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Sayı: 300 ıı.ıacı 71'. Her yerde UJ• 8 Kuruş T •l•foa No. 20827 

Balkan Antantı Konseyi 

Eğer tarihin bUtUn 
•eyrl ve •on Hatay 
zaferi Suriye Araplı• 
ğına h616 bir ibret ve 
intibah dersi vereme· 
mı,se Suriyenin istik· 
ballnden Umidl ke•· 
mek en petln ve ye· 
rinde bir hUkUm olur. 

Bütün Avrupanın hayran olduğu meşhur Rus edibi: 

lvan Turgenigef 
in en güzel eserlerinden biri olan : 

''Bir Fazlanın Notları! .• '' nı 

Açık Söz size yakında bir c•P kitabı olarak verecektir. 

Türk~~ye çeviren : Eyüp Sabri Akyürek -------· • 
~ ' 

r'~~~-8-U __ G_O=-N----~-. 
2 iaeid• : Benı•JitJer ( fıkıa ) • Doıll•r aht 

vetl9to 1rl5r•Ü• (Mefale) - Yt.n ice 
lkromlyeıerı (Vod•ll) 

S D•c:ll ı lıtanbut röportajları - Almanya Ye 
So•yetıer (Politika) 

4 Uncli ı Baba (Hlklye) ·Aygır • Zekariyya 
S.ofraat 

5 inci : Memleket • ispanyayı ateıe veren 
reneraha hayatı 

6·7 inci Yezidin Atk.ı•Anadoludaa rôportajl.:ıır -
Mektup adresi: Ceial•tl•• ..,., .. kak Telgrar adresi - l.tanbul: Açık Söz 

1 Vekiller heyeti toplanıyor 
Yarınki bu toplantıya Atatürkün 

· başkanlık etmeleri muhtemel 
Başvekil Cumartesi günü İstanbul

dan lzmir'e gidiyor 
Nafıa ve Milli 

Böylesi 
Görülmemişti! 
Emanet paraları aşırmak 

için kendi 
bıça(lıyla kendini yaraladı 

Bir adem, cUrUm uydur· 
mak suçundan adliyeye 

verildi 
Poliı, vak'a uydurmak suretile 

polis ve jandar" •v ı işgal eden bir 
udamı yakala• 

\ 

ınıştır. 

Yaptı~mız tah· 
kikata göre bu 
hadise ıöyle ol· 
muştur: 

iki gün evvel, 
Balatta Mehm~t 

Alioin fırınında 

çalııan Zafran· 
bolulu Ali, Balat 
poliı karakoluna 
müracaat elmiş 

lıt• Ali ve demi4tir ki : 
- Eyüpte Otakçılar Yenimahal· 

l11iııdc mezarlıklar içersindcn gc· 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

Müdafaa Vekillerinin de gelmeleri 
bekleniyor. iç Ba· _ ---~ 
kanı ıdün geldi 

TUrk denlzclllAlnln bUyUk kahramanlarından Yusuf 
Reisin kemiklerinin BUyUk Piyale patanın tUrbesi

ne nakil için dUn yapılan törenden iki intıba 

Denizcilik tarihinde büyüle şöh· 
ret kazanmıı olan Yusuf reisin 
kemikleri dün Kasımpaşada törenle 

kaldırılmıı ve büyük Piyalep , şa 
nın makbcrcsi yanında hazırlanan 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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FIKRA: 
Benzeyişi er 

Atatürk: - Biz kendimize benzeriz, der. 
Fakat bazı Fransız muharrirlerinin kafa11 odur ki e~~r herh~~g~ 
memleket Fransa)'a benzemek iddiasında bulunmaz, ve kendısını 

Fran•anın manevi evlatları ara5ında saymazsa, o, ya Moskova, ya Roma, 
veya Berlin'i örnek edinmiştir. 

Bizim ana yasadaki son tadillerimizi münakaşa eden bir muharrir, aynı 
mantık çıkmazına döşüyor: "Bizimle Sancak davalarını hallettiler ama, 
anayasayı Berlin üs!übu ile tadil etliler!. _ . 

Yahut Roma batta Moskova üslubu: muharrir bu uç şebır ve rejim 
hakkında büyük bir muhabbet farkı g6zetenlerden değildir: . . . 

Ne yapalım? Biz kendi demokrasimizi ve ~nu~ pren~ııı_lerını .. s~vı· 
yoruz. Çünkü bu vatanı da, üstünde oturan mılletı de, bulun hurnyet 
ve şerefimizi, ve bundan başka on beş yıla, yaklaşan kalkın.ma davamı· 
zın bütün başarılarını onlara borçluyuz. Fransaya tam benzıyerek Fran
"'" muharrirlerine övünme fırsatı vermek için, lokantalarda garsonları• 
m;zın müşteri kafasına tabak atmalarını pek de arzu etmiyoruz. ~ran. 
sızlar garp medeniyeti aleminde nasıl hususi bir çeşni iseler, ~iZ d_e 
kendi milli kar~kterimize göre ayrı bir tat olacağız. Londra şoforlerı· 
ııin son derece terbiyeli olması lnsıiltereyi demokrat olmaktan _alıkoy• 
nıadığı gibi, bizim devletçi olmaklığımız da bizi mutlak~. ~e Faşıd, ne 
Na,yonalist kılar: Hem demokrasi bakımından devletçılığı b~ muhar
rirler bizimle değil, Leon Blum ve ekseriyeti ile münakaşa etsınler. 

Fa tay 

Adliyede: 

Mevıanekapı cinayeti 
davası dün sona erdi 

Ali Hizanın vekilleri onun masum oldu· 
Aunu söyledller.Mahkeme karar verecek 

Mevlime kapısı dışarısında 7 
numaarlı bostanda bahçevan Pe
rikliyi öldürmekten suçlu olarak 
Ağırceza mahkemesinde muhake • 
me edilen bahçevan Ali Rıza • 
nın davasına dün de bakılmıştır. 

Ali Rızanın vekili Aziz müda • 
faasını yaparak hulasatan demiş
tir ki: 

_ Hadıse gecesi müekkilim Ali 
Rızanın saat 18 den 23 e kadar Sir
kecide Şahin paşa otelinde oldu
ğu dinlenen beş altı şahidin şeha
detlerile sabit olmuştur. 

Hadise akabinde, müekkilim A
li Rıza ile beraber 14 kişi daha zan 
altına alınmış ve onlarla beraber 
nıückkilim de meni muhakeme ka
rarı almıştır. Sonradan, Sami is -
minde birinin beyanatına istinaden 
ve bu beyanat bir ip ucu addedil
lerek yeniden dava tahrik edil • 
miş, müekkilim tevkif edilmişti~. 

Ali Riza, evvel ahir, evinde sı • 
liıh bulunduğunu inkar etmemiş. 
polisler kendisile beraber e.vine 
gittikleri zaman, karısı Nacı ye, 
korkutan çifteyi bir çukura attı
ğını söylemiş, çifte orada b~lun
muştur. Bunun hilafı da sabıt ol
muş değildir. 

Bütün bunları ve diğer noktala
rı, müddeiumumi çok vukuflu ve 
isabetli bir görüşle uzun uzadıye 
§erh ettiği için ben de yenid~m t~f
sile lüzum görmüyorum. Muekkı • 
Jim masumdur. Beraatini istiyo • 
rum. 

Maznunun diğer avukatı Zeki 
de aynı talepte bulunmuştur. 

Maznun Ali Rıza da, heyecanlı 
bir halde demiştir ki: 

- Maktül Perikliye hiç bir an, 
hiç bir zaman husumet hissetmiş 
veya beslemiş değilim. Masumum .. 
adaletin tecellisini, yani beraatimi 
istiyorum. 
Davacı vekili Cemilin verdiği 

yazılı iddianame ile müdafaanın 
tetkiki ve karar verilmesi içir., mu-

} hakeme, 2 Mart Salı günü saat 14 
de taalik edilmiştir. 

Çarşı kapı 
Cinayeti 
Hacı Emin dUn serbest 

bırakıldı 
Beyazıtta Yıldız kıraathane ve 

oteli müsteciri İbrahimi tabanca 
ile yaralıyarak öldüren otel sahibi 
Hacı Eminin oğlu İbrahimle baba
sı, iki gün evvel istintak hakim • 
liği kararile tevkif edilmişlerdi. 
Hacı Emin dün tekrar sorguya 

çekilmiş ve serbest bırakılmıştır. 

Göz yaşlarıyle ya· 
pllan bir müdafaa 

Dün Ağırceza mahkemesinde, 
bakkal İzzeti öldürmekten suçlu 
Kayserli bakkal Kamilin muha · 
kemesine devam edildi. 

Kiımil, müdafaasını yapacaktı. 

On kadar eseri cedit sahifesine 
daktilo ile yazılmış müdafaasını o
kumak istedi çok müteessir oldu
ğu için sonuan kadar okuyamadı 

Göz yaşları arasında kağıtları 
mübaşire verdi ve hıçkırıklarla 
boğulan kelimeleri hece hece te
)Afuz ederek: 

- Elinizi, ayağınızı öpeyim ... o
nu okuyunuz! Müdafaamı <kuyu
nuz' Yalvarırım size!!. Diyebiic.i 

Sende!iyerek, jandarma ile bera
ber salondan çıkarken iki yanağı 
üzerinden yuvarlanarak inen göz 
yaşları yerleri ıslatıyorlaruı 

Melihati berbad 
edenler 

Geçenlerde, Beyoğlunda Polon
ya sokağında oturan Melahat is • 
minde 14 yaşınd'l bir kızın Dürnev 
isminde bir kadın tarafından kan
dırılarak bir eve götürüldüğ'.inü, 

orada bazı yabancı erkddere pc~
keş çekilerek üç gün e\ de ;rnpalı 
kaldığını yazmıştık. 

Müddeiumumilik bu lıadi;~ hak
kındaki hazırlık tahkik.ııını ta 
mamlamış, dün, Dürnevı .. ikı ar
kadaşın Dördüncü istintak hakim
liğine vermiştir. 

Karakolda karısını 
öldüren 

adam ağırcezada 
Hüsnü isminde birisi, araların· 

da çıkan bir kavga sonunda 8) ıı 
yaşadığı karısı Hamideye bir g'.!n 
Tahtakale civarında nstlamış, 

tekrar evine davet etmişti. Kadın, 
Hüsnüden korktuğu için istimdat 
etmiş, gelen bir polis ikisini bir • 
den Tahtakale karakoknn gotur
müş, karakoldan içeri gir!r.r.e Hüs· 
nü, bıçağını çekerek Hal"!lidevi ya
ralamış ve öldürmüştü. 

Dün Ağırcaza mahkemesin..ıe 

devam edilen bu davada müddei
umumi Kaşif iddiasını serdetmiş, 

Hüsnünün tehevvüren katilden 448 
inci maddeye göre cezalandırılma
sını istemişti. 

Muhakeme karar için başk'l gi•
ne bırakılmıştır. 

Ağırcezada bir cel
sede biten bir dava 

Hasköy fıçı fabrikası bekçısi Ah· 
met oğlu Mustafa Gümüşalev hır 
buçuk sene kadar evvel bir dü • 
ğünde Mehmet isminde bir çocuğu 
döverek elindeki rakı ve sıııaral,\· 
rı easbetmekten suçlu olarak Be
yoğlu Sulh Ceza mahkemesine ' ~· 
rilrr.işti. Beyoğlu Sulh mahkemPsı 
de selıihiyetsizlik kararile evraıu 

müddeıumumiliğe iade etmiştir. 

Dün, bu davaya Ağırceza mah -
kemesinde başlandı ve bir celsede 
karara bağlandı. 

Mustafa dedi ki: 
- Ben zaten rakı içmem. Ço -

cuk sarhoştu. Elinde rakı ve siga
ra vardı. Düğünde satıyordu. Saat 
gece• yarısından sonra ikiyi geç 
miş olduğu için tabak ve bdıdak
Jarı topl~mak istiyordum. Çocuk 
da rakı satıyordu. Bu vaziyette 
tabii tabak ve bardakları topla
yamıyacaktım. Zaten, o vakit ra
kı içilmesi de polisce memnudu. 
Rakı satmasına mani oldum. Onun 
için iftira etti. Zaten, evvelce Sulh 
mahkemesinde dinlenen altı am -
mc şahidi de bunu söylemişlerdı, 

Şahitlerin Sulh mahkemesindeki 
ifadeleri okunduktan sonra ınüd

deiumumi Kaşif Mustafamn be 
raatini istemiş, cürmü sabit olma
dığı için beraatine karar verilmiş
tir. 

-~------- -- --------- --- -- --
- ---- - - -

-AÇIK SÖZ-

Tacirlerin 
Şikayeti 

Haklı görüld Ü 
Vapur acentalarile yeni 
bir mukavele yapılacak 

Vapur acentalarile tacirler ııra· 
sındaki navlun mukavelelerinde va• 
ki şikayetler üzerine her iki taraf ' 
için de elverişli bir navlun muka- , 
velesi örneğini teshil etme~ ü~ere 1 
tetkikat yapan komisyon dun Tıca- i 

ret Odasında toplanmıştır. 1 

Şimdiye kadar yapılan tetkikat 1 
sonunca ıacirler şikayetlerinde 
haklı görülmüşlerdir. Esasen tel· j 

kikata bitmiş naıarile bakıldığın· 
dan yeni mukavelenin tesbitine 
bugünlerde başlanacaktır. Mukave· :: ... ' 

lede bilhassa kömür, hayvan gıoı 
gemilerde geniş yerler kaplayan 
tek cins hamuleler gözönünde tu
tulmak tadır. Çünkü ihtilaflar daha 
ziyade bu cihet üzerinde toplan• 
maktadır. ----Tramvay ucuzladı 

Bir marttan itibaren, Tramvay 
şirketinin tarifesi tenzilatlı olarak 
tatbik edilecektir. Bu tenzilatlı ta-

1 

rileye göre vergi ve resimler da
hil olmak üzere alınacak ücreller 
şudur: ' 

ikiden fazla kıt'alar için birinci 
mevkide 8 kuruş 30 para yerine 
7,30, ikinci mevkide 6 kuruş 10 
para yerine 5,20, bir ila iki kıt'a 
arasında birinci mevkide 6 kuruş 
10 para yerine 5,20 ikinci mevkide 
3 kuruş otuz para yerine 3 kuruş 
yirmi para alınacaktır. Pasolar da 
100 paradan d•lksan paraya indi
rilmiştir. 

SORUYORUZ: 
Kütüphaneler 

Eyüp Ortamektebi 7 inci s~
nıftan Sabahaddin isminde hır 
okuyucumuz dün matbaamıza 

gelerek bize şu dertlerini döktnl 
"Eyüpde bir küçük kütüpha• 

ne vardır. Burası sabahleyin do
kuzda açılarak saat 16,30 a ka
dar devam eder. Burası Cumar· 
tesi günleri diğer resmi devair 
gibi 13 de kapanacağına yine 
12 de kapanır. Ve Salı günü de 
tatil yapar. Mıntakamızın oku
yucusu çoktur. Fakat kütüpha
nenin tam talebenin istifadesine 
yarayacağı zamanlarda kapalı 
kalması doğru mudur. Biz hiç 

olmazsa kütüphanenin her gün 
saat 17,30 a kadar açık kalma· 
sını istiyoruz. Bu dileğimizi kü
tüphane memurluğuna bildirdik. 
Talimatnamelerine aykırı h~re· 
ket edemiyeceklerini söyldi. 
Halbuki önümüzde Halkevi kü
tüphanesi nümune olarak duru
yor. Onun sisıemini kabul et• 
mek bizi çok memnun edecek
tir. 

