadar har- giler ihdas olunacağına dair çıkan 
şayialar sallhiyettar mehafilce tek-

b d h b J d• -zıp olunmaktadır. e e azır Ü UOUyoruz,, ıyor * Paris, 14 (A.A.) - Riviera sa

(J inci sayfadan devam) 
pagandalar sebebile dünya umumf 
efkarını iiıerine celbetmiştir. Bu 
propagandalarla Çekoslovakyayı 
Avrupanın kültür ve siy•sl bir 
korkulu~u g'ibi gösterilmete ça. 
lı~mışlardır. Fakat, dfışmanc3 da ol. 
sa, bu propagandalar, Çekoslo. 
vak yanın men [~atine olmuştur. Çün· 
kü, cihan umumi efkarı ve yabancı 
milletler 18 yıldanberi Çekoslovak· 
yanın sulh u~runda nasıl çalışmış 

olduiunu görüp anlamışlardır. Biz, 
demokratik bir idare t~sis etmiş bu· 
lunuyoruz. Kanunlarımız muhtelif 
ıosyal menfaatleri tatmin edici ma. 
biyettedırler. 

1&26 yılından beri hükümeteNemse 
miletinin mümessilleri iştırak ettiril. 

mektedir. Bu mümessiller, ekalh -
yet halindeki kendi milletdaşları • 
nın menfaatını korumaktadırlar. 

Bizi bolşe\'iklikJe itham edenler, 
kanunlarımızın Çekoslovakyada 

bolşevikliği kökünden kazıyacak 

kadar zecri olduğunu görmek iste
memektedirler. Masarik ile Doktor 
Beneşin tuttukları siyaset, dahılde 

süklln ve nizam, hariçte beynelmi 4 

le! barışıklığa hizmet etmek oldu -
ğu meydandadır. Bizim Rusya ile 
olar, muahedemiz, korunma ve mü· 
dafaa mahiyetindedır. Hiç kimseye 
hücum etmek niyetinde değiliz ve 
bu muahede Cemiyeti Akvam pak
tının icabatına uygundur. Sovyet
lerin Çekoslovak topraklarında gız
li tayyare istasyonları tesis ettikle
rine ve bu tesisattan Almanya a
leyhine Rusların istifade edecekle
rine dair \'ukubulan iftiralar, çok 
gülünçtür. Çekoslovak ordusile 
polisinin Rus mutehassıslar tara • 

fından idare edildiği de yalandır. 
Bugün Çekoslovakyıtda yalnız iki 
tane Rus zabiti bulunmaktadır 
demiştir. Gt!neral Siroviy de şun
ları söylemiştir: 

.Balkanlarda son zamanlarda Ct· 

reyan eden hadiselerden bütün İs
lavlar örnek almalıdırlar. Biz Yu· 
gosla\r ordusile çoktan beri yakın -

dan munasebette bulunmaktayız. 
Bulgar ordusile de asker iyakınlık 
yapacağımıza lı<>nim büvük kanaa
tim vardır• Almanyanın Çekoslo- l 
vakyaya vakı hücumlarını kasde -
den Ge™'ral. sozlerine şunları da 1 
ılaYe etmiştir. 

.Sulh zamanında, Bavyera hu
dudu cıvarındaki Klatov'da kendi 
işlerıle ugraşan bizim askerlerımiz, 
bir harp vukuunda sılıihı ellerine 
aldıkları zaman zafere doğru git
mesıni de bilmektedıder .. 

MUatemleke meaelesl 
dUnyanın h•cml lstlablsl 

Almanya, İtalya ve J3ponya, İ
talya ve JaPQnya müstemlekelerin 
yenıden taksimıni ve nüfusları tas
kın olan memlel<'etlerden nüfus~ 
az olan yerlere yeni bir muhaceret 
yapılmasını istemektedırler. Çün
kü, bu üç devlet, nüfus miktarları
nın işgal ettikleri araziye nisbctle 
kalabalık geldiği iddiasındadırlar 

İtalyada (Habeşistan hariç) her ki
lometreye 138, Almanyada 140, Ja· 
ponyada 178 insan isabet etmekte· 
dir. Japonyanın nüfusu her sene bir 
milyon artmaktadır. 

hilinden gelen Danimarka Kral ve 

kraliçesi, saat 9.50 de buraya mu
vasalat etmişlerdir. * Montrouge, 14 (A.A.) - Milli 
Sosyalist Meclisi b usabah beledi
ye dairesinde toplanarak gelecek 
parti kongresinin l\1arsilya'da ya • 
pılmasına karar vermiştir. ----
Bir insan 
Kaç lira eder? 

Amerikada ve son zamanlarda 
İngilterede hır insan, kaç para ka
zan.bilirse o kadar kıymette odde· 
dilmektedir. Amerikada bir insan 
kaç liraya kadar sigorta edilirse, 
o kadar kıvmeti vardır. Sigorta 
parası ne kadar yüksek ise, insanın 
kıymeti de o derece yüksektir. A
merikalıla.-a göre, bir muharrir., bir 
ressam, bir devlet adamı. yahut '>ir 
alimin kıymeti, zengin bir tayyare, 
otomobil ve tank fabrıkası sahibin
den daha azdır. Demek oluyor ki 
Amerikanın top kralı Düpont, 
meşhur alim Aynştayndan daha 
kıymetlidir. Fakat, yalnız Ameri -
kalılarca ... 

Le Miroir du Monde mecmua • 
sında bir makale neşreden biıyiik 
bir Fransız Ekonomisti, Avrupa ve 
Uzak Asya kıtalarından aşağıda 

gö.;ter dıği üç kıt'a üzerine yapılma-

Mod• ve kadın ç•11tal•rı 
aleyhine 

sı mümkün olan muhacereti şu su
retle taksim etmektedir. 

' -• • :G k ... .. .... 
- • .ııı ... --•• s - . .,,. ... 