AIAkadarlardan Eyüp gençle
rinin bu dilekleri yerine gefüil

St" memlekete daha faydalı bir 
hizmet görülmüş olmaz mı diye 

Soruyoruz 1 

Çimento ve 
Tuğla kararı 

Bir çok mahzurların 
önUne geçildi 

!Zeytinyağ 
Yeniden 
Yükselecek mi? 
ispanya bu maddenin 

lthallnl kontenjan 
harici tuttu 

ispanya zeytinyağ müstahsili 
memleketler arasında birinci gelmek· 
tedir. Ancak dahil! harp bu memle
kette çıkan birçok maddelerde 

1 olduğu gibi zeytinyağ ihracatına da 

1 

fena tesirler yapmıştır. Bu yüzden 
li Avrupadaki zeytinrağ miistehliki 

1 memle1<etler lspJnyadan ze1tinyağ 

1 
alamıyorlar. 

Bu arada Fra ısa hüküıııeti is
panyadan zeytinyağ ihracının dur-
muş olması karşısında Türkiye ile 
olan anlaşmasında zeytinyaıtını 
kor.tenjan hariGi tutmağa kanr 
vermiş ve keyfiyeti bildirmişlır. au 
cihet dün Türkofise de tamim edil
miştir. 

Bu suretle Fransanın memleketi
mizden serbeslçe takas yolu ile de 
zeytinyağı alması kararı üzerine 
bu seneki mahsul ulığı yüzionden 
esasen yiıkselmiş olan fiatların bir
az daha artacağı anlaşılmaktadır. 

Belediye hayır 
Müesseselerine 
Yardım ediyor 

Belediye bütçesinden, geçen se
neler olduğu gibi bu yıl ela bazı 
cemiyet ve teşekküllere nakdi yar
dım yapılacaktır. llu meydnda 
Topkapı fıkaraperver cemiyetine, 
Bakırköy doğumevine 500, lstan· 
bul eğlenceleri festivalini tertip 
eden komiteye 800, Milli iktısat 
ve sanayi cemiyetine 950, Çocuk 
Esirgeme kurumu Eminönü kolu
na 240 lira nakdi yardımda bulu· 
nulacaktır. 

Ayrıca Haliç idman klübünün 
oturduğu ve senelik varidatı 3600 
lira tutan binadan para alınmama
sına karar verilmiştir. 

18 Şubat 

Yenice ikramiyeleri 
Tütün inhisar idaresi Yenice si

garalarında bir ikramiy<> yaptı. 

235 numaraya hediyeler verdiler. 
Bu hediyelerin en fazlası (İş Ban
kası kumbarası) dır. 

İnhisar idaresi §arap, kvnyak, 
likör, tütün gibi mükeyyifat ve 
müskirat satar. Yani lüks zevk eş
yası alış verişi yapar. İkramiyede, 
kendi mataı dururken !ş Banka · 
sının malını dağıtmaktaki mana 

anlaşılmaz gibi görünüvor. ~al -
buki biraz yağmurdan ördek çıka
ranlar pek ala tefehhüs etmi<ler
dir ki, inhisar idaresi şunu demek 
ister: 

.Ey ahali işte size kumbara. Si
garaya, rakıya, i~kiye ve yani bi · 
zi msattığımız mükeyyifata para 

\'erecl'ğinizc ve hele az parr..lı si
g:ırc. dururken Yenice ı ·ece~~ini1e 

para biriktirin' • TcvekkPli boyu
yuna iJftn etmiynrd11. 

<Yenice kendi reklamını kendi 
yapacak•ır. > 

J~te kendinden reklam böyle o
lur. 

N~ diyelim? 

Bir akşam gazetesinde Aloz im
zasını taşıyan bir hikaye adı gö
zümüze ilişti: 

.ins;•n hergele olmalı!, Ne diye
lim, haşa huzurumuzdan, All;;h 
kolay !ık versin! 

Kadınlar balosu 

Kadın Esirgeme Kurumu bir 
balo tertip ediyormuş. Pek yakın
da yapılacak bu balonun hazırlık
ları bitmek üzere imiş amma. ba
lonun çok eğlenceli geçmesi için 
evvelden şöyle bir karar verilmiş: 

,Baloya maskeli geleceklermiş'-. 
Acaibimize gitti bu karar. Arife 
tarif ne hacet. 

Bir bayanıı1, hele baloya gider
ken, başka bir maskeye ihtiyacı 

olur mu aklımız ermedi gitti' 

Bedava terkos suyu 
Vatmana hakaret eden 

3 glin hapis yatacak 
Evvelki gün, sarhoş olaraK Sir

kecide bir tramvaya atlıyan ve 

kendisine baktığını bahane ede -

rek vatman Ali Rızaya hakaı et e

den Nuri, dün, Sultanahmet Ü • 

çnücü Sulh Ceza mahkemesinde 

üç gün hapse ve 2 lira para <'ezası
na mahküm edilmiştir. 

Tuğla ve çimeni•) fabr.kalarının 

çıkardıkları malların ayni tipte ve 
ayni evsafta olması hakkında lktı. 

sat vekaletince verilen karar her 
tarafta büyük memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Ticaret anlaşmalarl' 
Sular idaresi fakir halkın ter

kozdan istifadesi için (7.5) lira ki
ra getiren binalarda oturanlarla 
(90) lira gayri safi iradı olan bina 
sahiplerinin ev !erine bedava birer 
musluk koymıya karar vermiş 
ve bunun için müracaat edilmesi 
lüzumunu bildirmiş. 

---
Çorap sökUğU gibi .. 

Dün mahallinde yapılan keşif ve 

kendisinin itirafile, geçenlerie po
lis Hasan Basriyi hırsızlık yapmak 

için girdiği evinde öldüren Naıı-. 

mm arkadaşı bahriyeli Salimin 
Karagümrükte könıürcii Mustafa-

Üç martı~ müddeti bitecek olan 
Türk • Macar klering ticaret anlaş• 
malarını yenilemek için, bugünlerde 
Ankarada müzakerelere başlana• 

caklır. Diğer taraftan, Türkiye • 
Rusya arasında tiı:aret anlaşm1ları 

müzakeratına devam edilmekte ol· 
duğundan mevcut ticaret anlaşması 
bir ay daha uzatılacaktır. 

Parasız terkos 
Tesisatı 

Evvelce bir fabrikadan alınan 
tuğla ihtiyaca kafi sıelmediği tak
dirde yeniden tuğla almak için ay• 
nı yere müracaat etmek lazım ge. 
liyordu. Çünkü fabrikalar muhte
lif eb'adda tuğla imal ettikleri için 
başka bir yerden tuıtla abndııtı 

takdirde ihtiyaç gör•ilemiyordu. 
Çimentoda aynı şekilde müteaddit 
evsaf yüzünden bir takım müşkilat 
ortaya çıkarıyordu. Yeni kararla 
bütün bu mahzurlar önlenmektedir. Senede; iradı gayrı safisi doksan 

lirayı geçmeyen evlere, belediye 
Bir yaralamanan cezası sular idaresi bedava terkos suyu 
Aralarında çıkan bir kavgada getirerek evin alt katında bir mus

luk açmağa karar vermişti. 
nın evine de girerek öteberi çaldı- terzi Gabriyeli yaralamaktan suı;- Fakat, iradı gayrısafisi doksan 

Bir iki gün içinde (300) kişi mü
racaat etmiş. 

· !şığı gören dışarı uğradığı için 
bu işin önünü almak lazım gelmiş. 

.Oralarda su tesisatı yoktun de
nilerek bu mürataatlar hamdol • 
sun savulmuş. 
Doğrusu bu iş bizim ihtisası 

mız içinde değildir. Sulu :ş bu, 
buna mütehassısları karışır. 

Serdengeçti 
ğı sabit olmuştur. lu olarak Sultanahmet İkinci Sulh lirayı germeyen evler, su ıebckesl 
Nazımla Salim, hırsızlık h:ıi;.kın.. Ceza mahkemesin~ verilen Ziya, mevcut o n1ayan mıntakalarda bu.. :'" 1" 11u"111111Ü1111111111111"~ 1 '' 11111111111'"'fi11["~1~11110~ 

daki tahkikat tamamlanınca mah- dün, 29 lira para cezasına mahkum lu~makt .. ır. Bunun için şimdilik bu ı ~ KÜÇ K HA BE ~ 
. . SC'l'llfere şebeke uzatılıncaya kadar i.111111111111 muuuıı1111111111111ııııu1111111111111111ıı1111111111nuıı. 

kemeye verılecekl~rdir. edilmiştir. su verilemiyecektir. 1 Hukuk ilmini yayma kurumu 
""11unuııı11111111ıııuı11111111111111111111111111111111uııuıu11111111ıcı11111111111111ıııııııııııııuıuıııı 111111 ıuı111ııııı1111111uu11111111111111111111"111ttııuuuııu1111111111111uıııuııtııııı111111111111u1111111111111111111111111111 tarafından tertip edilen konfe 

Dostlar alış verişte 
...-' .. . 

~.f· \...LL._ .. .. ' gorsun ... 

G 
eçen gün bu sütunlarda Veminelgaralp isimli 
yazımla spor teşkilatımızın bozukluğuna temas 
etmiştim. Bir çok dostlarım ve sporla alaka· 

dar b;r çek kimseler bana çok ileri gittiğimi ve me• 
seleyi izam ettiğim! söylediler, 

Busıün bir t .. adüf bana izam ettiğim söylenilen 
spor işlerimizdeki bazı yolsuzlukları öğretti. Aşağıya 
kaydediyorum. Bundan sonra da bilmem hakikati tah0 

rif ettiğim iddia edilebilir mi? .. 
*. 

1 - Atletizem federasyonu bu sene Balkan şam-
piyonasını Ankarada yapmağa karar vermiş. Ve bu 
kararını Yunanistan& bildirmiş. Yunanlılar federasyo
nun mektubunu alınca şaşırmışlar. 

Nasıl şaşırmasınlar ki para ile değil, sıra ile yapılan 
Balkan şampiyonluğu müsabakalarını yapma sırası 
kendilerindedir. Derhal vaziyeti bize bildiriyor:ar. 
Yunanlıların cevabı üzerine sayın idarecilerimiz ba
tırlayorlar ki, hakikaten sıra Yunanlılarındır. 

Balkan şampiyonası yapmağa karar veren spor 
teşki!Atımızın bir kolunun bu uyanlklıtına ne buyu· 
rursunuz? .. 

• *. 2 - Futbol federasyonu başkanı Hamdi Emin isti• 
fasının sebeplerini şöyle anlatıyor : 

~ - Balkan kupa!! h'ngresine iştirak ettik, Kong
re mukarreratını 13 teşr.nsani tarihinde umum! mer• 
keze yazdık. F ıkat bugüne kadar cevap alamadık, 

Ve bittabi Balkan federasyonlarına karşı garip bir 
vaziyette kaldıı.. Pariste yapılacak dünya kupasına 
iıtirak için umumi merkeze yazdık. 15 şubata kadar 
cevabımızı bildirmek mecburiyetinde olduğumuz hal
de, iki Şubatta müstacel kaydiyle göndermemize 
rağmen maalesef buna da cevap gelmedi.· 

Dört senelik bir faaliyet programı yapmak is
tedik. Bu mevzuu etrafında konuşmak bile kabil 
olmadı .• 

Hamdi Eminin dertleri burada bitmiyor. Yer mü-

- . 

sait olsaydı hepsini alırdım. Şimdi siz yine ey be
nim spor işlerindeki yolsuzluğu izam ettiğimi ileri 
sürenler spor teşekküllerimiz arasındaki bu insicam
sızlığa ve kırtasiyeciliğe ne buyurursunuz? .. .. 

* * 3 - Başantrenör Booth'ın vazifesine nihayet ve· 
rüiyor. Sebep!.. Bunu ben bilmiyorum. HattA yine 
izam ettiğimi ileri sürmezseniz derim ki bu işle ala· 
kadar olanların dahi bildikleri şüphelidir. Çünkü 
bizim spor teşkilAtımızda rasyonel bir iş yapıldıtı şim. 
diye kadar vaki detildir. Yalnız antrenör yazdığı bir 
mektuba iki aydır cevap atamadığından yana yakıla şi
kAyet ediyordu. Ankaraya davet edildiği halde gitme. 
diği ileri sürülürse bir antrenörün, kendisini angaja eden 
bir müessesenin emrine niçin karşı sıeldiği ye ekme
ğini teptiği de ayrıca tetkik edilecek bir meseledir. 

• 
* * Türk güreş takımının bu seviyeye gelmesinde 

Amil olan Peter'in, yüzme ve atletizm antrenörlerinin 
de birbir arkasına ç•kilip gitmeğe mecbur edilmeleri 
bilmiyorum yine benim tarafımdan izam edilmiş birer 
mesele ile alAkadar mıdırlar?,, 

• • • 
Benim anladığım birşey var, Bizim spor teşkil!. 

tımız şu düşünce ile işliyor: Dostlar alışverişte gör
sün ... Ben izam ediyorum galiba ama yine söyliye
yim ki sporumuzun istikbalinden emin değilim, çün
kü mahalle aralarında klüp yapan çocuklar spo
ru, sporuu tekniğini iş başındaki zevattan çok daha 
iyi anlamışlardır; sanırım. 

Bütün bunlar, bir spor müsteşarlığı ihdas edilerek 
teşkilatın bir baŞJ bağlanmasındaki lüznm ve isabeti 
açıkca gösterİ\·or. Artık dedikoduları, çekememezliği 

şahsi düşünceleri bir tarafa bırakıp memleket sporu
nu yükseltmek için el bıtliğile çalışmak IAzımdır. 

Zıra sporumuzun orta oyunundaki Zuhuri koluna ben
zemesine bir şey kalmadı. 

Nuaret Sefa Cotkun 

ransların on üçüncüsü Cumartesi 
günü Ankara Halkevinde veı'ile -
cektir. Konferansı Avukat Ali Hay
dar (Türkiycde avukatlık) mevzuu 
üzerindedir. * Süratli yazı yazmayı temin 
için Galatasaray lisesinin bir ho -
ca ;ı dünden itibaren iiniver,;tede 
stenografi dersi vermiye başla • 
mışlır. Dersler üç ay sürecektir. * Şişli Halkevinden: Gösteril 
şubemiz tarafından 19 Şubat 1937 
Cuma günü saat 21 de Pmgaltı Tan 

'Sinemasında Akın piyesi temsil 
edilecektir. Üyelerimiz paras•z da· 
vetıyeleri Halkevimizde'l. alabilir
ler. * Düşkünler evi tarafından, bir 
piyango tertibine karar verilmiş -
tir. Piyangoda düşkünler evinde i
mal edilen halı vesaire gibi işe ya

rar eşya dağıtılacaktır. * Fluryada, yaz mevsiminde, 
deniz banyolarında halkın sıhhi ka
yıtlara riayet etm~sini temin için 

daimi surette bir ôoktor. bulun • 
durulacaktır. Bütçeye, bunun için 
tahsisat konacaktır . * Kadıköy su şirketinin Sıh· 
hiyc Vek51etinin talimatı dahilin

.'lesisat yapmıya başladığını, Na
fıa komiserliği, Nafıa Vekaletine 
bildirmiştir. * Belediye, halkın öteden beri 
kasaplarda etin cinsini ayırmak 

hu5usunda güçlük çektiğini r.aza-
. rı dikkate alarak yeni bir tedbir 
almıştır. Keçi ve manda etlerine 
daha fazla damga vurulacaktır. Bu 
maksatla Avrupadan bir makine 
getirilmesi için beiediye 937 büt• 
çesine tahsisat koymuştur . 
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Şehirden röportaj /ar 
1 'J)tŞ'1?ot/Plha 

Yeni bir dolandırıcılık :;;nanya ve 

usulü keşfolundu ! ~~n~!d~!1:.~BakanıDr.Rııd·l 
Um U mAI taarruz başladı ' ""' - - -· .. .. .. oır Holsli'ııin geçen hafla Mosko-

1 TJ' • J tb ··ı . Sened yaparken gozunu açma- vaya yaptığı bir ziyaret. seneler -
----·- - 1 v arıaa u çesı .. . . denbeıi gergin bir vazivette olan 

Asiler bütün cephelerden Mad- ' Hazır, Masraf yanlar, gozlerı~ı açın~.a para- ~~:·)~:.e;i:~~'~i~::;~ab~ü:ı~~e~u: 
rl.d u·· ~erı'ne sa''dırıyor'ar Bu··ıçesı· -'e /arının deve oldugunu gorugorlar sule getirdiğinden bütün barış'"-... , tı tı Uı ven leri sevindirecek bir hadisediı". 

M
adrid 17 (A. A.) -. General Mia_ja hükümct kuvvetlerinin Madrid Jlı l Ne sırdır ne keramet el r,abuk- ~imdi fıelelim mürc!<hp deni- F<>nl<ındiya )mali Avrupanın 

azır anıyor üç buçuk mil ·on nüfuslu küciik 
ve jarama cepbesındc umumf bir taarruza kıyam etmiş oldulcla· luğu marifet! Mıirekkep deyip geç- , len i de ne gibi tehlike!er vardır. 

b be clı. cd
. ı •- lı b ı bit memleketidir. Fakat bu çalı~-

rını a r verm t ır. ;.. a er er, memnuniyete şayandır. meyiniz gül gibidir. Her çeşidi, Mürekkepler ;ki müniııı nev"e ~y- -

A il A. ) Ha 
Anbra 17 ( Huıuıi muhebi. kan milletin medeniyet k adrosu i· 

vi a 17 ( A - vas •jan sının muhabirinden : her rengi, her nev'i, kırm12ısı, ye- rılobilir: 
General Scrrador'un kwnandası altında bulunan asi Avila fırkaıı du-n rimi•J•n) - 1937 Mali une•l ·ı· l · · · h çinde nüfusu ile mütenasip ol -.,_ şı ı. mor usu, mavısı, sıya ı, sarı- 1 - Sıyai1 mürekkeı;, kı y~la-

~corial mıntakasında şiddetli bir taarruza ırcçmiştir. Asi kolları ileri bal~tl hıııırlaıtmııtır. M il!!• oe· Ih 1 · . b · mıyan nıümta• bir mevkii vardır. 
harcketlen"nc devam ctmcklcdı"rlcr. sı e ası rengarengı, mat aa ı- nabili.r ve çı:-ar .Nitck m \l'İısnu- · lcaleli 937 nne•i flarlrlal /ITO· • • d · · · d 1 1809 senesinden ev\•el Isveç'in bie 

Milislerin elinde bulunan b .. lıca airi• noktaları, topçu at~•ı" altındadır. çın, resım ıfın, aıre ıçın, 0 ma hat, denilen eski medrese tahsili -. • v -. 
/ 

6 • • cüzü olan Finlandiya, 19 uncu ao-
Gcçerule asiler Robl.esdo de Cbave"la önülldc hükümetçilcrin •iddctli }esini haıtr amr1 ve rltrmiılir. kalem için ayrı ayrı nevileri var- sis'<·mlerı arasında "ir nevı lkara-

bi 
• ş ti " f bili • h ı rın ba•·1 angıçlarında çarlık Rusya -

'r biicumunu ıcri püskürt•üılcrdir. im ı masra çeıı azrr an· dır. lama) deriri vardı . Talebe veya mol- "' 
T la d 1 R 

· 17 ( A A. ) H A b lr. ı J• "kf l sının ıstilasına uğramış ve bir a-a vcra c a ema . - avas jansının •uha iri mu ürerc • "'' er yt1.pı <gor. Bu yetmemiş gibi sahtesi, KO - la yazar, beğenmez, yalar, '.·ine ya-
bildl.rı"yor • M · • ti sır on sekiz sene, v. ani komünist • ıwazentı 1lm11m ıg•y• ahi/ yusu, acığı, sabiti, hilel'si. ,·ağlı- zardı. 

Hükümet kuvvetleri Jarama mınt•kasında Ara-anda ile Tajuna aruın• inkı labına kadar Rusların esareti 

da çarların zülmü ile mücadele 
eden bu kü~ük millet, medeniyet 
yolunda da çok ilerlemi~tir. O de· 
rece ki harpten evvE'l de Fenlan· 
diya'da okur yazarların nisbeti. 
Almanya ve İngiltere gibi ileri 
memleketleri bile geride bırak . 

mı.jh. F.enlandiyalılar hakikatte 
proteslan dinini kabul eden şimal 
Türkleridir. 

• olan bülr1rı tlairıler mazbut baı. sı, uçanı, duranı da bulunur. Yi- Bu miııval üzere günde elli 
da lh ilcrin taanuzlanna mukavemet etmektedirler. A•iler ka;· ış karış yer altında kalmı§lı Bu müddet zarfın· 
kazanmak için mütemadi} en düımanı hırpalamaktadırla r. çe/erini lııuırlamalctaJırlar. Ma- ne bu kifa~·et etmiyormuş ıı:ıi. gr4m kddar mürekkep ) ,,•,yan ze-

Tayyarclcr, hükümet milislerine büyük zayiat verdirmekted irler. 

1 
lig• blllç•ıfnfn tetkik i Ba,.,elci- 1 biraz ondan biraz ötekiaden ka - ,·at ;«onleri sayılırdı. i~tL ıno.i.ırek-

Avila 17 (A.A) - Bir asi kolu Ara-anda kasabasına bakim b;m mcv. lİlı A nlcaraya autl•Une kalmıı lır. tılarak halt olunur. Acaip bir ne- keıı ·alamış') sözü de bund.ın iı-
zilcr zaptetm«•ir. Di"cr bir kol da cenup istikametinde, iliılen"o mu· 1"------------.;.;..;.;..,:j ,.- s"n'at as ta• s r e ke ...,.. 5 l " ı el v ı :.-ı, ne ı ve n - lem ohltt 
annidane mukavemeti dolayıııilc ııüçlükle ilerlemek cdir. Ankarada riimet olduğu anla ılmaz bir tica-

Franco kuvvetleri, bu havalidc yüzden fazla cesed &'Ömmüşler ve 
esir edilen birçok ecnebi ve lspaoyolu ha!>'etmişle rdir. ret mataıdır. • • • Puşkin gecesi Tevekkeli ecdadımız çivilerle 

h 
yazı yazmak, taşları oymak. papi-

F ranSIZ ava kuvvetleri Anklra, 17 (Hususi Muhabir! • rüsleri kazımak gibi müşkülleri 
mizden) - Bu ak~am Ankara Hal- iktiham etmemişler Eğer bunlar 

teşki/af/andırılıyor ~~;.!:'ı:ü!ü~~ü~~~ e!~~s:u~ku·i"n~: da mürekkf'p denilen şu mayiden 

P 
· 7 (A. A) Ma · ~ kullanmıya kalkışsalarmış, lıugün 

ar11 1 • - ten gaıe.sıne a-öre, hava bakanı hava kuv· sebetile muazzam bir tören '.•apı-
vetleri için yeni bir genci iıpckterlik ihdas etmiştir . Kara ordusu ile ne kitabeler, ne (texte) !er eli -
teşriki mesai edecek olan bava filolarının harp vukuunda bu vazifeyi Jacaktır. Şairin hayatı ve eserleri mizde o1'ıcak, ııe de tarihin karan-
nc dereceye kadar yapabilecekleri hakkında nazıra malümat verecek h~kkında Hasan Ali Yücel ve §&ir lıklarını öğrPnebileccktik. 
o_lan yeni isı:ıcktcr aynı zamanda hava kuvvctletinin talim ve terbiye· 

1 
Yapı' Nabi birer konferans '~re • k Tevek eli ınürekkepçilik incP 

aılc meşgul olacaktır. Bu ispektcr liğc Dijon hava bölgesi kumandanı ceklerdir. 
G 1 M h d 

· d"I k · 1 bir san'at deg"ilmiş~ Hattattan hal-
cncra ouc ar tayın c ı ece tı r. Puşkinin hayatına ait bır filiır. -

• • • de gostt>rilccektir t ta fark v~rm·~. Bu farkın d~ 

Troçki bir şartla teslim oluyor Zir~at Ba~anhğında
1 

~·;}!~~;,~~ 1~rm\:'.:~'. ~~~~~:~~;:\ 
bir faal.yet h kalan II'Ur<'kkepk yazan hatta• da-

Şikag'o, (Hususi) - Troçki taraftarı Sosyalistler in bir toplant ı sı nda iZi 
T k. · b" b k ' 1 ha ınakbulmuş. ro~ ının_ ır eyannamesi o unmuştur •. T roçki bu beyannamesinde, bac adı 
Staline muracaatla (G. P. U ) Sovyet leşk ılatına teslime iim.,J e olduj!'unu '"< Mur<'kkep lckesı alın lekesi ka-
fakat, Stalin;n bir anket komisyonu huz urunda soru lacak suallere na: Anknra, 17 (H ususı Muhabiri dar korkunçmuş. Bul~•r, yapışır, 
musu üzerine doğru cevap vermeği kabul etmesini, teklif ell iğini bil· mizd<'n telefônla) - Ziraaat Ba - bir turlu sökill "p çıkarılamaz bir 
dirmişti r.. ' bnlı~ının şubelerinde büyük fa~

• • • 
Nakil vasıtalarında soğuk 

hava tesisatı 
Ankara (Hususi Muhabirimizden) - N .. lia vekaleti vapur ve şö

mendifer ıribi vesaitte Avrupai tarzda soğuk hu va tesisa tı yapmayı 
düşünmüş ve bir p roje hazırlamıştır. 

Bu projeye a-öre lıtanbul, Ankara ve lımir şehirlerinde tesisata 
başlanacaktır. Proje NaTia vekili tarafından tetki k edi ld•kten sonra baş 
vekAlete arzolunacaktır. Bu «:sisalla yiyecek maddelerinin bozul mama• 
ıına çalışılacaktır. 

• • • 
Avukatlık stajı yapanlar 

Ankara 17 (Husuııl Muhabirimizden) - Ad liıe vek.licti avuka tlık sla• 
jı yapanlar hakkında vilayetlere bir tamim ıröndermışt.r. Bu tamıme gÖ· 
re, staj yapanlar iki ıcnc müddetle hergün muntazamen nı uhte:i f ma h· 
kcmelcrin celselerinde bulunacaklar ve karne imıa edeceklerd:r. Staj 
devrelerinde, yükselt tahsilli memurlara verilen tarcın derecesb c tabi 
tuiulacaklardır, 

liyet göze çarpn.aktndır. BilhassJ 
B•ytar Şubesi hayvan hastalıkla
ri' _ yaptığı mücadP!cyi ınU\·affa _ 
kiyctle bitirdiğini göôtereıı bir ha
rita •:e broşür hazırlanuştır. Hari
t~dn yurttaki yaz \"e kış ticaret is
tikam<>tlcrile baytariye kontrolla
rı hıkkında mufa ;al malumat n
rilmektcdir. Haritanın bir fotoğ _ 
~arı Baş ·ek.alete sunulacaktır 

• F ra nsız Ba t vekili1 

üç nutuk söy eyecek 
P a i•, 17 (A.A.) - Başvekil B. 

Leo'1 BI Cım bu hafta sonunda Sain ı 
Naz1ire ve Nantos'a giderek üç nu
hı:: söyliyerektir. 

A jansın verdiği tafsillt 
Paris, 17 (A.A.) - Salahiyettar 

harıci mehafi!de dolasmakta olan • • • 
12 halk Ç k 

J d h şavial•ra nazaran B~şvekil pek an ırıua ers anesi ya:::.nd1 memleketin mali vazi)·e-

Çankırı, 17 (A. A.) - Dördü merkezde olmak üzere on iki halk tini ve şimdiki kabinede tadilat ic-
dcrshancsi açılmışbr. Bu dershanelere 150 si kadın < m~k üzere 760 ra0ına tevessül edilmesi hakkında 
talebe devam dmektedir. ======,,,_beyanatta bulunmak niyetindedir. 

GÔZ YAŞI VE MAİŞET 
Beyoğlunda bir meyhane var. ı 

Tabii bir meyhane vardı rki bin ta
nesi içinden onu seçmekte elbet te 
bir kastim olacak. Burası bir bod
rumdur ve içinde ut çalan ihtiyar 
bir çingene vardır. Hiç durmadan, 
dinlenmeden en yeni ~arkılardan 
en eski bestelere kadar hem çala
rak hem okuyarak kafayı tütsü -
leıniye gelenleri eğlendirmekle 
IDÜkellei ihtiyar bir çalgıcı, hem 

hiç konuşmadan söylemek iste - 1 
mediği büyük felaketinin matell' ini 
ü zerine saçar ve çıkar gide• sınız 
Bir başka akşam yine aynı mey
hanede ayni kad ın ı , ay ni şarkıya 

ağlarken bulursun uz. füı defa baş

ka bir merhametin masasında bir 
uskumru kızartmasile ikı bardak 
şarabını içerken görürsünüz. 

t ramvay halkının dinlemesini te
mın !"imek ister ler. Eğer gazet~

nızin üzerıne fazla eğitmiş. din -
lemivormu~ gibi davranırsanız, ı:
lakanızı celbedecek bir sebep bu
lJ.masJ. bile sesini biraz daha vük
seltmeklc mutlaka sizi kendisile 
mtş,ıul etmiye muvaffak olur 

şeymiş. 

Benzin vız gelirmiş. 

Ha!bı.;ki bugün vazıyet bambaş
kadll". Bugün murckk~p deaince 
ne bc:kacıar korkunç lekesi Jü -
şunulur, ne de san'alı akla gelır. 