Brezilya 44 
Amerika Cumhuriyeti 124 
Çin 452 
Arjantin 11 
Kanada 10 
Avustralya 10 
Yeni Kine · O,S 
Yeni Zllanda 1 -652,5 

• • == • .a • -. - -"" .. . ~ a] 
... :o. i • o 

- u 3 --
900 
500 
775 
150 
150 
120 
100 

25 -2620 
Bu zatın kanaatlerine ve hesİp-

' 

bir cemiyet kuruldu 
Parisli genç kadınlar yeni bir ce· 

miyet tesis etmişlerdir. Bu cemiye
tin gayesi, kadınları yıpratan, ko
ketleştirip acaipleştiren çeşit, çeşit 

modalarla, kadın çantaları aleyhi· 
ne mücadele etmektir. Bu cemiye
te giren kadınlar, çantalrına konu
lan bı.itün kadın levazimatı için ka
dın elbiselerinde cepler yapılma -
sını istemektedirler. Pariste bu ce
miyet kısa bir zamanda çok ku· 
vetlenmiştir. 

-- - - --
!arına göre bu rakamlara Rusyaya 
yerleşebilecek 60 milyonu da ilave 
etmek lazımdır. Ekonomistler kür
rei arzın daha iki milyar insanı bes
liyebilecek kudrete malik olduğu
nu söylemektedirler. 

•331. ft685., 

* Asl.:crl Tıbbiye okurları için 

3140 çift tire çorap 2· Mart-1937 

salı günü saat 14,30 da Topha. 

nede satınılma komisyonunda 

açık eksiltme ile alınacaktır. 

'fahmin bedeli 94.2 liradır. İlk 

teminutı 70 lira 65 kuruştur. 

Şartname ve niimunesi komis· 

yonda görülebilir. İsteklilerin 

kanııni vesilı:ılarile beraber bel· 

H saatte komisyona gelmeleri. 
(342) (772) ... 

Asker konağı için 4000 ki· 

lo yataklık kuru ot 16·Şubat -

937 salı gün il. saat 15,3() da 

Tophanede s:ıtınatma komis

yonunda pazarlık!• alınacak

tır. !hale günü testim şartile 

alınacak olan yatai:lılı: kııru ot 

için isteklilerin belli saatte ko. 

misyona gelmeleri "343,. "773. 

1 ıns Hıcrl 1 1352 Rumr j( 
Zilhicce Şubat 

i 3 2 • 1 

1 

' 

Yıl 1937, Ay 2, Glln 46,Ka11m 100 

1 15. Şubat 

Pazartesi 

Vakitler Vuatı ... d. 

Güneş 6 51 

Ôtle 12 28 

ikindi 15 'l.l 
Akşam 17 42 

Yatsı 19 13 
imsak 5 17 

·-

' 

Ezani 

ıa. d. 

1 15 ' 
6 46 
9 S9 

12 00 1 
1 

1 32 
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r-VEZiDiN AŞKI 1
1 Avrupaya Talebe 

LvE KERBELA FACI ASI 1 Gönderiliyor 
TerlhT rome-;: 95 Yazan: M. Rasim ÖZGEN G a 1 ata saray 1stanbu1 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Muaviye, Yezid~: Koş, vur, ö~dürl Fakat sporu yend·ı' Genel Direktörlüğünden: 
Ahnefı kurtarr Dedı. • 

Muaviyenin alnından ter akıyor
du. Yezide doğru dönerek: 

- Oğlum! 

Dedi. 
Yezid .. vücudunu ileriye iğ -

miş, gözlerini muhafızlara dikmiş .. 
hücrenin parmaklıklarını sıkı sıkı
ya tutuyordu. 

- Baba muhafızlarından birini 
öldürürlerse Iraklıların hepsini te
peliyeceğim ! 

Diye mırıldandı. 
Muaviye: 
- Bu Ahnef denilen herifı şey -

tan alsın! fakat ölümü, büyük gai
lelere meydan verecektir. 

Dedi. 
Şehzade .. dişlerini sıkmış bakı -

yordu. Muhafızlar, birşey yapacak 
halde değillerdi. Önden. arkadan 
Ahnefin adaml•rı tarafından teh -
dit ediliyorlardı. Kılıçlar, gittikçe 
biribirlerinc yaklaşıyorlardı. 

Muaviye .. tekrar Yezide seslen

di: 
- Oglum' ~erefimiz ve bize men

sup olan adamların şerefi tehlike
de ... Iraklılar, misafirimiz bulunu
yorlar. Hazırlanan cinayeti dur -
dw·! 

Yezid .. babasının bu sözleri ö -
nünde sarsıldı. Evet.. Irak emirle
rini, Şama, babası dağvet etmişti. 

- Ne yapayım? 
- Koş, vur, öldür! fakat Ahnefi 

kurtar! 
Yezid .. maksureden fırladı: 
- Kağbeyi seven .. Allahı seven, 

yanıma gelsin! 
Diye bağırdı ve nasıl hareket e

deceğini bilmeden halkın arasına 

girdi. Biribirinin üzerine atılmak 
istiyenlerc kılıcının kabzesi ile vu
rarak: 

- Ey Allahın süvarileri yanıma 
gelin' Ey taglıpler, Yemenliler, 
beni Kelbler Yezidin imdadına ge
lin' 

Diye bağırıyordu. 
Muaviye .. Mugayreye: 
- Yezide, sarayın yolunu aç! 
Dt:yince .. ihtiyar kör de halk a-

rasına atıldı. 

Ş('hzade iki kolunu kaldırmış .. 
bir elinde kılıcı, ötekisinde cübbe
sinin siyah yenini sallıyor: 

- Şam, Yemen, Tagleb, Kelb .. 
yanıma! 

Dıye bağırıyordu. 

Birbirine giren halk, şehzade

nin feryatlarını işitince şaşırdı. Ye
zid, imdada çağırıyordu; acaba 
Hadra sarayı mı tıehlikede idi? 
Yezide karşı bir taarruz mu vardı? 
Halk, bu gibi ihtimaller önünde, 
birdenbire yüz geri etti; Yezidin 
arkasında, cıimiğin kapısına doğru 

aktı. Milisler, bu fırsattan istifade 
ederek muhafızların yanına kadar 
ilerledi ve Ahnefin, hiıla, tebessüm 
ederek durduğu minberin etrafını 
sardı. 

Mugayre.. Yezidin yanına so -
kulmuştu: 

- Saraya doğru yürü! 
Dedi. 

Halk .. Ahnefe yumruk sıka sıka 
Yezidle Mugayrenin arkasında sa
raya doğru yürüdü. 

Ahnef, çiğnenmesini bıraktı, or
"tada hiç bir şey yokmuş gibi bütün 
sükün~tini muhafaza ederek min -
herden indi ve ciımiğin kapısına 
doğru yürürken halifeyle karşılaş
tı. İğildi ve parmaklarile halıya 
dokundu ve büyük bir hürmetle: 

- Ya Emirülmüminin, Allah a
dil ve kadirdir! 

Dedı. 

Muaviye .. uzakta kaynayan gü
rültüleri dinlerken: 

- Allah seni korusun, ya Ahnef! 
Diye cevap verdi. 

(Devamı var) 

TARİHTEN 78 İNCİ NOT 

Muhammed .. ümmi bir kavın için
de yetişmiş.. hiç bir mektep ve 
medresede okumamış olduğu halde 
Vahy ve ilhamla gaipten haber ver
dıkçc .. T~vrat ve İncil gibi din ki
taplarından büyük bir vukufla bah
setı-k 
1 ı çe Mckkeliler hayrette kalır-
bardı. Ve kimisi, deli .. kimisi sihir
d~z .. kimisi şair, yahut kahin der-

ı. 

~eygamber her sene hac mevsi
md ıkn_de Mekkede .. Taif cihetlerin -

e ı Ukk" 
b·ı 1 az panavirinde Arap ka -

ı e c · .. 
Yeti rı arasına karışır .. onlara a -

er oknr din 
~abiJeler ·· e dağvet ederdi. 

de, yavaş yavaş ona ina-

nıyorlardı. Kureyş reisleri, bu hali 
gördükçe endişeleniyorlardı. Bir 
hac mevsiminden evvel Velid ibni 
!\fogayrenin nezdinde toplandılar 

ve: •Yarın, Mek.kcye her taraftarı 
Arap kabileleri gelecek. Muham -
meci hakkında ne söyliyeceksek 
tağyin edelim. Hepimiz ayni şeyı 
söyliyelim.> Diyerek müzake:e et
tiler. 

Velid ibni Mugayre .. Araplar a
rasında, zekası, serveti, evlat ve 
ahfadının çokluğu ile ve hepsinin 
de en yaşlısı olması ile muhterem 
bir adamdı. Şairleri, güzel söz söy
l iyenleri himaye eder ve onlardan 
arzu edenlerin şiirlerini eserlerini 
tashih ederdi. Onun re'yi, herkesin
kine tercih edilirdi. Ayni zamanda 
Kureyş kabilesinin reisi ebu Cehl 
ibni Hişamın da amcası idi. 

Velıd, müzakerede bir karar ver
medi. cBu hususta gidip Muham -
mcdlc bir defa konuşayım.> Dedi 
ve peygambere gitti ve Kur'andan 
bıraz okumasını rica etti. 

Muhammed.. ona, Secde süresi
ni ckumıya başladı. Ad ve Semud 
kavimlerinin bir yıldırımla nasıl 

yere yattıklarını anlatan ayeti o
kuduğu zaman Velidi bir korku 
kapladı ve arkadaşlarının yanma 
uğramadan evine döndü. 

Ertesi günü, ebu Cehl, onunla bu
luşarak: 

- Amca' sen Muhammedin dini-
ne mi girdin! 

Diye sorunca, Velid: 
- Hayır! ben iıba ve ecdadımın 

dinindeyim; fakat işittiğim şeyler, 
beni fena halde korkuttu. 

Dedi. 
- Sana şiir mi okudu? 
- Hayır .. şiir değil. Ben, şiirin 

bütün incelıklcrini bilirim. Onun 
sözleri, şiire benzemiyor. 

- O halde nesirdir 
- Bizim nesrimiz müteselsil ve 

muttasıl cümlelerden mürekkeptir. 
Onun okuduğu şeyler, kısa ve ayrı 
cümleler halinde bulunuyor ve üs
lübuna doyulamıyor. 

- Öyle ise, ona kahindir, diye
lim. 
. - Muhammed .. k&lıin del!Jldir; 
sözleri kahin sözüne benzemiyor. 

- Mecnun diyelim. 
- Mecnun desek kimseye inan -

dıramayız. Çünkü halinde delilik
ten eser yok. 

- Sihirbaz diyelim. 
- Okuyup üfürmez .. düğüm bağ-

lamaz.. Sihirbazlara benziyen bir
şey yapmaz, ki ona sihirbaz diye
lim. 

- Öyleyse ne diyelim? 
- Ne demek lazım geldiğini bil-

miyorum. Çünkü ne söylersek kim
se inanmıyacak. Yarına kadar bana 
müsaade ediniz de biraz düşüne -
yim. 

Velid, ertesi günü: 
- En iyisi ona sihirbaz diyelim. 

Çünkü okuduğu şeylerle, kardeşi 

kardeşten ayırıyor. Akraba ara -
sına tefrika sokuyor. Bunun söz
leri sihirdir; fakat o, başka sihir -
bazlara benzemez. Ona Biibil sihir
baz: ve cHırut ve Marut> hulül et
miştir, diyelim. 

Dedi. 

Kureyş reisleri, Velid.in fikrini 
kabul ettiler ve herkese, Muham -
medc, cBabil sihirbazı - Harut ve 
Marut. un hulül ettiğini ve onun 
çok tehlikeli olduğunu anlatmıya 

ba<Jodılar. 

lstanbul radyosu 15 şul:at 937 
Pazartesi programı 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plAkla Türk musikisi, 

12,50 havadi•, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14,00 son. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 çocuklara masal 1. G•lip Ar· 
can, 20,00 Rifat ve arkadaşl2rı 
tarafından Türk musik:si 'e halk 
şarkıları, 20,30 Bay Ômer RııJ tara. 
fından Arapça söylev, 20,45 Safiye 
ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21, 15 Şehir 
tiyatrosu dram kısmı tarafından 
la Bohem, 22, 10 ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi ırünün programı, 

22,30 plakla ıololar, opera ve operet 
parçaları, 23,00 son. 