&yaz üzerine karalasın, morla -
sın, ye~illcsın klıfi' Fakat bu i~in 

ehli olanlar bunun bır müstakbel 
tehlıke oldugunu, neticede canı

mızı yakacak bir ihmal bu'ur ~ıı
ğunu söylüyorlar. 

Y. ı ı müre ·kep yalamq e•kı a· 
damlar. mürekkebin acısının yll
laı ca sonra çıkacağ ı nı habo- ve -
rıvorlar 

l~ şakava gelmez. Fa1<a: ondan 
e\"\"el işin bilinmedik ta"afı !:al -
masın diye Öı'(rendiklerimizi Y~"ıt -
hm 

Mürekkep sarfiyatı laf değı·.,•:r. 

Günde yüzlerce fıçı mürekkEp is· 
tihlıik olunur. Yemeyiz, i;~ccyiz 
amma yazarız. Daireler yazar. 
tahsildarlar yazar, matb~alar ba -
sar, muharrirler :\~azar, esnaf ya -
zar tarir yazar, muhasip yazar, 
larihı;i yazar, hattl bizzat mürek
kepı;i yazar. 

Makineler çıktı, murekkepli şe
ritler de arkasından )~tişli. Ka
lel"'lı·r kifayet etmiyor gibi bezler
le emilerek (makine 'i"ridi) is -
mile $Ürüldü ortalı~a~ ';)öyle bir 
tahmin :ı apsanız, mürekkep sarfi
yatının et sarfiyatından, kahve, 
şeker sarfiyatından çok olduğunu 
havretıe görürsünüz. Ne kadar pa
ra az.alsa, ne kadar iktısadi buh· 
ran tepemize bin<e, ne kadar sı

kıntıda kalsak yine mürekk~psiz 
yapamayız. 

İş isterken de :r.ürekkep ı.;zım, 
para isterken de. a lırken de mü
rekkep lfızıın. Mar.>kkep f.yle bir 

matadır ki ne olduğu belli olmaz 
fakat tacirinin, esnafının aczini 

nıezit, parasını tezyit eder. 

2- Renkli mürckkl'pler, k; bun
lar pek yalanır şeyler dej\üdir. Za
ten, yalasanız da ~ıkına<. Yalnız 

(ofort) denilen bir nevi su ile ha
fif kczaplanarak ancak yerine.len 
oynatılabilir. 

Bu malümal1 edindikten sonra . 
şöyle bir neticeyi bildireceğiz. 
Kullanılan mürekkepler Ye l;H

hassa matbaalarda kull:ınılan iı ;; 
siyah mürekkepler kısa bir müd
det zarfında uçuyorlar. 

Bu habı.:.•rc evvi'lce yine tt-mas 
eden bendim ye keyfiyeti tarih;\ 
Ahır et Refıkten sMmuş \'e lryı -
dini hayretle gôr1Pti.ıtum. 

Bu dda bizzat tacirleriuden de 
ogreniyorum kı mürekkepler u -
çuyormuş. O hallie ne yazılırsa, ne 
y"pılırsa bir gün gelip hava ola -
cak deıneklır. 

Bu bir taraftan pek kötü fakat 
bir tııraflan p<'k mükemmel bir iş. 
M ıekkpp Cıciri diyor ki: 

.Bazı müşteriler gelip bilh .. ssa 
bÖl'I'" rnLirekkcpleıi leı tih edi -

yor ve kendilerinin ayrıca bunun 
daha fazla ucmaları imkanını lıa-

zırladıklaruıı da öğrendim. 

Bcr:im i lk ha.>·rctitn gibi siz de 
haı-ret edıyorsunuz. 

Çünkü aral.ırında bir seent. mu-
kavele fil5n .vaplıkları zaman bu 
murekkcpleri kullanıyorlarmı.ş. 

Bu suretle k ısa bir müddet için
de mukavelename veya senet bem
bey•z kalıyormuı. 

Nihayet bugün piyasada mev -
cut mürekkepler bu kadar tehli • 
keli deilıldir. Mesela elli yıl ga
ranti edılcbilir. Fakat bu kadarla 

Fenlandiya nihayet 1917 sene -
sinde istiklalini kazanmış w üç 
sene sonra da Soı·yetlerle imzala· 
dığı Dorpat muahedesile müna 
sebetlerine bir düzen vermi~tir. 

Fakat buna rağmen, Sovyet!erle 
Fenlandiyanın münasebetleri yirnıı 
seneden beri samimi olmak -
tan çok uzaktı. Bir zamanlar, Dor
pat muahcdesile Sovyetlere bıra· 

kılan \'e nüfusu fin olan şark< Ka
relya etrafındaki ihtilaflar iki 
komşu deı·let münasebetlerini ger· 
ginieştirdi. Finlandiya müslakıl 

devlet hayatına ayak baslıgı yıl

lar içinde komünist tehlikesine 

maruz kalmıştı. Bu zorluk içinde 
Almanlar fin'lere yardım ettiİer. 

1 Binaenaleyh o zamandanberi Fen

ı landiya da Almanyaya karşı doe
rin biı· sempati vardır. Hitler Al· 
manyası ile Sovyetlerin arası a
çıldıktan sonra Fenland(ya ile 
So,·yctler arasındaki münasebet -
!er de daha 1.;yade kötüleşti. O ka
dar ki son aylar içinde Sovyeller 
arasındaki münasebetler de daha 

ziyade kötüleşti. O kadar ki son 

k,Jmıyor ki. Bizzat alıcılar bun
ların içine acaip şeyler koyarak 1 

uçmasını temin ediyorlar. B ir tec
rübe de biz yaptık. Azami iki se-

aylar içinde Sovyeller, Fenlandi
yayı Almanyanın İskandinavya 'da 
bir ale\i telakki etmeğe başladılar. 

Tıpkı Alınanların Çekoslo\·akyayı 

ortA Avrupada Sovyetlerin illeti 
telakki ettikleri gibi, ve gariptir 

ki Almanlar Çekoslo\•akyada Sov
yet hava üsleri bulunduğunu iddia 
ettikleri gibi, SO\•vetler de Fen -

lancliyada Al man hava üsleri bu
lundu.i\unu iddia ettiler. 

nede bunlar uçmaktadır> . 

Görı.iı·orsunuz ya hadise çok 
mühimdir. Bir yere para veriyor
sunuz veyahut bir mukavdc ile 
bağlanıyorsunuz. İstediğiniz sart·· 
!ara razı olunuyor. Şahiller -im
za ediyorlar. Memnuniyetle cebi -
nize koyuyorsunuz. İki yıl geçiyor, 
muKa\·eleye riayetsizlik başhyor, 

veya para verilmiyor. 

Bir istida mahkemeye! Evrak ve 
vesaik soruluı·or. Göğsünüzü gere 

gere °"binizden mukavele \•eya 

senedi çıkarıyorsunuz. Bembeyaz 
ve yalnız biraz solmuş pullar. 

Dolandırıc ı lığın, dızdızcılığın, 

mlntarcılığın, papelciliğin her ne

vini bildik, öğrendik fakat bu ne
vine hayretlerle ilk defa şahit o
luyoruz. 

Yeni bir dolandmcılık nevi. 

Fenlandiya, Çekoslovakya gibi, 
bu iddiaları bir ~ok defalar, reel -

delmiş ise de Dış Bakanı, Sovyel
lerle daha yakından temas etmek 

ve bu nokta üzerinde büyük kom
şusuna teminat vermek için Mos-

kovaya gitmeğe karar vermıstir. 
D;·. Holsti'nin Moskova'da gördüğü 
samimi kabul, bu ziyaretin Sov -
yet Fenlandiya münasebetlerind<! 

artık bir dönüm noktası teşkil et

tiğine şüphe bırakmamakladir. Dr. 

Holsli, Sovyetleri hava üsleri nok· 

tasında tatmin edecek teminat ver
diği gibi, Sovyetler de Fentandi
yayı şarki Karelya'da finleirn m u
kadderatı noktasında ta tmin e t-

ıniş olacaktır. Bu anlaşma ile S..ı\'
yet - Fenlandiya münasebPtlerinın 
tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. 

Ahmet ŞUkrU ESMER 
hanende, hem sazende. 

Yine ayni meyhanenin gediklisi 
olan bir sokak kadını ki oraya her 
~kşam girenler onu bir masanın 
aşında önünde boş bir şarao ka-

Göz yaşları ile nafakasın ı temin 
edebilen bu kadına açımıy<.rum 

dersem benim yüreksiz, kalbsiz 
bir adam olduğma hükmetmeyi -
niz. Zira .-Sara Bernar> satınede 

hüngür hüngür ağlarken ona a -
çımak kimsenin aklından bil~ geç
memiştir. O, rolünü muvaffakı -
yeUe yapan bir trajedi artistidir. 
Merhamete değil alkışa Hlyıklır. 

•Havalar sakat gidiyor, üstiınü· 
ze şifalar. diye aksırıkla karısık 

şıkayellerden tutunuz da kilrk~ü
süne kızmış bir bayanın tehev\"ur 
\"e b~'.ldetine, Şarl Boyer'ın son 

filminin senaryosunu beğenre.i\"en 
bir genç kızın san'at tenkidine, oğ
lunun parasını sokak kadınıarına 

Uçan mürekkeple senet ve mu-
Haındolsun yerlisi çıkalı biraz ne-ı kavele! I~ _ 1 
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dehue haşhaşa bulurlar. • 
}.1ükedder, muztarip, gözleri 

neınr lı . ı, masadaki boş şarap kade -
k •le oynıyarak etrafına hiç ba -
d ın?'aksızın derin teessürü ~·e ke
h e~ı içinde kendinden geçmi~ bir 
.~1e oturur. Arada bir çalgıcı, 
bir lah sensiz geçen her gecem 
lıo ı şkence. şarkısını okur. Ve bu 
ki{~lı saçlı mağmum dilber, kirli 
rer~~k ~en~; gözlerine gJtü -
bıışı hungur hüngür ağlamıya 
rır ar. Acırsınız. Masanıza <;öğı -

sınız () . • 
ıiııi~ ~ na bır şey ikram eder-
ra b: Evvela müstağni durur son
e ık ~r balık ızkarasile iki bardak
tUtçe ~ şa_rap içer ve hep öyle git-

erınleşen yeis içinde hemen 

Tramvaylarda! 
Mutlaka, amma mutlaka rast -

lamışsınızdır. Yalnız kadınlardan, 

yaşlı kadınlardan değil genç ve i
yi giyinmi§ bayanlardan da nevi
leri değişen, erkeırlerden de bir 

çok nümuneleri bulunan tuhaf in
sanlar vardır. Bunlar tanısınlar 
tanımasınlar yanlarındakilerle 

yüksek sesle konuşurlar. Onların 

maksatları söylediklerini yalnız 

yanlarındakilerin kulakların ı tev
di ı;tmek değildir. Onlar ulu orta 
söyleyip kendilerini bütün bir 

yedirerek kendisine bakmadıı;ın
dan yana yakıla bahseden hanım • ninderin lanetlerine ve koc~sının 
sarhoşluğunu anlatan çal çene bir 
acuzcnin küfürlerine kadar her 
cins ve çeşidine rastlamak müm -
kündür. 

TramYaylarda bu ekseriyetle sa· 
bah pek erken ve akşam pek geç 
Yakitlerde tesadüi edilen yüksek 
sesli mucizelere mutlaka amma 

' 
mulbka hepiniz r;<stlamıssınız • 
dır. Yavaş konuşmasmı Öğren • 
melerini burada kendilerinden na
zikane rica e tsek faydası olur mu 
dersiniz? 

Açık SUzlU 

2000 bin y~;i"f"b~ğ~W~l 
. ~ap, 17 (A. ~- ) - ~ncomali ve Umbeluzi nehirlerinin taşması ne. 

tıcesınd_e Mozambık yerlılerinden 2.000 kişi n in boğ"uldutu tahmin edil. 
m~kledı r. 

• • • 
Yahudilere bir taarruz 
_ daha yapıldı 

• 1 Kud~us5, .l? (A. A.) - Haydutlar iki Yahudi kolonisi'lc taarruz ct-
mış er ı r. ıl ahlı poli<!er K d " ·· y r H • i d _ _ • U usu, a a ve ay la ya rapteden yol üze-
r n e gece, a-unduz karakol a-ezmektedirler. 

• • • Amerikadaki aksülamel 
Washington, 17 {A.A.) - Ayan 

meclisi Adliye encümeni adil ısla
hat projesin in tetkikini bir haf ta 
müddetle tehir etmiştir. Siyasi 

mahafil M. Roosevelt'in memlc -
ketteki aksüliimeli anlamak için bu 
gecikmeyi bizzat arzu etmiş oldu
ğunu beyan etmektedirler. 

Roma, 17 (A.A.) - S:ı.lahiyettor 

mehafilde söylendiğine göre, Ro -
manya Hükümeti, Bükrcşteki İtal
ya sefirinin geri c:ağ•rılmasmı Ro
madan islcmemiilir. 

* Münih, 17 (A.A.) - MilU sos
yalist Partisinin teessüsünün yıl 

dönümü şenlikleri 24 şubatla bu -
radP tesit edilecektir. 

Göring avda 
\'arşova, 17 (A.A.) - General 

Gocrirg. dün üç çeyrek saat kadar 
Skladkowski ile görüşmüştür . Al

manya sefiri, Geııeralın şerefine 

bir akşam yemeği vermiştir. Goe
ring, saat 23 le Bialowizav'a hare· 
ket etmiştir. Burada reisicumhur 
tarafından ter tip edilen bir av par· 
tisine iştirak edecektir. 
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BABA 
- 3- Yazan: Şerif HulOtd 

Düşünüyordum, Hayret efendi -
nin kızile, babası gibi bir kız baba

sı olmak için evlenmiştim; istedi -
gim gibi baba olmama imkan bı -

rakmıyan karımdı -sahiden böyle 
değildi belki, fakat böyle anlıyor

dum-. Şu halde, yeniden baba' ola
caktım. Bunun için de, karımı, o
na olan sevgimi inkar edecektim. 

Bu suretle, oğlumun sevgisini ka -
zanacaktım. Aksini düşünemedim. 

Birgün eve biraz sarhoş geldim. 
Yirmi yaşına basmış olan oğlumu 
odama çağırdım: 

- Ben biraz sarhoşum, dedim. 
Çünkü, sen beni sevmiyorsun, ya

hut lütfen seviyor görünüyorsun; 
ben de ıstırabımcfan ... anneni da
ha çok seviyorsun, biliyorum. 

.çocuk şaşırdı. Kızardı. Gözleri 
yaşardı. Benim gözlerim de yaşar

mı~tı. Fazla olarak benim gözlerim 
··1<ızarmıştı. Istıraplarına ve sevgi

sizliğine rağı:,en, oğlunu büyüt -
muş bir baba idim. Belki çocuğum.: 

sevmediği için 2 lç2 k, fakat vazife

sini yaptığı için ahlaklı bir baba i
dim. 