Maçın ikinci devresinde I stanbul 
sporlular daha hakim oynadılar 

Fenerbahçe Anadoluya 
10 golle galip geldi r 

Bu haftanın en mühim futbol 
maçı İstanbulspor - Galatasaray 
karşılaşması idi. Oyunun neticesi 
tamamen G. Saray lehine bitti. 

Fakat İstanbulsporlular oyna -
dıkları oyunun neticesini alamadı
lar. Buna en büyük sebep İstanbul
spor forvet hattının bir çok fırsat
lardan istifade edememesi oldu. 
Her iki takım da fırsatlar kaçırma
salardı, netice daha b~ka olabilir
di. Bu hafta sahaya çıkan G. Saray 
takımında bazı değişiklikler ya -
prlmışt.ı. Salim sol bek, Lütfi santr
haf oynuyor ve Eşfağın yerine 
Ekrem, sağiçe de Şevket alınmıştı. 
Hakem; Ahmet Adem (Kasımpa
şa). 

Galatasaray: Avni - Salim, Re -
şat - Ekrem, Lütfi, Suavi - Necdet, 
Şevket, Haşim, Bülent, Danyal. 

tst. Spor: Hikmet - Samih, Hasan
Fahri, Enver, Aziz - Kemal, Nev -
zat, Orhan, İsmail, Bahri. 

Oyuna G. Sarayın akınile ba§lan
dı. İstanbulspor müdafaası ilk da -
kıkalarda G. Sarayın sağdan gelen 
hücumlarını kestiler. 

Bunu müteakip neticesiz bir kaç 
!st. Spor akını görüldü. Gene sağ
dan inen G. Saraylılar, ilk dakika
laraa Haşimin ayağile ilk sayıları
nı kazandılar. 1 - O. 

Bu golden sonra İst. Sporlular, 
bir kaç akın yaptılar. Elde ettikleri 
fırsatları kaçırmakla israr eden ist. 
Spor forvetleri müdafaalarının faz
la çalışmalarırıa vesile oluyorlardı. 

Devrenin ortalarına doğru G. Sa
ray soliçi Bülend, ikinci golü de 
yaptı. 2 - O. 

Oyun İst. Spor s"hasında oynanı
yor ve G. Saraylılar gol yapa -
mıyorlar. G. Saray forvetleri İst. 
Spor müdafaa•ile Oldukça sert bir 
mücadele geçiriyorlar. Bu devrede 
G. Saray yaptığı iki golle 2-0 galip 
vazıyete ge~ti. 

İKİNCİ DEVRE 
Bu devreye başlarken İst. Spor

luların canlı oynadıklarını görüyo
ruz. Fakat bir kaç dakıka sonra G. 
Saraylılar tehlıkeli akınlar y:ıpmı

ya başladılar. 

Bu akınları neticesiz bırakat İst. 
Spor müdafaası forvet hattını ış

Jetmıyc çalışıyor. 

Ancak şahsi akınlarla G. Saray 
kalesine inen İst. Spor forvetleri 
topu ya kaptırıyor veya avta atı

yorlar. Devrenin ilk on dakikası bu 
şekilde geçtikten sonra İ;t. Spor 
!ular dü1~ün bir oyun oynamıya 

boşladılar. Zaman zaman tamamen 
hiıkim va1iyelte oynuyorlar. Fakat 
tazyik esnasında gol yapmıya mu
vaffak olamadılar. Buna mukabil, 
G. Saraylılar savı adedini arttır -
mak ve galibiyeti sigortaı.mak i
çi., çalışıyorlar. Yaptıkları bu akın
lardan birinde Ha<im, üçüncü golü 
yapmıya muvaffak oldu. 3-0. 

Bu golrien sonra her iki taraf sa
yı yapmak icin çalıstıl~r F3kat ne
fir" değişmeden maç, 3-0 G. Sara -
vı"l galibi:;etil0 bitti. 

Fenerbahçe : 10 
Anadolu: O 
Tnks.m stadında ilk birinci küme 

karsılaşm:uı F. Bıhçe ile Anadolu 
arasında oynandı. Hakem· Şazi Tez
can (Günrş). 

F. Bahçe: • Hüs~nıettin - Yaşar, 

Fazıl - M. Rcşnt, Aylan, Cevat -
Naci, Bülend, A. Riza, Esad, ret. 

Anadolu: Kiço - Şükrıf.Ahmet -
Cehittin, Cevdet, Ziya - Kenan, 
Mustafa, Liva, Zek1 şeklinde on ki
şi oynuyorlar. 

İlk anlarda Fener hemen hakim 
vaziyete geçti. Çok güzel paslarla 
oynıyan Fenerli oyuncular karşı -
sıncia Anadolu müdafaası muvaf -
fak oluyor. Bir kaç dakika iyi mü
dafaa sistemi kullanan Anadolu Fe
ner tazyikından kurtulamadı ve 
Esad, Fenerin birinci sayısını yap
tı. 1·0. 

An,.dolu solaçığı Zeki bir kaç a

kın :vaptı, fakat Fenerliler sayı ade
dini çoğaltmak için gayret sarfedi
yorlar. Fikretin bir ortasından is-

tifade eden Naci ikinci ve biraz 
sonra A. Riza üçüncü sayıları yap
tılar. 3-0. 

Fikret, santra çizgisinden kaptığı 
topları Anadolu kalesine kadar ge
tiriyor ve çok mükemmel ortalar 
yapıyor, fakat Anadolu müdafaası, 
enerjik bir oyunla bu tehlikeleri 
uzaklaştırıyorlar. Fener santrhafı 

Aytan çok güzel paslarla forvet -
!erini çalıştırıyor, Bülendden gü -
zel bir pas alan A. Riza dördüncJ 
Fener golünü de yaptı. 4-0. 

Vaziyet 4-0 olunca yeni bir re -
kor tesis edilebileceği tesiri baş 
gösterdi. Fakat Anadolu oyuncula
rı iyi oynuyor ve bir çok sayılara 
mani oluyorlardı. 

Birinci devre Fenerin tazyiki al
tınöa ve 4-0 galibiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devrede yine Fenerliler 

hiıkım oynuyorlar. İlk dakikalarda 
Fwcrliler hfıkim ovnamalarına rağ· 
man gol yapamıyorlar. Bu vaziyet 
on beş dakika kadar sürdü. Niha
yet Esad besinci golü yaptı. 5-0. 

Bu golden sonra sayılar birbiri
ni takip etmi:ve basladı. Fakat ya
pılan goller kolaylıkla elde edile
miyordu. Hakem, kasdi bir favl ha
rekeli yüzünden devrenin ortala -
rında Fikreti oyundan çıkardı. Şim
di iki takım da on kişi oynuyor. A
nadolu solaçığı zaman zaman topu 
Fener kalesine kadar götürüyor ve 
g<ıl fırsatları çıkarınıya çalışıyordu. 

Fakat kuvvetli Fener müdafaası 

karşısında Anadolu muhacimleri 
muvaffak olamıyor. Yerinde bir 
fırsat yakalıyan A. Riza, Fenerin 
altıncı golünü de yaptı. 6-0. 

Bu gol, Fener tazyikini büsbütün 
arttırdı. Biraz sonra Esad yedinci, 
Naci de sekizinci golleri yaptılar. 
8-0. 

Fenerliler bir kaç gol daha yap
mıya çalışıyorlar. Anadolu müda -
faası fazla gol yememek için fov
vetleri de şeref sayısı yapmak için 
ugr;;şıyorlar. Fener soliçi Bülend 
guzel bir vuruşla dokuzuncu sayı
yı da yapınca artık onuncu golü 
beklemek kendini gösterdi. Esad, 
kalecinin topu tutmasına meydan 
vermeden onuncu golü de yaptı. 

10-0. 
Oyun bu vaziyette Anadolu sa

hasında oynanırken 10-0 Fenerbah
çenın galibiyetile bitti. 
/!cinci kıinı,. : 

Kasımpa,a : 4 
DoAanspor : O 
Taksim stadında yapılan ikinci 

küme maçı Kasımpaşa ile Doğan
spor arasında idi. 

Hakem. Burhan Atak. 
Kasım;ıaşa: Hüseyin - Selim, Rü~

tü - Mümtaz, Hüseyin, Sabri - Sait, 
Bilal, Sual, Ruhi, Murtaza. 
Doğansporlular esas kadroların -

dan Ç<•k eksik ve dokuz kisi ile oy
nuyorlar. İlk devrede tamamen hiı
kim oynıvon Kasımpaşalılar 2 gol 
yaparak dcvrryi 2-0 galip bitirdi -
!er. ikinci devrede 9 ki~ilik takım
la oynıyan Doğansporlular, bir 
müddet gol yememiye muvaffak ol
dularsa da Kasımpaşalılar, sağa -
cıkları Murtaza vasıtasile iki gol 
daha kazanarak maçı 4-0 galip bi
t'rdiler. 

ŞEREF STADINDA: 

Beykoz : 2 
SUleymaniye ı 2 
Şeref Stadının ilk birinci küme 

maçı Beykoz - Süleymaniye arasın
da idi. 

Beykoz: Nihat - Bahadır, Halit -
Şemsettin, Kemal, 8 Mehmet - Ka
zım, Sait, Şahap, Cahit, Turan. 
Sıileymaniye: Nuri - Ruhi, Sab -

ri - İbrahim, Bülend, İbrahim Sü
reyya, Danış, Ali, İskender, Rauf. 

Hakem: Hüsnü (Beşiktaş). 
Oyuna Beykozlular başladılar. 

İlk anlarda Beykozlular iyi akın -
!ar yaptılar. 

Oyun çok zevkli ve heyecanlı 
oluyor. Bu ara yapılan bir Beykoz 
hücumunda Şahabın çok güzel bir 
şütü avt. Nihayet 35 inci dakikada 
Turan Beykozun ilk golünü yaptı. 

Müsabaka günleri uzatılmıştır 
Taliplerin dikkat nazarlarına 

1 - •20 .. Maden Mühendisi ve "10. Jeolog yeliştirmek üzere mü

sabaka ile Avrupaya "30,. talebe tahsile ıröoderilecektir. l..tekli!erin aşa• 

tıdaki ıarıları haiz olması llıımdır. 

A - Türk olmak, 

B - Maden ocaklarında çalı~abilecek kabiliyette ve 

olmak 

sıhhati tam 

• SıhJı! muayene Ankarada yapılacaktır.,. 

C - U!e muuou olup Fransı~ca, Almanca, lngilizce dillerinden biri-

sini okuyup yazabilmek, 

D - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

2 - Maden Müheodisliıti için müsabaka imtihanı 26 Şubat 1937 

ve Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. 

Enstitüsünde yapıl.ıcakt.ır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazanmış 

olmak a beraber gönderilecek talebelerin ibraz etlikleri derece itiba

rile Maden Mühendisliği için "20n ~e Jeologluk için • ıo,, ara"1nda 

bulunmak ~arttır. 

3 - Maden Mühendisliği için imtihan : Hesap. Hendese, Cebir, Mi· 

hanik, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dill~rden birinden, 

4 - Jeoloııluk için imtihan: Riyaziye "Hendese, Cebir,, , Hayvanat, 

Nebatat, jeoloji, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden ya· 

pılacaktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 

mecburi hizmele Llbi olduklarından, bu husutsa mükellefiyetlerini tevsik 

elmek üzere bir tu.hhütııanıe verecekler ve bunun için dY muteber kefil 

gÖ•terecek 'erdir. 