- Beni sevmemekte devam et -

menden korkuyorum, seni sevmek

te o kadar çok ihmal gösterdim. 
Baba sevgisinden uzak büyümüş, 

ve binaenaleyh hislerinde inkişafı 

noksan kalmış bir taraf var. Ben 

bu noksanı tamamlamak, seni sev
mek istiyorum. Yalnız, bir insanın 
ortadan kalkması Jazım. . 

cNe demek istediğimi anlamıştı. 
Kararım kat'i idi: Karımı boşaya
caktım. 

- Biribirimizi sevmekliğimiz i -
çin, ikimizin de sevgisini istismar 

eden insan ortadan kalkmalı, 

cOğlum isyan etti. Onu kolun • 
dan yakalayıp oturma odasında ga
zetesini okumakta olan annesinın 
yanına götürdüm ve: 

- İşte, beni senden uzaklaştıran 
insan, dedim. O yarından itibaren 
bu evi terkccek, ve ben seni iste

diğim gibi sevebileceğim, yeniden 

baba olacağım. 

cAğlıyarak odama koştum. Ba 
ba olmağa, Hayret efendi kadar 

yüzü nurlu bir insan olrnağa ah -

detmiştim. Karım evden gitti. Fa

kat bende bir hissi basübadelmevti 
doğuracak oğlumu da beraber gö

türdü. Oğlumu yanımda ve daima 

gözlerine bakarak sevmek istiyor· 

dum. Fakat hatırasını sevmeğe 

mahkfım olmuştum. Şimdi, kendi
mi, oğlumun hissi inkişafında nok
san kalmışı gibi, baba olmaktan ek
sik kalmış bir insan buluyordum. 
Karım, hem oğlumu, he mbeni iki 
yarım insan yapmıştı. • 

Dertli ihtiyar, beyaz sakalını ok· 
şadı, altları morarmış iri gözlerini 
oğuşturdu. Gözleri ıslaktı: 

- Bırak evlat, gideyim! dedi. 
Eski günlerin acısını insan kendi 
kendine duymalı. 

Elini öptüm. Bastonuna dayana • 
rak ağır ağır kalktı; siyatikli aya· 

ğını sürüyerek yürümeğe başladı. 
Arkasından kahvenin kapısı acı 

bir gıcırtı ile kapandı. 
Sevginin insan ruhuna saadetten 

fazla acı getirdiğini düşündüm. 
SON 

lzmirin 
Yeni bütçesi 
Geçen seneden 300 bin 

lira fazla tutuyor 
İzmir {Hususi) - Bu se -

nt'ki bütçe, mütevazin ola -

rak 2,690,000 lira üzerinden 
hazırlanmıştır. Yeni yıl bütçesinde 
geçen sene bütçesme nazaran 300 

bin lira bir fazlalık vardır, bilhas
sa sağlık işleri takviye edilmekte
dir. Bir çok sıhhat müessesesinin 
doktor ve müstahdimler kadroları 

cnişletilecektir. Bundan başka 
Kültür ve yol işlerine de ehem -
miyet verilmektedir. Bir çok mek
tepler inşa edilecek, muallim kad
rolları genişletilecektir. 

Yeni bir çok yollar da inşa edile
dektar. Vilayıetimiz için nafi gö
rülen bir çok işler 937 yılında ya
pılır.ak üzere bütçede tahsisat ay
rılmıştır. Viliiyetç~ beş yıllık u -
m~.mi bir program hazırlanmıştır. 
Yapılacak mühim işleri istihdaf 
eden bu program vilfıyet umumi 
m~clisinde tetkik olunacaktır. ........................................................ 

Türk milleti, geçimi için •ar
leltlğinin hemen yanıoıra, geçim 
kadar zaruri bir ihtiyaç halinde 
tayyareye varının bir kısmını 

ayırmağa mecburdur. Kurban 
bayramı da bu vazileyi yapmak 
için iyi ve bayırlı bir vcailcdir. 

Türk Haca Kurumu 

- Açık Söz'ün romanı:23 
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c~vat salona koştu: 
- Abla ... 
- Ne var? 
- Biz bu sabah bir muahede im-

zaladık. 

- Bu da ne demek? Sulh kon
feransına murahhas mı oldun yok
sa? .. 

- Onun gibi birşey. Zeyneple 
anlaştık ... O beni birisile öplişür -
ken görürse, herkesin içinde to -
katlıyacak. Ben onu görürsem, yi
ne herkesin önünde suratına bir 
tokat vuracağım. 

Selma güldü' 
-Çok güzel bir mukavele. Fa

kat, bir tokada bir öpücük.. Çok 
ucuz değil mi? 

- Şimdilik kendimize itimadı • 
mız var .. Bu ceza yeter. İ~ azışırsa, 

o zaman mııkaveleye yeni madde -
!er ilavesini düşünürüz. 

- Zeynep nerede? 
- Yatak odasında giyiniyor .. 
&ima yavaşca Cevadın yanına 

sokuldu: 
- Göze görünmiyen öpücüklerin 

cezası yok mu? 
- Bunu düşünmedik .. 
Selma birden Cevadın boynuna 

•arıldı ve yanağından öptü: 
- İyi ki gizli öpücükler için de 

bir madde ilave etmek hatırınıza 
gelmemiş! 

Cevat geriye çekildi: 
- Ne yapıyorsun, abla? 
- Aman Cevat! Vallahi bık-

tım ~u senin abla deyişinden!.. Ar
tık baklayı ağzımdan çıakaraca

ğım. 

AVGO D D D 
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MÜELLiFi: Nlzamettin Nazif 

ediyordu ki, yüzünde bir kendi
ni beğenmişlik belirir gibi oldu. 
Gözlüğünü düzelterek yavaş yavaş 
döndü. 

Halbuki, bu hali bir hayli gü -
lünçtü. Elile fesinin ve elbisesinin 
ne tarafına dokunmuşsa orada a
vucunun ve beş parmağının izi 
kalmıştı. Çalışırke!l tahtaya aban
dığı için redingotunun alt düğme
sinden eteğinin ucuna kadar üç 
parmak eninde bir kısmı bembeyaz 
kesilmişti. Hele fesinin tam ö
Ründe parmakları havada bir el 
izi vardı ki, bir sorgucu andırıyor-
du. Bu halile muaJlim efendi 
Tunus Beyinin büyük üniforması
nı aşırıp sırtına geçirmiş bir Mit
hat Pasa devri valisine benzemiş-, 
ti. • 

Üzerine kır düşmüş top sakalı -
nın iki yanını kabartan pala bı -
yıklarını elinin dersile sıvazladı. 

Burnunun ucunu ovalıyarak, ka
şıyarak: 

- Bu muadele cebrin bir hari
kasıdır ... diye homurdandı. Her 
hangi bir meselede sarıh bir neti
ce elde etmek istediğiniz zaman 
bu pratik ve kestirme Y.Oldan yü
rümenizi tavsiye ederim. Nasıl ... 
esası kavrıyabildiniz mi? .. 

- Evet hocam ... 
- Kopye ediyorsunuz.. Değil 

mi?. 
- Evet hocam ... 
- Oradan görebiliyor musunuz? 

İsterseniz şu ön sıralardan birine 
geliniz .... 

- Teşekkür ederim efendim. 
Buradan görebiliyorum. 

Hoca son derece yumuşak bir 
sesle ve içi çok iyi bir adam oldu
ğunu hissettiren bir tatlılıkla, bir 
şefkatle konuşuyordu. Fakat, Naz
minin sesinde edepsiz bir taşkın -
lıkta bulunmamak için en son fi
rcnlerini kullanan bir yaramaz 
çocuk sertliği vardı. Hocasın1, na
zik insanların kullandıkları keli -
melerle cevap veriyor, fakat bu ce
vaplar burundan gelen homurtu 
ya benziyen öyle garip bir sesle 
çıkıyordu ki, biraz dikkatli bir ku
lak, onun a!leta: 

•- Ey herif. .• Kıs sesini... An -
Jadık işte ...• Demek istediğini ko
laylıkla sczebilirdi. 

Amma, hoca bu inceliğin farkı
na varamıyordu. Onun aklı, fikri, 
şimdi, burnuna gitmişti Genzine 
dolan tebeşir tozları bu burnun i
çini karıştırıyor, hazret genzinde 
tatlı bir gıcıklanı~ hissediyordu. 
Şöyle rahat rahat, ağız tadile bir 
aksırsa; 

- Oooh! diyecekti amma. tale
besinin karşısında aksırıp gülünç 
olmaktan çekiniyordu. F;.kat bu 
aksırışı mukadderdi. Bütün o bu
run ovalayışı, kendini tutmağa ça
balayışı hep boşa gitti. Genzindeki 
tebeşir tozları, kapsülü delinmiş, 

ate~\ almış bir barut hortumu gi
bi birdenbire infilak etti. Burnun 
içinde ne varsa önüne katarak deh
şetli bir fırlatışla iki delikten bo -
şalltı.. attı: 

- Haaap ... şuuu! 
O anda hocanın muazzam gö -

beği, Şam rakkaselerlne parmak 
ısırtacak bir hoplayış ve çalkanış
la burnuna vurmuş ve burnunun 
tesirile gözlük havada perendeler 

- Ne diyorsun, Selma? Benim 
işlerimi alt üst etmek niyetinde 
misin? 

- Göz yaşlarımı içime akıtıyo
rum, Cevat! Seni şimdi eskisinden 
daha çok seviyorum.. Beni ihmal 
ediyorsun! 

Bu tehlikeli konuşma çok sür -
medi. 

Apartıman kapısı çalınıyordu. 

Marika kapıyı açtı: 

- Buyurunuz Müsyü Karnık .. 
Dans muallimi Karnik efendi 

sivri kara sakalını okşıyarak içe -
riyc girmişti. 

Cevat, dans muallimini karşı -
!adı: 

- Bonjur müsyü Karnik! 
- Bonjur Cevat bey! 
- Saat on bir olmuş da farkında • 

değiliz ..• 

- Allah versin beyim .. Gece sa
baha karşı yatar, öğlende kalkar
sınız! Bizim gibi sabah karanlığın· 
da işe başlamıyorsunuz ya. 

Selma odasına çekilmişti. 

Cevat dans muallimi ile birlikte 
salona girdi. 

atarak rahlelerin arasına düşmüştü. 
Artık olan olmuştu. Yüzü kıp 

kırmızı kesilen ve cıötleri yaşaran 
hoca, bir enfiye tiryakisi hazzı du
yarak derin bir; 

- Oooh! Çekti. 
Sonra, dudaklarını yalayarak, 

sakalını sıvazlıyarak, burnuna da· 
yadığı kocaman bir mendile, geri• 
ne gerine sümkürdü. 

Bu harikulade manzaranın biri
cik seyircisi olan talebe, çapkın 
çapkın gülümsemişti. Büyük bir 
tilkilikle yerinden kalktı. Lakayt 
bir hareketle gözlüğü açtı, hoca -
sına uzattı. Muallim kendisini ma· 
zur göstermiş olmak için: 

- Efendim ... Sınıf küçük bir o
da ... Her derste böyle aksıraca • 
ğım geliyor. Kendimi güç tutuyo
rum diye söylendi. Bu kadar toz 
yutarsa hangi insan aksırmaz? 

- Haklısınız efendim. Müsaade 
ederseniz şu pencereyi açayım da 
oda biraz havalansın, .. 

- Hayhay ... 
Bu sırada talebenin keskin gözü 

karşıki apartımanın penoeresin • 
de bir şeyler seçer gibi olmuştu. Se· 
ri bir hareketle oda kapısının tok
mağını çevirdi: 

- Hem hocam, dedi, siz biraz 
koridora çıksanız, iyi edersiniz. 
Şimdi pencereyi de açacağ.m; ce
reyan sizi rahatsız eder. 

Muallim itiraz etmedi, hatta bu 
tekldiften memnun kaldığını gös
terir bir çabuklukla odadan çıktı. 
Bu sırada talebe de yavaş yavaş 
pencereye yaklaşıyordu. 

Karşıki ap rtımanı mektepten 
dar bir sokak avırıyordu. Beyoğlu
nun göbeğinde olduğu ve dört ka
rış ötede ana cadde ile birleşhği 
halde bu soknk, Erenköy sayfiye -
!erinin bahco•~ri arasından geçen 
tozlu yollar kadar sessiz ve ıssızdı. 
Yalnız bu beş katlı apartımanın 

altında, küçücük bir dükkanda ça
lışan ve kuyumculara kadife kaplı 
elmas muh fazaları yapan bir a
dam arasıra tahta rendeliyor ve 
kulağa gürül!ü olarak ancak bu 
rendeden çıkan talaşların hışırtısı 

g llyordu. 
Talebenin gözüne çarpan şey a

partımanın üçüncü katında idi. 
Bir pencrrenin önünde adının ilk 
harfi kocaman bir R ile ba~lıyan 
bir dış doktorunun sarılı kırmızılı 
tabelası sallanıyordu. 

Ve içeride büyük bir aynalı do
labın önünde sabah tuvaleti ya -
pan bir gt'nç kadının saçlarını fir
ketelediği görülüyordu. Kolları -
nın, omuzlarının, gerdanının ve 
ensesinin bütün güzelliklerini en 
obur bir gencin gözlerini doyura -
cak bir cömertlikle açıp saçmıştı. 

Her tarafı hareket halinde idi. 
Bir tek mafsalı biran için olsun 
durmuyor, birdenbire bükülüyor, 
kah kalçaların oynatıyor, beli kıv
rılıyordu. Az sonra aynanın önün
den çekildi. Bir dolabın kapağını 
açtı, bir şeyler karıştırdı, bir şey
ler aradı. Bir başka dolaptan aldı
ğı bir tomar çorabı konfeti dağıtır 
cibi bir şuhlukla fırlattı. Bu çorap
lar, havadan bıldırcın yağar gibi 
yatağın üstüne düşerlerl<en, gece
liğini çıkarıp bir tarafa ::.ttı. Çırıl
çıplak gardroba yaklaştı. 

(Devamı var) 

- Ne dedin .. sabah karanlığın
da işe mi başlıyorsun? 

- Öyle ya. Müşterinin arzusuna 
göre. çalışmağa mecburum. Öyle 
müşterim var ki, sabahleyin ııöz -
!erini açar açmaz dans decsi alma
yı bir nevi spor tehikki ediyor. Ye

diden sekize kadar Nişantaşında. 
Sekizden dokuza kadar Taksim -
de .. Dokuzd•n ona kadar Sürpa • 

gopta .. Ondan on bire kadar o·~in 
Meiahat hanımlart!a.. On bôcden 

on ikiye kadar da buradayım. G6-
rüyorsunuz ki sabahları hk bir sa
atim boş değil. Kabil olsa altıda 
bile derse çağıracaklar .. 

- Allah karını arttırsın yahu! 
Buna şikayet değil, hamd etmeli. 

- Şimdilik karlı bir iş amma .. 
Ben bu hevesin çabuk geçeceğini, 
çok sürmiyeceğini sanıyorum. 

Cevat birdenbire gülmeğe başla
dı: 

- Demek Melahat hanım da 
dans dersi almağa başladı ha?! .. 