6 - M~den Mühcnciis:iği için : Son müracaat 20 Şubat 937 Cu-

martesi öQ-lcye kadar, 

Sıhhl muayene 26 Şubat 937 Cuma 

imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jcolo2luk için: Son müracaat 27 Şubat 937 

Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi 

lmlihan 2 Mart 937 Sal• 

ıriin'cri olarak :e<bit edilmiştir. 

Cumartesi öğleye kadar 

Talipluio nü(us hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, Mektep 

şa'ıadclnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fo

to~raf ve dılekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankarada M. 
T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayene

leri için de tnyin edilmiş olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan apar. 

tımanındaki En>titü Dairesinde bulunmaları ilan olunur. •89. "318. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
200 

900 

900 

kilo Litapon 

.. Alçı 

.. Reçina 

I - Yukarıda cins ve mikurı yazılı 3 kalem malzeme ~rt• 

namesi mncibince pazarlıkla Bltın alınacaktır. 

II - Puarlık 16·II-937 tarihine rastlayan Salı giinii saat 
15 de Kabataşta Levıızıuı ve mübayaat şubealndeki alım komis. 

yonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şu beden 

alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için 

Y. 7,5 güvenme paralarıyle birlikte 

!eri ilan olunur. (690) 

tayin edilen gün ve saattı 

adı geçen komisyona gelme-

1-0. Fakat devrenin sonlarına doğ- 40 ncı dakikada Hayati 6 ncı, Şeref 
ru Süleymaniye sağ açığı Rauf be- 7 nci gollerini yaptılar. Biraz sonra 
raberlik sayısını yaptı ve devre 1-1 Şerefin bir şütünü Hilfilliler kendi 
beraberlikle bitti. kalelerine sokarak 8 nci golü de ye· 

İKİNCİ DEVRE miş oldular. Ve maç, 8-1 Beşiktaşıı& 

İkinci devrenin 5 inci dakikasında lehine bitti. 

Ali, Sülcymaniyenin ikinci golü - KaragUmrUk : 2 
nü yaptı. 2 - ı. Beylerbeyi : 1 

Bu golden sonra, oyun daha he- İlk oyunu ikinci kümeden Bey-
yccanlı bir şekle girdi. Beykozlu - lerbeyile Karagümrük takımları 

lar bir penaltı kaçırdılar. Oyunun yaptılar. Neticede Karagümrük 2-1 
ortalarında hakem Kazım da Sü- maçı kazandı. 

1 leymaniyeli İbrahimi oyundan çı- l-F"'r=a"'=n=s=ı=z=t"'ı y"'a=t=r"'o=s=u=o=p=e=r=e=t== 
kardı. 42 nci dakikada sağdan inki- kısmı 
saf eden bir Beykoz akınında Şa-
hap beraberlik golünü yaptı ve 15 • 2 - 937 Pazartesi günü 

maç 2-2 beraberlikle bitti. akşamı saat 20,30 da 

Beşikte' : 8 AŞK MEKTEBİ 
Hllıllıl : 1 
Ikinci oyun, Hilal He Beşiktaş a- Yazan: Ynsuf Ziya, besteleyen 

rasında oldu. Muhlis Sabahattin 
Oyun Beşik taşın bir hücumile 16 • 2 937 SALI akşamı Naşit 

başladı. Beşiktaşlılar onuncu daki-
kada penaltıdan Hakkı vasıtasile ilk AŞK MEKTEBi operetinden ayrıca 
gollerini yaptılar. Hayalinin bir NAŞIT tarafından 1 perde komedi 
şütünü Hilfil kalecisi topu kendi :J/f 
kalesine atarak üçüncü golü yap- HALK OPERETİ 
mış oldu. 28 nci dakikada Hiliilliler Kadıköy Süreyya'da 
Hakkı vasıtasile ilk ve son gollerini Bu akşam saat 21 de 
yaptılar. Ve devre de bu şekilde 
4-1 Beşiktaşın üstür,ılüğile bitti. Zozo Dalmas'ın iştirakilıı 

İkinci devrede Beşiktaşlılar, can- KSEIHAMAM ESKi TAS 

Jı bir oyun oynamıya başladılar. Büyük operet 3 perd~ 
Yirminci dakikada penaltıdan 

Hüsnü 3 üncü sayıyı da yaptı. Yarın akşam Azak'da 

Çok geçmeden Eşref beşinci, LEBLEBiCi HORHOR 
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EVET GÜZELiM, ŞiMDi 
Bütün erkekleri teshir edebilirsin 

" Bir mlknatıaın iğneler! cezbettiği gibi, 
clld için gayet aablt ve 

Sigara da içseniz 

RADYOLiN Son Derece Yapışkan Ve Gayet ince Olan 
bu yenl"Blr de dört pudra"yı tecrübe et 

; 

işte, kimyagerlerin ve kadınların Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin 
50 senedenberi aradıkl~rı pudra, • • • d • 
günde bir defa pudralarlmak kafi· daıma temız, daıma beyaz, aıma 
dir. Cildiniz iç~n son derec~ .rap'.ş. sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 
kan ve gayet ınce olmak ıtıbarıle 

yüzün üıün ve burnunuzun parlak
lığı ebediyen zail olur. Dışarıda, 

yağmur ve güneşde, dahilde sıcak 
salvnlarda (re•imlerde gördüğünüz 
gilıi) her şeyi yapabilir!iniı. Suya, 
güneşe maruz k~ldığınız ve dans 
ederek terlcdiginız halde tenin ıa· 

o kadar güzel ve muntazam yapı~ır 
ki mevcudiyeti bile farkedilmez 

En samimi dostlarınız bile (bu 
pudra sayesinde ) teninizin cazip 
güzelliğini adeta tabii telakki ede· 
ceklerdir. Siı de bu sihiriimiz, ga• 
yet ince ve son derece yapışkan 

R 
A 
D 
y 

yanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Ak~am üzeri yorgun, bu
ruşuk bir yüzle evine avdet eden 
kadınlar, cild'.t rini tazeleyip genç
leştirebilirler ve bir kaç yaş daha 
genç görünmrğc muvaffak o:urlar. 
Bu pudra gayet beyazlatı cı ve kuv· 
vetle~diriölir. Yüzde hiçbir vakit 
leke ve tabaka halinde gözükmez. 
Gayet ince o l nıası itiba'1le cildde 

"bir de dört. pudrayı ısrarla ve 
marka•ına dikkat ederek isteyiniz. 
Netic<sinden memnun kalacaksınız. L 

1 lstanbul Harici 'Ask;;i Kıtaatı ilaoları 1 

o 
L 

:...------------------------------~------------------.. ~ i Kor ihtirncı için 7 beygir kuvvetinden az olmamak üzere 5 

alet motopomp ile 2ö0 metre 52 lilı: hortum ve beheri üçer par• 

çadan 9 metre uzunluğuna~ 5 yangın merdiveni ve 3 borgata 

kalınl ı ı:rında HiO metre Yangın hahtı koıııisyondaki evsaf ve şe

raitine c ö·e kapalı za:fla s1tın alınacaktır. İhalesi 5-Mart-937 

Cuma giiııiı Slat 15 de Afyonda Kor merkezinde Satınalma Ko
mİs\•t ııııııJ ı }apılacaktır. Her motopomp ve teferruatının kar•lama 
de;t~ri 14~6 lira olup beş motopomp ve teferruatının değeri 

71t-O lirırlır. ilk tem , natı da 538 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 
g n·ceklerin şutname formülünün 4 üncü maddesinde yazılı ve• 
sıi~le eksi ltme kanununun 32 inci maddesine göre teminat mektup
larını ihıledrn bir saat e\·vel komisyona verecelderdir. (601) (808) 

• •• 
10 ila 13t tane pansuman çadırı ile 34 ila 45 tane hastane 

ça lırı k opllı zırfla sıtın alınacaktır. Beher hastane çadırına 1100 
ve beher JYlnsuman çadırına 650 lira fiat tahmin edilmiştir· İha• 
lesi 5-!':isan·937 Pazartesi günü •aat 11 de M. M. Vekaleti Sa• 
tınaiıııa komisyonunda yapılacaktır• İlk teminat 4147 lira 60 
kur.ıştır. Ş~r tnaınesi üç lira karşılığında M· M. Velı:al! Satına[, 

ma K, rnis cınıınd•n alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 

v: :/4'10 sa \ ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yu:ıh belge• 

terle li Jikte tek.lif mektuplarını ihale s~atinden en az bir saat 
evvel .'\n"arala l\I. M. Vekaleti Satına!ma Komisyonuna vermeleri, 

•603. "809. 