- Laf aramızda ya .. Bu kadar 
yaşlı ve koca kalçalı kadınlara 

dans hiç te yakışmıyor, beyciğim! 

l'ç serçe, bir serçeyi kovalıyor
du. Güzel tüylü bir av kiipeği, 

kuyruğunu ısırmak istiyen tıir 

kurt köpeğinden kaçıyordu. 
Karşılıklı gelip duran arabalı 

çöpçülerden bu çöpçünün beygiri, 
karşı çöpçünün beygirinin burnu
nu öpüyordu. 
Çapkın bir şoför yaya geçen bir 

süslü hanımefendiye bir avuç do
lusu öpücük göndereyim derken az 
kalsın ağaca çarpacaktı. 

Havuzun kenarındaki kanapaye 
oturan bir şişman c:!eliknnlı pembe 
bir ı~rfın üstüne bir adres yazı -
yordu. 

Başı kirli örtülü bir çingene ka
rısı koca memesini çıkarmış hem ço· 
cuğunu emziriyor, hem polisi kol
luyor, hem dileniyordu. 

İki çocuk arabası yeden iki dadı 
bahçenin dibindeki dadıların ran
devu yerine saptılar. 

Çok uzak bir semtte oturan bir 
evin beyi çocuklarının mürebiye
sile buralarda baş başa piyasa e
diyordu. 

Bir daha mırıldanarak: 
- Evet, dedi, hayatı bırakmalı,. 

dilediği yatakta dilediği gibi akıp 
gitsin. 

Artık bu işle uğraşmamağa ka
rar vermek üzere iken birdenbire 
vaz geçti. Kafasında bir kıvılcım 

daha parlamıştı. Bayan Canseverin 
eşyası arasında bir takım fotoğraf
lar çıkmıştı. Mektuplar bulunmuş-

tu. Hatta tabancanın kılıfı da çek
melerden birinde görülmedi mi? 
Acaba Dürinin eşyası, sandığı se
peti var mı? Varsa nerede? İ -

çindc ip ucu olabilecek bir şeyler 
bulunabilecek mi? Bir mektup, 

bir fotoğraf, basit bir eşya .. Bilin
mez .. Belki katili meydana çıka

rır. O zaman da yeni bir saha a • 
çılmış olur. 

Ertesi günü bunu müdüre anlat
tı. 

- Zannetmem, dedi. Zavallının 
nesi olabilir? 

- Bir defa bayan Birsin'e sor -
sanız. 

- Bunu açıkca soramayız. Koca
sı geldi. Başka bir vasıta ile öğre
nebiliriz. 

İki gün sonra cevap yerine ço
cukların mektep çantlarına benzi
yen küçük bir el çantası geldi. İki 
dost bakıştılar. Ç1nta ağır değildi. 

Fakat ikisi de hafif bir heyecan 
geçiriyordu. Tedarik edilen bir a

nahtarla çantayı açtılar. Üstünden 

bir eski kombinezon, bir çift ya -
malı çorapla iki mendil çıktı. Bun-

- Heves .. Ne dersin? Bu da bir 
hastalık ... 

Müsyü Karnik bir koltuğa otur
du: 

- Dans öyle kadınların nesine .. 
A canım! O, evindeki sermayeleri 
dansa alıştırsa daha lojik olur., Öy
le degil mi? 

Cevat birdenbire dans mualli -
minin ağzını elile kapadı: 

- Aman müsyü Karnik, nişan
lımın yanında sakın bu kadından 
bahsetme! 

- Baş üstüne. Fakat, ya küçük 
hanım sorarsa ... 

- Biz Melfıhatı ona bir paşa ka
rısı olarak prezante etmiştik .. Sen 
de öyle idare edersin! 

Dans muallimi, paşanın adını 

sormak fırsatını bulamamıştı. Zey
nep odasından çıktı .. Sırtında pem
be bir sabahlık vardı. 

- Hoş geldiniz efendim! 
Diyerek elini uzattı. 
Müsyü Karnik ayağa kalkarak 

genç kızın elini hürmetle sıktı. 
- Vakit biraz gecikti amma .. 

Kusura bakmayın! Bu gece çok 
geç yatmıştık da. 

Yazan AKA GÜNDÜZ 

ların altında kapları çeşitli bir çok 
,cep defteri vardı. İkisi de birer i
kişer deftere göz gezdirdiler. 

- Mavişin hatıratı. 

- Bazısını günü gününe, bazısı-
nı zaman zaman tutmuş. 

Defterlerin arasından bir kaç io· 
toğraf da çıktı. Bunlar hep meş -
hur Abdullah biraderlerde çekil· 
miş fotoğraflardı. Sırmalı, nişan· 

lı, kıhçlı, sivri sakallı güzel bir a
damı göstererek: 

- İşte, dedi. İrfan paşa. 
Arkasında bir yazı okunuyordu' 
(Sevgili kızım Fatma Dürrünni-

sanm doğduğu gün teyemmünen 
keşide ettirilmiştir.) 

Bır iskemle üzerine oturtulmuş 
bukle s:ıçlı, iri gözlü bir bebek fo
toğrafının arkasında da şunlar ya
zılıydı: (Ciğer parem kızım Fat -
ma Dürrünnisanın bir yaşına bas· 
tığı günün hatırası olarak keşide 
ettirilmiştir.) 

Bir kaç uzak dost ve akraba fo
toğrafından başka bir de delikan
lı .(ı>toğrafı vardı. Arkasına iki sa
tır yazı yazılmış, sonra çok dik -
katli bir surette karalanıp yazılar 
bozulmuş. Tuhaf! Bu resmln iki 
gözü bir makasın ucu ile oyulmuş· 
tu. 

- Bir ;p ucu olamaz mı? 
- Henüz bir şey diyemem. Bil· 

tün düğümleri belki defterlerden 
çözeceğiz. 

İkisi de merak içinde idiler. Fa· 

kat defterler bir hamlede okuna -
mazclı. 

- Yarın gece ben istirahat ede
ceğim. Bize geliniz orada rahat ra. 
hat çalışabiliriz. 

II 

Mavişin defterlerinden notlar: 
•• 191 kış ortası 
Mühürdara kapanıp kaldığımız 

için bütün memleketi bilmiyorum. 
Bildiğim şu: İstanbul bir kasırga 
geçiriyor. 

Bir yanda servet, bir yanda se
falet. Bir tarafta eğlence bir trafta 
yas. Evde, sokakta, trende, ve her 
yerde yalnız iki tip insan var: Pek 

tok insanla çok aç insan. Bizim ev 
gibi ikisinin ortası azın azı. 
Adını unuttuğum sosyoloğ teşhi· 

sini iyi koymuş: Büyük buhranla
ra, heyecanlara uğrayan bir cemi
yette ruh ve sinir aksülameli baş
lıyor. Bakıyorum; her yanda çalgı 
ve para çalanlar, pahalı yemek ve 
insan başı yiyenler, sonra et ete, 
göğüs göğüse, diş dişe salya salya
ya şehvetlenenler ... 

(Devamı var) 

Dans muallimi Zeynebe dön • 
dü: 

- A yavrum! Size ll"Ç"n giin 
de tenbih etmiştim: Böyle uzun e
tekli sabahlıklarla dansa çalışıl -
maz. Haydi, ben sigaramı içi.ıceye 
kadar elbisenizi değiştiriniz! 

- Bir kısa eteklik giysem olur 
mu? 

- Elbette olur. Gördünüz miı, 
hiç yoktan beş on dakika daha 
kaybedeceğiz?!.. • 

Zeynep tekrar odasına girdi. 

Cevat yerdeki halıları bir kena
ra çekerek ortadaki muşambayı 

açtı. Ve hizmetçiye seslendi: 

-Marik .. Haydi gel, şu ınuş1mta 
nın üstünü sabunlu bezle sil. Kil -
çük hanımın dans dersi olduğunu 
unuttun mu bu sabah .. ? 

Marika homurdanarak koştu ... 
Yerdeki muş~mbayı sabunlu su 

ile sildi.. 

- Hazırladım beyciğim. 

Müsyü Karnik ayağa kalktı., 

Muşambanın üstünde kendi ken • 
dine bir kaç kere döndü. 

(Devamı var) 

-
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Tetkikler: 

ispanyayı ateşe veren 
generalın hayatı 
General Franko, maksat ve gaye-Pamuk cinslerinin ıs-/ 

lahı için tedbirler alındı: 
Otobüs 
Faciaları 
Önlenmelidir 

Sovyetlerde 523 zi· sinin ne olduğunu soranlara: 

Yeni tohum ekici makineler veath ça· 
palar getiriliyor, köylüye dağıtılacak 

raat mektebi var "Ben şimdi harp ediyorum,, diyor 
,:ovyet~er Birliğinde halen, 63 

bin talebelik 90 yüksek ziraat mek· 
tehi ve ayrıca 136 bin talP.belik 
523 ziraat mektebi vardu-. 

Adana ( Hususi ) - Ziraat Bankası Mersindeki pamuk fabrikasını 
azami randıman almak için foaliyete sevketmiştir. 

Bunun neticesi olarak çiğit yağırın fiatçip;it liatı, piyasada 
larında müstahsil lehine bir yükselme kaydedilmiştir. 2,25 kuruş olan 
4 kuruşa satılmaktadır. 

Banka, Adanada uhdesine geçen Çırçır fabrikasının daha moder.n 
tesisatla büyütülmesine karar vermiştir. Çiftçiye istihsalden evvel verı· 
lecek avanslar için de daha geııiş ölçüler tatbik olunacaktır. 

işin bu safhasına ait etüdler neticelenmek üzeredir. 
Ziraat Bankası bundan başka milli endüstrimizin en ehemmiyetli ham 

maddelerinden biri olan pamuk cinsinin ıslahı ve ziraatiDin çoğaltılma· 
sında kendine düşen hissenin ifası için mühim kararlar almıştır. 

Bu maksatla Amerikadan Mibzer ( tohum ekici makine ) ve allı ça· 
palar getirilmektedir. Buoa ait mukaveleler imzalanmıştır. 

Martta memleketimize ırelmiş bulunacak olan bu fenni vasıtalar çift· 
çilere verilecektir. Bu yıl tamamen ıslah edilmiş tohumlar dikilecektir. 

Muhabir mektupları I 

''Şarkın lsviçresi,, de
nen güzel Çarşambada '. 

1 

Hila bir itfaiye tetkilitı yok! • Elektrik 
kilovatı 30 kuruşal-Şehir çamur içinde 

Yangınlardan çok zarar gören kaza-/ 
da hemen itfaiye teşkilatı yapılmalıdır 

ç0,1ambaıun igi caıltl•lırirtılen: Hı1lt.iim•t lt.ona~ı caıldeıi 

Çarşamba 11 (Hususi Muhabiri· 
ınizden) - Açık Sözün sayın o -
lı:uyucularına bu yazımla da : 
(Anadolunun Tunası ve doğunun 
!sviçresi) şöhretleri ile tanılan Çar· 
şamba ilçesini sunu)orum. 

Türkiyenin milycnerler şe}ıri 

ŞÖlıreti ile yad edilen Sammnun 
sağ kanadını te.;kil eden Çar~am
ba, malik old,ığu toprakların d~
ğer ve veriminin yi\1<>rkliği ile ö
vünülecek bir ilçe merkezıdir. 

Bu bölgede:ı kasabayı ikiye bö
lerek geçen (Yeşil Irmak) nehiri 
de, Çarşamba ve muhitinin can ve 
kan damarıdır. Bu nehir civarında 
bu;unan toprakların sula~a işini 
görmekte ve bu suretle d~. her yıl 
hol mahsul alınabilme1<te!.r. Ne
hire yakın olan ıdylerd~ki zürra 
kurak geçen yıllarda cüw.ller \'a
sıtaıdle tarlalarına •u vererek aza
ıı:ıi derecede mustefit oluyor. Mı· 
sırın Nıl nehrıne ki!rşılık, Çarşam· 

banı>ı da, Yeşil ırmak nrhiri. su
lama Jsini temin ctmektedır. 
Çarş~mba ve muhitindPki haik, 

sureti umumiyede, zeriyatla iştigal 
etmektedir. Bu bölgede, tütün mı
sır ve fasulye mahsulatından baş· 
ka, keten ve kenevir de yetiştirili
Yor. Yetiştirilen mahsulat yüz gül· 
dürebilccek bir dıırumda olup, 
Piyasada da, yüksek bir mevki 
kazanmaktadır. 

Hayvan yetiştirilmesi 
Çarşamba ilçesine bağlı köyler

de yetiştirilen hayvanlar da, ö -
nemli bir derecededir. Yalnız, söy
lendiğine bakılırsa; hayvanlara ba
kan çobanların dikkatsizliği vekar
§ılık!ı tedabirin noks~nlığı yüzün
den hayvanların mühim bir kıs -
~.'nın hayvanatı vahşiyenin eline 
uşerek telef olduğu anlaşılıyor. 

Kadının mevkii 
b Çarşamba ilçesi ve muhitinde 
d Ulunan halk gayyur ve çalışkan-
11"· Ayni zamanda da, misafirper· 
k::~frler. Bu bölgede kadın, er -

imalathanesine ihtiyaç vardıı·. Mu· 
hitteki bu boşluk doldııru • 
lıırsa Çarşambanın şöhret ka· 
zanan muhtelif mıntakalarındaki 

tütünler Fcrmante devresini ye • 
rinde geçirmiş olacağı gibi, bu i
malathane sayesinde de, memle
ketin dışarıya giden işçileri mu • 
hitlerindcn ayrılmıyarak yine bu 
sayede idare ve maişetlerini daha 
rahat bir şekilde temin etmiş ola
caktır. Bay, Selim Ordunun kasa -

badaki imalathanesinin faaliyetini 
tevsi ettiği takdirde kısmen olsun 
bu boşluğun teliifi edileceği mu -
hakkaktır. 

Çarşamba ilçesinin çevresindeki 
topraklardan her yıl elde edilen 
bol mahsulatla memlekete giren 
önemli servetten ötürü, bu bel • 
deye (Anadolunun Tunası ... ) şöh

retinin verilmesi çok yerindedir. 
Modern şehir : Çarşamba 

Çarşamba) a doğunun İsviçresi 
şöhretinin verilmesine gelince: Es
ki idarelerin ve köhne zihniyetle
rin ellerinde bakımsız kalan Çar· 
şam ha da, kurtuluş savaşı sonun
da aziz cuınhııriyetimizin yoktan 
var ettiği önemli ve yüksek var • 
lıkların içerisindedir ve modern bir 
şehir haline ifrağ edilmiş -
tir. Bu meyanda köhne yılların 

bıraktığı ahşap köprü kaldırılmış 

ve bunun yanı başında 180 bin li
rayı mütecaviz çok büyük bir pa· 
ra sarfile muntazam ve modern 
bir köprü yapılmıştır. Bu köprü de, 
kazanın güzelliğini bir kat daha 
arttırmaktadır. Son yıllarda mo
dern bir şekilde yapılan Halkevi 
de, bu meyandadır. 