Diş macunlarının en tesirli ve en nefisidir 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları \ 
~~~~~~~~-~ 

Tahmin edilen bedeli (5325) lira olan 15 ton kalın benzin, 

26•Şubat·l937 tarihine rastlıyan Cuına günü saat 15 te kapalı 

zarf nsulüle alınacaktır. Muvakkat teminatı (399) lira (38) kuruş 

olup ~•rtnamesi komisyonda hergün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun• tevfikan tanzim edecekleri ka• 

palı teklif mektuplarını belli i'Ün ve saatten bir saat evTeline 

kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mu· 

kabilinde vermeleri. (765) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• 

YENi ÇIKTI 
LEON TOLSTOY'un 

Şaheserlerinden olan 

Kazaklar 
Türkçeye çeviren 

ALI KAM! AK YOZ dür, 
Fiatı 75 kuruş. 

Naşiri: Hilmi Kitabevi 

KAR FIRTINASI 
PUŞKIN'in en tatlı ve 5evimli 

1 
g.üzel bir hikayesidir. Türkçeye 
çeviren SAMI SÜREYYA. Fiatı 
25 Kr. PUŞKIN'in tercümei ha· 

... l 1Hiii;i ri<i~~h:~i 

1 ,, 
: 
: • 
i 
i • 

! !! ! . -
E E • • 
i : - -- -· ~ 

. ' . ı: 
1 • 

, .. 
' 

, 
" ' 

,, ' ,1 
,,. 
~· , 

ı•' 
/1 ;/' , .. -

71 

Ufli~~ME iÇiN 
.. ~iNIJi'D'EN Bl~il<Ti"R 

~ !! ~!ı #r- . 
=•::p. -· : ::.z ::":. --- --- - .;: : ..: =~: ~ = 
---- -. ===-= 
:-":ı.: ı:..• 
- - - _-:!!: .. "... .. iiiJ 

-------·· İstanbul Asliye Birinci Hu· 
kuk mahkemesind~n: 

Yüksel İsmindeki yelkenli 
kayı!'(ın sahibleri Hiiseyin oğlu 
Şevki kapdanla Çardaklı Meh· 
met oğlu Hüseyin ve Miicahit 
vekilleri Avukat Ekrem İlhami 
ve Atıf Fehmi tarafınfan Gala• 
tada Meymenet hanında üçiıncii. 
katta Bav Yektanın ya•ıhane
sinde Ordu vapuru kapdanı 
Bay Halim aleyhine açtığı !5400 
liralık zarar ziyan davasının 
muhalı:emesi sınsında: 

Müddeialeyhin ikametgahı· 
nın nıeçhuliyctine binaen dava 
arzuhal B•ıretinin ve dave'.İve· 
nin ilanen tebliıtat ifasına, ve 
muhakemenin 18·3-9~7 tarihi· 
ne mıisadif Perşembe günü saat 
14 de bırakılmasına karar ve• 
rilıııiş olmakla dava arzuhal su• 
rctiııin ve davetiyenin teblig 
makamına kaim olmak ıizere 

iifın olunur. 
~ ................... ... 

Dahiliye müteh~ssısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 

• 

Beşiktaş Tramvay Durak 
Hastalarını hergün öğleden 

sonra kabul eder. ..................... 

·------- - ---- - -

15 Şubat~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme • idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 8764 lira olan 230 metre beyaz v~ kall\'e 

rengi muşamba ile 1900 metre muhtelif eb'atta Linoleuıu n:n• 

şambasl 4·3-937 Perşembe günü saat 15 de Haycfarpaşada gar 

binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı 

zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 657 lira 30 kuru5luk muvakkat 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve resıni gazetenin 

7.5-36 giin ve 3297 No. lu nııshasında int işar etmiş ol"n tali

matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 

14 de kadar komisyon reislil!'ine vermeleri lazımdır. 

Rıı işe ait şa ·tname ve mukavele projeleri komisyon tarafın· 

dan parasız ohrak dağıtılmaktadır. (746) 

* .... 
5 inci işletme mıntakasın .l a Fev?.ipışa • D;yaribekir hattı üze• 

rinde kilometre 290 • 29.J, •Fırat• nekir IIii seyin. arasında top· 

!attırılarak kırdırılmak suretile"l0,000 M. 3,. on bin metre mikap 

balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf ıı su~ile eksiltmeye konulduğu 

26.1·937 Salı günü talip çıkmadığından 2490 No. lu kanunun 

40 ıncı maddesine tevfikan yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli •10900• on bin dokuz yüz liradır. E ksiltme 

15·2-937 Pazartesi günü saat "14,, de Malatya İşletme binası 

dahilindeki 5 inci İşletme artırmR ve eksiltme komisyonunda ya· 

pılacakıır. Muvakkat teminat ~817,50" sekiz yüz on yedi lira elli 

kuruştur. 1stel.:lileriıı 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale 

lı:anunnna tevfikan ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesıikle 

mııvalı:kat teminat makbu?.larile teslim şekline göre fiyat teklifini 

havi zarfların üzerine yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat 

evTcl makbuz mulı:abilinde l\lalaty•da 5 inci İşletme Komisyon 

Reisliğine verilmiş veya gönderilmiş bu!unuıaları ve teklif sahip• 

leriniıı de elı:siltme günü saatinde hazıT bulunm•ları ve ayrıca 

izahat aluıak isteyenler de Malatya İşletme ll1üdıirliiğüne müracaat 

edebilirler. 

Şartname ve mukavele projesi ve genel şartname Eliı7.İz istas

yonunda ve Malaty:ıda İşletme kaleminde Ankarada yol dairesin· 

de ve Haydarpaşada yol başmüfettişliği nde parasız olarak veril• 

mekte ve göterilmektedir. <238• •615• 
• • • 

Muhammen bedeli (21447.40) lira olan cam malzemesi 1-3·937 

Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anlı:arada 

idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1608.56) liralık mvvakkat teminat 

kanunun tayin ettiği Vesikaları, resmi gazetenin 7-5·1936 gün 

ve 3297 No. lı nuslıasında intişar etmiş olan talimatname daire

sinde alınmış vesika ve teklifi.erini aynı gün saat 14,30 a kadar 

Koınisyon Reisliğine vermeleri lhımdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

Haydarpaşa1a Tesellüm ve Sevk Ş•fliğinden dağıtılmaktadır· (819) 

~· .. :.:~: "' ':.· ~. ·~ ., . ~-

.· istanbuı . i Belediyesi ·· - iıarilar.-
.. ~~~-- . ~--··· .. : ~--~. ~ . - -·. .=~ ~.~:~>-~ . ·-f •. 
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Seneliıc muhammen kirası 960 lira olan Malıınutpaşada Ta· 

yahatun mahallesinde Mab.mutpaşa caddesinde eski 25 yeni 22-2 

No. lu Mahmutpaşa hamamı teslim tarihinden itibaren 937 veya 

938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek Ü7.ere 

açık arttırmaya konulmuştur. Şattnamesi Levazım Müdürlllğün• 

de görülebilir. İstekli olanlar 72 liralık ilk teminat melı:tup veya 

malı:buzile 26-2°937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 

bulun malıdırlar. 
• •• 

(B.) (781) 

Belediye zabıta memurlarile tephirhane memurlarına yaptırıla• 

cak 326 çift p ~tin açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift fotine 5 

lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Malzeme nümunesile şart• 

namesi levazım nıüdürlıiğünde görıilebilir. İstekliler 249t) N. lı 

kanunda yazılı vesika ve 134 lira 4 7 knruşl uk ilk: teminat mak• 

buz veya mektubile beraber 16-2-937 salı günü saıt 14 de Dai-

mi Encümenrle bulıınnıalıdırlar. (B) (629) 

1 Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağalo~lu Nuruosmaniye cad. 

Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 1 
yanında) Te efon. 22560 

Dr. Hafız Cemal 
(LOI~M.AN HEKİM) 

Dahiliye ınLi t ehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyol unda (llH) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah .9.5 - 12. saatleri ha-

İstanbul komutanlığ7'1 
.. satınalma Ktımisyonu !'Anları 

Beşinci kor. için 12 tane be• 
şer yiiz ve 3 t1ne bin lı:ilo çe
ker 16 tane haskiıl açık 1'ksi:t
me ile ihalesi 1-3-937 pa7.ır'esi 
günü saat 15,30 da yapılacakt : r. 

lif uhamınen tııtarı 241!9 lirnd .r. 
Şırtnanı si h ·r giin ö;:leden 
r\·vel komisyondı gô, iı l ebi l ir. 

Lt~klilerin 188 liralık ilk t eııı i
nat makhu7. veYa mekıup'arile 

beraber ilııle giiniı vakti nıııay• 
yeninde Fındıklıtla k .mutan! k 
&atınalnıa komis' onuna gelme
leri. (76."l) 

kiki fıkaray~ mahsustur. Muayene- ' S:ı.hibi ve umumi neşriyatı idare eden 

hane ve ev te:~fon: 22398 K 1 k ıl Başmuharrır 
. ış 1 

. ETEM İZZE'f BENİCE 
telefon: 21044. · 

Basıldığı yer: l\Inthaai Eb:;n.iv• 