Kasabaya, 15 kilometre uzakta 
bulunan Soğucak köyünün civa • 
rmda bulunan cEmirhan suyu• 
da, Bay Ahmet Mazhar Dorukun 
ilçebaylığı zamanında, bu ilçeba
yın kırılmak bilmiyen azmi ve ka
saba halkının yüksek ve dPğerli 

çalışması sonunda şehre indirile
rek kasabanın mühim dPrtleıin -
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Sındırgı yolunda bir 
kamyon daha devrildi 

Sındırğı, (Hususi) - Balı • 
kesirde Tokatlı hanı sahiplerin
den Hafız oğlu Bürhanın sahip 
ve M. Kemal paşalı Hüs~y:ı· in 
şoför olarak kullandığı üç k'~i -

lik tenezzüh otomobili sekiz ki
şi alarak dün gece BalıkPsirc 
giderken ÇclPbiler köyü civa • 
rında virajdan döneıniyerek 

hendeğe yuvarlanmıştır. Yolcu
lardan Sındırğılı Irfan sol gözü 
ve yüzünden, Zühtü Kaıagür 
sol ayağından, Balıkesirli hel
\'acı Mustafa oğlu Ahmet yü -
.zünden, burnundan yaralan -
mışlardır. Son 6Ünlerde Ba•ıke
sir - Sındırğı arasında işliyen 
kamyon ve otomobillerin l.oıı

trolsüz bırakılması "" şoförle
rin ağır cezalandırılmaması bu 
gibi vakaların tevalisine öS! -

hep olmaktadır. İki qün evvel 
de 20 kişilik bir kamyonun yir
mi sekiz ve şoför mahallin~ ele 
dört kişi ki ceman 32 kişı alıp 

kontrolden kaçan bir ~oför hak. 
kında da tahkikat y&pılmaltla 
olduğu söylenme'<tedir. Bu gı 
bi otomobillerin kontrolü sırf 

:Balıkesir belediyesine bırak, • 
Jıyor gibi düşünülmekte, Sır, -
dırğı vP Bigadiç belediyeleri bu 
hususa Jakayt kalmakta olduk·· 
l~rından ilerde daha büyüle bir 
vaka hudusii muhtemel ve hat
ta muhakkaktır. 

çindehl yollar cok bozuk ve çir . 
kin dıırumdadır. Kasabanın en iş
lek yerlerindeki, kaldırımlarda b[. 

le; az yağmurlu geçen günlerde 
çamur ve havanın iyi olduğu gün

lerde de, toz ve envai pislik eksik 
olmıyor. Bu şirin kasabamızın ta
bii güzelliği bu pislik yüzünden 
bozulmaktadır. 

936, yılı Şubat avının sununda 
hükumet konağında ve bunu mü
teakiben de, Yoğurt Paıannda ve 
.IA'-mirciler arastastnda ç1kan yan. 
gınlardan çok büyük /servetler 
kaybeden bu memlekette beleai
ye hala bir yangın söndürme teş
kilatı vücude getirmemiştir. Bu 
çok büyük bir noksandır. 

Elektrik 30 kurıışa! 

Çarşambada belediyenin müra
kabesi altında tek motörle müte
harrik elektrik tesisatından halk 
gayri memnundur. Motörün tek 
olması ve yedek motör bulunma
ması yüzünden zuhur eden en u
fak bir arıza karşısında kasaba 
günlerce karanlık içerisinde kal
maktadır. Bunca itirazlara rağmen 
de; elektriğin kilovatına 30 kuruş 
gibi fahiş bir para alınmaktadır. 
Ç<ırşamba ilçesindeki adliye ma

kinesi arızasız ve tam bir intizam
la işlemektedir. C Müddehımumi
si Ferit Beşkardeş, Hukuk bakımı 
Faik Özdemir, Ceza h:ikimi Bahri 
Demir ve sorgu hakimi Muam -
merle mesai arkadaşlarını buraJa 
takdir etmek bir vazife ve borç • 
tur. 
Çarşamba ve muhitinde ı:tılz •en 

kaçırılmıyarak hız verilea işler -
dP.n birisi de, kültür rnha.ıw:laki 

faaliy-cttir. Talebe mevcudunun 
günden güne artma'! karşısııı1a· 

başta değerli kültür işyarı Hüsa
mi Kırmacı ile çalışma arkarfaş -
!arı öi;•etmenleriıı baıarılık'arı ile 
kuvvetli tedrisatta huin•ı·•lrrakta 
Ye iyi randıman elde ed:1mekte • 
.-Hr. 
Çarşamba ilçesinde zabıta işleri 

de iyi yürümekte ise de kasaba -
nın vus'u itibarile polis tcşkiletı • 
nın vücudünc ku\·vehe ihtiyaç ol
duğunda ısrar edilmektedir 

1 

1 

Bu mekteplerden her ~?ne on 
binlerce mütehassıs çıkarak Sov -
yet zir··atının muhtelif al:ınların

da çalışmağa başlamakt.ıaırlar. 

1935 de bu mekteplerden çıkan
ların adedi 23 bini bulmuş, 1936 
SC'llf, indc i>e 28 bini geçmiştir. 

Jf•32 den 1936 ya kadar olan dört 
senelik müddet zarfında, So•:yet -
!erdeki bu mektepler, memlekete 
ziraatçı, zooteknisyen, baytar, irva • 
\•e iska mütehassısı, makineci mü- ' 
hendis ve saire olarak 133.100 genç 
mütehassıs vermiştir. 

Bu müddet zarfında Sovyet 
mekteplerinden çıkanların mikta
rı, Çarlık Rusyasındakilere nis • • 
betle 71 defa daha fazla olarak 
tecelli etmiştir. Filhakika, harp -
ten evvel 1908 den 1913 e kadar 
Çarlık Rusyasında yetişen zirat • 
çıların adedi, yalnız IR62 idi. 

ı Boluda köyler 
, İçin alınan 
Kararlar 

Bolu, 16 - Vilayet merke • 
ziriın 65 köy muhtarı bugün u
mumi meclis salonunda toplandı • 

! !ar. İlhf'Y Biiyük Şefin köylü hak
kındaki yiiksek görü~lerini anla
tarak vekaletin köy kalkınması 

i~ın yaptığı ilk beş yıllık kalkınma 
programına bu yıl başlayabilmek 

içın köy sandıgına varidat temin e
decektir.Tarlaların temin ''e zeriyat 
zamanı geçmeden hemen işe baş

lamalarını anlı ·acakları açık söz
lerle anlattı. 

İlbay, her hangi bir müşkülat 
kar~ısında doğruca kendisine mü
racaal ttmelcrini, köy kalkınma 
işinde bir baş muhtar gibi köylü ile 
bırhktl"' usanmadan çalışacağını 

söyledi. Köylüler, muhtarlar, bu 
sözlerden çok memnun olarak hep 
bir ağızdan cyaşasın Cumhuriyet 
ve altı oku, yaşasın B'iyük Önde • 
rimiz Atatürk• diye ilbayın sami
mi sö1lerine sürekli alkışlarla ce-
va!? verdiler. 

BEYOGLU 
SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YfLDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Ş!hane melodi 
: Dördüncü aşk 
: Şanghay 
: Halk kahramanlan 
: Neşe ile 
: Aşk giineşi 
: Şovbot 
: Kızıl çayır ve Hü· 

cum Taburn 
: Yeşil domino ve 

Anna Karenin 
: Korkusuz kaptan 
: Hindi.tan kahra. 

manian ve bir gün. 
lük kibar kadın 

: Son uçuş ve Bo. 
zembo korsanları 

ASTOl<Y A : Kadife maske ve 
Ölüm uçurumu 

CUMHURiYET: Kara kedi ve Bü
yük ihtilal 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ISTANBUL 
ı Yıkılan belde ve 
Ölüm ve Zafer 
: Ç•pkın genç ve 

Kızıl çayır 
: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
ALEMDAR : Bay Tekin 
KEMALBEY : Çöl savaşları ve 

HALE 

HALE 

Çin batakhanesi 
KADIKÔY 

: Yeşil domino 
ÜSKÜDAR 

: Margarita 
BAKIRKÔY 

IML TIY ADI : Mişel Strogof 

' KAPU AÇMAK DERDiNDEN 1 
kurtulunuz 

Kapınızı ELEKTRİKLE AÇMAK TERTIBATINI gının en sadık ve vefakar bir 
~~:~.ımcısıdır. Köylerde yapılan 
d . umıe zer'iyat işlerinde kadın, 

daıına eri ile birlikte çalışmakta

den biri olan içme su ihtiyacı da, s A T ı• E 
temin ve telafi edilmiştir. 
Çarşambada belediye işleri çok 1 ır. 

du~a'.şamba ilçesi, önemli bir işçi 
agıdır. Burada geniş bir tütün 

ağıı yürümektedir. Tabiat.n hiç Veresı·y~ yapar. 
bir !Utfünü esirgemediği muhak -

kak elan bu şirin kasalıamızın i- lliı•••••••••••••••llİıı•liıl••m•••••••• 

Allı aydan fazla oluyor ki İs • 
panyada kan gövdeyi götürüyor. 
Kardeş kardeşi boğuyor. Bir dev· • 
Jetin yüzlerce senelerdenberi bi • 
riktirdiği zenginlikler mahvolu
yor. Şehirler yıkılıyor. Hanuman
lar sönüyor .. 

Bu felakete İspanyayı sürükle • 
yenlerin başına Franco adlı bir ge
neral vardır. Buqosda müteşek

kil ihtilitl hükumetinin başına geçi
rilen bu ihtilalci general kimdir? 
Bu ihtilale ne için kıyam etmiştir. 
Bunları biz kısaca anlatmağa ça
lışacağız .. 

Yirmi yaşında yüz başı, otuz 
dört yaşında generallığa terfi eden 
Fransisko Franko, Fasta bulundu
ğu sıralarda ecnebi lejiyonlar teş· 
kili hususunda büyük faaliyet gös
termiş ve Fas kahramanlığını da, 
Milan Astrey ile birlikte Alfuse -
mas körfezini, general Primo de 
Riveranın emrile işgal etti~ za-
man kazanmıştır. 

Versaydaki yüksek askeri kurs
ları ikmalden sonra vatanına dö -
nen general, İspanyada cumhuri
yet ilan edilince vazifesinden u • 
zaklaştırılmıştır. 1934 yılında sağ
cılar iktidarı tekrar ellerine aldık
tan sonra Franko tekrar vazifesi
ne tayin olunmuş ve Asturya is -
yanını bastırmağa memur edilmiş
tir. Bundcn onra Fas i~gal kuv • 
vctleri umum kumandanı olr uş -

tur. RoLl İspanya haricı: •c nazırı 

olunca, Franko, erkanı harbiye 
riyasetini işgal etmiştir. Fakat, 
(milli cephe} 1936 yılı şubat ayın

da ek>eriyeti alarak ikti .ıra geç • 
mh ve Azana general Frankoyu 
Kanarya adalarına nef} etmiştir. 

Bir kcç aylık menfa hayatı esna
sında boş durmıyan Franko, ihti -
liıli hazırlamış ve bir tayyare ile 
Kanarya adalnrından Tenana ge
l~rek yakılan ihtilal ateşinin mih
rakı olmuştur. 

f;ugün toplarla, tanklarla, kru
vazörlerle yakılıp yıkılan İspanya
nın bu acınacrı k haline sebep olan 
general Frankonun (Milli) tarafı 

yukarıda anlattığımız gibidir. 
Şimdi onun bir de (adamlık) cep
hesini tetkik edelim .. 

Bu adamın en şayanı dikkat ta
rafı, sıcak bakışlı cevval gözleri -
dir. Suratının çizgileri nahif, alnı 

yüksek, burnu küçük .ve kemerli
dir. İnce dudaklı, parlak yüzlü, ge
niş omuzlu ve kısa boylu olan 
Frankoyu bazı kimseler (Napol -
yon) a da benzetmektedirler. 

Asker arkadaşları arasında ze • 

kiısı ve ccvvaliyeti ile temayüz et
miş olup entellektüelliği Lü • 
tün İspanyollarca takdir edilmiş -
tir.-

G•noral Franko 

.Yavaş, yavaş hazırlan, ansızın 

harekete geç• düstıırunu benimse· 
yen Franko, sinirlerine hakim ol

masını bilir. Sesi munis ve tesirli· 
dir. Hitabette uzun boylu edebıyat 
mukaddemelerine lüzum görme -

den kısa ve keskin cümlelerle as
kerce anlatmasını sever. İçki iç -
mediği ve spora çok ehemmiyet 

verdiği için demir gibi sağlam bir 
vücude sahiptir. Müşavirlerini dik

katle dinler, fakat kendi bildiğin -
den şaşmaz. Karakterinin sağlam
lığı, karar ve emirlerinde kal'i o
lu~undan bellidir. 

Zengin bir yahudi ailesinin ço -
cuğu olan bu zat, hususi hayatında 

gayet sakin ve münzevidir. En bü
yük şöhretini, şöhret budalalığı et
memesine medyundur. 

İspanyada bütün ihtilalciler e
linde bulunan memleketlerin yük

sek devlet reisi olan Frankonun a· 
kıbeti neye müncer olacağı henüz 

belli değildir. Bir milletin mukad
deratını kumar masası üzerine ko
yan ve kendi millettaşlarını is • 

kambil kağıdı gibi biçip doğratan 
bu adam, şayet bu badireden mu • 

zaffer çıkacak olursa, İspanyada 

neler yapmak istiyecektir?. Bura
sı dil henüz meçhuldür. Çünkü, 

Frankoya, maksat ve gayesinin ne 
olduğu sorulduğu zaman, Kleman· 

so gibi (ben şimdi harp ediyorum) 
cevabını vermektedir. 

Bir taka parçalandı 
Hüdaverdi adlı bir kömür ta. 

kası Şile açıklarında şiddetli dal
galar arasında parçalanmış ve için· 
de bulunan bir reisle iki tayfa bo
ıtulmuşlardır. 
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Onların borcundan sana ne? 
Balıkesirdcn Z. R. Z. remzi ile 

gelen bir mektupta deniyor ki: 

Dertortağı; 

28 yll§ındayım. AyLk kazancım 
da iyidir. Yani bir aileyi feralı fe· 
rah geçindirebilirm. Bu ~sas unsur· 
Zarı önünüze koyduktan sonra der· 

dimi anlatmağa bdşlıyayım: Üç 
sene evvel bir kızla taıııştım. Li
se tahsi!it i yapmış yani kültürlü 
diyeceğim .. 1 şte bu kı;.la ardı ara
sı kesilmeden tam 2.5 sene konuş
tum. Fakat son aylar zarfında ai· 
lesini yakından taııımak fırsatını 

bulabildim. Anladığıma ve anla • 

tı!dığına göre bu ailenin bütün ef
radı tasavı:urun fevkinde sinirli i
mişler. Kimse ile geçinemezlernıiş. 
Bu sebepten dolayı da hiç dostla
rı yokmuş. Vstelik te oldııkça ağır 
bir de borçlnrı varını_ş. Ahbapları
mın bana tavsiyeleri bıı ailenin kı· 
zını almamaklığım merkezindedir, 
Bundan sonra ben kızla olan ala -
kamı ke•tim. Böyle olmakla bera
ber miiteaddit mektuplar yollıya
rak bu hadisenin sebebini soruyor-

du. Tabii ben hiç cevap vermedım. 
Sonradan söylendiğine göre kız bu 
lııidiseden müteessir olmU§ ve 
şimdi de hasta imiş. Ben kızı sevi
yorum. Kız da beni seviyor. Fakat 
arada kı:nn ailesi bütün saadetimi 
baltalıyor. Söyle Dertortağı bu 
şartlar altında bir epl~me yap -
sam iyi eder miyim? 

Çok iyi edersin çocuğum. Zira 
ailenin saadetini kızın veya erke· 

ği:ı muhakemesinden çok karı ve 
kocanın karşılıklı sevgileri verir. 
Kızın ailesi sinirli imiş. Bundan 

sana ne. Kızlarını alır ve başlı ba
şına bir ev açarsın. Seni iç güveyi 
gir diye icbar edecek değiller ya! 

Keza borçları da seni alıikadar et
mez. Sen kızı onların borçlarını ö
demek iiçn değil mes'ut bir yuva 
kurmak için alıyorsun. Bütün bu 
cihetlerden müsterih ol ve kızclan 
hemen özür dileyerek bir iki hafta 
kadar samimiyetini takviye ettik· 
ten sonra nişan veya nikiıh tekli· 
finde bulunur ve yuvanı kurarsın. 

Dertortaaı 
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Balkan Antantı Konseyi 
1 

yeni JngiJtere her sahada Dört Balkan 
Vapurlar • • Nazırı -~·--

ıyıce silahlanıyor (1 inci •ay/adan deı:ıım) 
umumi arzuya tercüman olmu~ ,.e 
ayni zamanda, Balkan yarımada -
sında bundan sonra da yapıiacak 
her sulh eserine diğer m"mlekC't -
lerin de yardım etmeleri hakkın -
daki müşterek temenniyi de ifade 
eyleml;tir. 

Atinaika J ·e diyor ki; 
Metaksasın nutku ve Stoyadıncı

viçin cevabı yalnız Balkan devlet
leri arasındaki münasebetlerin sa
m.imiliğini ilan etmekle kalma -
makta, fakat aynı zamanda Bal • ' 
kan Antantının direktiflerini de 
tasri heylemektedır. 

Estia ise şöyle diyor: 
Bu nutukların bariz vasıfları. sa

mimiyetleri ve \'uzuhudur. Şura -
sını bilhassa kaydetmek lazım ge
lir ki, hiç bir noktayı meskut geç
meksizin irl.arei kelam eden Me
taksas, yalnız Elen efkarı umumi
yesinin hissiyatına sadık bir ter -
cüman olmakh kalmamış, fakat 
ayni zamanda, ancak sarahat ve 
vuzuh üzerine kurulması lazım ge
len Balkan Paktına ve Balkan sul
huna müsbet bir hizmet etmiştir. 

Stoyadinoviçin cevabında da sul
ha karşı .-ı.yni sam.imi ve müsbet 
sadı:kat hisleri mevcuttur. S!oya
dinoviç nutkunda, akadem.ik veya
hut şüpheli bir enternasyonaı;zmin 
kof cümlelerini sarfetmenıiştir. 

Biliıkis bu nutuk, asil bir nasyon~
lizmden ve Balkan memleketleri
nin umumi vazifelerine karşı an • 
layış hissiyatından mülhem bulun
muştur. Bu suretle Balkan Paktı • 
nın hiç bir kimse aleyhine müte
'<eccih bı..lu::ımıyan fakat biliıkiS 

sulhperver gayretlerde diğer dev
letlerin yardımını memnuniyetle 
kabul eden sulh eseri esas mahiye
ti bir kPre daha ye en resmi ve en 
sa:ih biı surette teyit •·ylem.ştir. 
Metaksas, ayıci zamanda şurasını 

da cok haklı olıırak tebarüz ettir • 
miştir ki, Balkan Antantı devlet • 
!eri, eğer serbestçe gayretlerini 
birleştirdilerse bunun yalnız ara
larında samimi bir dostluk bulun
duğundan dolayı veyahut yalnız 

kendi Balkan hudutlarını garanti 
etmek is•edikleri için değil, fakat 
ayni zamanda aralarında sulh ese
rine sıkı bir rabıta ile bağlılık hu
susunda ayrıca başka ku 'Vetli bir 
birlik mevcut olmasından dolayı 
yapmışlardır. 

Konsey ve Bulgar 
gazeteleri 

Sofya, (Hu"usi Muhabirimiz • 
den) - Bulgaristanın ciddi ve Kö
se İ vanofun harici siyasetinde ya
rı resmi bir gazete addedilen 
(Mir) gazetesi, Balkan Paktı Kon
seyinin Atina toplantısı münase -
betile neşrettiği bir makalede, Bal
kanlılar B;rliği hakkında şunları 

yazmaktadı:: 

cBalkanlılar için bu ~enenin en 
mühim siyasi hadisesi hiç şliphe 

yok ki, aktedilen Yugoslav ve Bul
gar paktıdır. Bu hadise yalnız Yu
g<ıslav - Bulgar noktai nazarında 

değil, Balkan yarımadası ve hatta 
umum sulh bakımından gayet e
hemml)"'tlidir. Atina toplantı'ln

da bu pakttan bahsedi!!eceği zan
nedilmektedir. Ma~mafih, Balkan
lı devletler bu meseleyi kendi ara
larında bcrveçhi peşin görüşüp ka
rarlaştırdıkları için uzun uzadıya 
müzakereler olacağı zanr.rdilme • 
mektedir. Çünkü, ya!ıcız B:ıl".•ris
tana komşu devletler değil, uzak 
devletler bile bu paktt.'\.'t "'eınnun 
olduklarını bildirmiş bulunuvor _ 
lar. Yugosclav - Bulgar I':ık;ı di
ğer paktların ehemmıyetini de art
tırmıştır. Balkanlı devktler ara _ 
sındaki münasebatın iyileşmesine 

bu pakt yardım edecektir. Emni -
yetsizlikler ve tererru•• rır'.odan 

kalôırılıp münasebat daha fazla 
iyıleşince. Balkanlılar birliği daha 
çok gecikmiyecektir.• 

BALKAN KONSEYi 
Atina, 17 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Balkan Antantı Matbuat Konfe

ransı, komisyonlar halinde mesai
sine devam etmiştir. 

Dün öğle üzeri, Yunanistan ko
mitesi, delegelere bir öğle ziyafeti 
vermiş ve ziyafet esnasında, Yu
nanistan Komite reisi Papadakis, 
Yugoslavya heyeti reisi. Sokis, Ro
manya heyeti ikinci reisi Nasta, 
Türk murahhas heyetinden Ercü
mend Ekre mTalu, samimi nutuk
lar söylemişlerdir. 

Matbuat ve Turizm siyasi müs
<eş,rı Nlkoludis ve refikası, Bal
i an matbuatı delegeleri şerefine 
lıa)'Ük bir ziyafet vermişlerdir. 

Çok samimi geçen bu ziyafet es
nasında, B. Nikoludis aşağıdaki 

nutku irat etmiştir: 

Sızleri bu masa etrafında top • 
lanmış görmekle, yalnız dost ve 
müttefık mcmieketlerin muhterem 1 
mlime.;sillerini kabul eden bir na

Denizyolları idaresi için ısınarlana- 1 

cak vapurların mukavele•i dün Ö~· 
le üzeri Perapala• -otelinde İktısat 

1 İngiliz kabinesi dün sabah silah-ıır sıfatile değil, fakat ayni zaman- ı ~ekili B~y _Cc;lal Bayar taraftnd~n 
d R T 

.. k. . ımza edılmıştır. Alman Krup m11• 
a, omanyanın, ur lyenın ve 1 . ! lanma işini görüştü 

Ve mur•hhas •zalar 
Majeste Kr•I Jorj'un 

misafiri 
Alina 17 (A. A.) - Balkan An· 

tanlı konseyi saat 11 de Dış ba
kanlığıQda loplanmıştır. Kon~y 
sol\ celsesini öğleden sonr3 akt ~e 
bir teblig ııeşredecektir. 

-v • .. k , t messilleri de aynı nmanda mukave. 
.ı. u~ s .. ayyanın e.ı1 yu ser: gaze e -
·ı ·ı b" I'kte b. -ı tert"p leyi imı.alamı~ardır. cı erı e ır ı ır eg ence ı 1 . . . 
d k . b. 1 kl f ı·ı dn ktıslt vekaleti denrı ve hava e en es ı ır mes e · as sı a ı e ~ _ ~· 

bu ·ük ve hususi bir z;vk duyu ·o- must~şan Bay Sadullah, baş mu• 
~ şavir Bay fon der Porleo ve daha 

rum. 
Bcnım matbuatta 20 senelik hiz· birçok ıevat mukavelenin imzalan• 

dı~ı esnada bazı r bulunmuşlardır. 
lktısat vekili imı.adaı> sonra Oot. 
mabahçe sarayına gitmiş ve muka· 
vele ile yeni ıı~miler bakkında 
Başbakan General ismet lnönünc 
iıahat vermiştir. 

metim \'ardır. Müsaade ediniz ki, 
eskt bir m"slektaş sıfati!e size, mah
rem bir st'rette bazı if5aatta bulu-
navırn 

Bu. gazeteciler, diğer insanlar -
dan ayrı ,.e başka adamlarız. Bi
zim kendimize mahsus fikirleri -
miz. kendimize mahsus çalışma 

tarzımız \'e yine kendimize malı-
sus bfr üsF\bumuz vardır. Biz, ori
jinal insanlarız. Bizler, kusurlarla 
dolu olduğu kadar iyi hasletlerle 
de dolu yaramaz \'e haşarı çocuk
larız. Çok iyi huylarımız vard,r. 
İspatını mı istiyorounuz? Bütiin 
hatalarımıza ve bütün mübalaga -
larımıza rağmen fikirlere yol açan 
biziz, efkarı umumiye cereyanları
nı yaratan biziz. Büyük mikyasta 
istikbalin tarihini hazırlıyan yine 
biziz. Kim diyebilir ki, her memle
ket gazetecileri, kendi vatanlarına 
müsbet surette hizmet etmemiş ve 
nazik zamanlarda ruhunu, kabili· 
yetlerini ve saadetini yüksek emel
lere hasreylememiştir. 

Resmi işlerde dahi, biz ga_zeteci- 1 
ler, serbest bir surette hareket e
deriz. Bizim görmek, i~itmek. his
setmek, teshir eylemek v<> nihayet 
he: şeyi tabii ve basit bir surette 
öğrenmek ihtiyacımız vardır. Ben 
eminim ki, güzel semereler vere • 
cek olan matbuat konferansının 

resmi çalı.şmaları haricinde, karşı
lıklı tanışmamız, münasebetleri -
mizin samimiyeti ve nihayet dost
luğumuz daha büyük neticeler ve
rece! tir. Bir kaç gün sürecek olan 
iş ve ayni zamanda tenezzühten 
sonra. bizim sizleri ne derece sev
ditimizi dört milletin yaklaşması
nın ne derece sıkı ve kararetli ol
duğunu \·e nihayet karşılıklı an • 
Ia1nıanın her gün, ne büvülc bir 
hızla llcrlemekte ve genişİemekte 
bulunduğunu an!ıyacaksınız. Bu • 
nun içindir ki, diplomatik bir sa
hada, samimi bir yemek masası
nın siyasi ve içtimai büyük bir e• 
heınmiyeti vardır. 

Nikoludis nutkunu bitirirken, 
Romanya Ye Yugoslavya kralının, 
Türkiye reisicumhurunun, Yugos
lavya kral naibinin ,.e İnönü, Sto
yadinoviç ve Tatareskonun sıb • 
hatlerine kadehini kaldırmış ve 
gazetecilerin şahsi s1adetlerine iç
miştir. 

Türkiye Matbuat 
Genel Direktörü 

Balkan Matbuat kongre• 
•inde bir nutuk söyledi 

Atina, 17 (A.A.) - Dün akşam
ki ziyafette B. Nikoludisin nutkun
dan sonra Balkan Matbuat heyeti 
murahhas reisleri de söz almıslar-
dır. -

Türkiye Matbuat Genel Direk • 
törü B. Vedat Tör şu nutku ver • 
miştir: 

.Beni bu derece heyecanlandı • 
ran kuvvet neJir bilmiyorum. Her 
zaman tülcenmez ilham menbaı ol
muş olan muhteşem Akropol'un 
kl3sik güzeUiği mi, bu kadar ci • 
vanmert bir surette bizi ihata eden 
sıcak dostluğun devamlı ifadesi 
mi. ebediyen yaşıyacak olan büvük 
eserin şevk \'e heyecanlı banileri 
olmanın verdiği haz mı yoksa ül
kiısünün yolu üzerinde daima adha 
güzel ilıdalar için kendisini velut 
his&eden bir sanatkarın şe"k ve 
heyecanı mı? Bu heyecanın hakim 
amilini ve bu akşamki haleli ru
hiyenin hakiki ,.e gizli sebebini a
ramak beyhude olur. Fakat hiç 
şüphesiz bıı haleti ruhiye bütün 

şu amillerin bir huliısasıdır: Gü
zelJık, dostluk, şevk ve heyecan, 
yaratıcı ku\~et ve ulvi Balkan ül
küsü binasını kurmuş olan kıymet
li malzeme. Dün açılış celsesinde 
söylemiştim, bugün de etkrar edi
yorum ki, müşterek eserimizden 

dolayı bu kadar müftehir olmakta 
ta?Damen haklıyız. Keşmekeş için
de olan ve siyasi ihtirasların yıkıcı 

fırtınalariyle sarsılan bu alemde, 
henüz aklını başına almamış olan 
bu dünyada, bizim kuvvetli imanı
mız, insanın hür olarak yaşıyabile;. 
ceği ve: .Barışı koruyorum ve ko
ruyacağım, insanlık için çalışıyo -

Bu mukavele ile deniz yolları 
idaresine on ve lımir körfcıi 
işletmC9ile Akay idare•ine de 
ikişerden dört olmak üuırc on 
dört tane vapur ısmarlanmak
tadır. Denizyolları idaresinin va
purlarından üçü Karadeniz, dör• 
dü de Mersin ve üçü de Marmara 
mınlakasile Bandırma ve Mudanya 
hatlarına tahsis edilecektir, 

Karadenitde işleyecek vapurlar 
16,S mil sür'atinde beşer bin ton
luk, Mersiı> hattında işleyecek 
olanlar 13,S mil sur'atinde üçer 
bin tonluk ve M&rmara mın· 

takasiyle Mudanya ve Bandırma 
hattına tahsis edilecek vapurlar da 
18 mil sür'atinde bin üç yüzer 
tonluk olacaklardır. 

Vapurlar her türlü konforu ha -
vi bulur.acak ve Karadeniz battı
na işliyeceklerde kesilmij hayvan 
nakliyatı için frigorifik tesisatlı 
anbarlar olacaktır. Her hat için bi
rinci yapurlar bir sene sonra iki
şer, üçer ay ara ile teslim edilecek
tir. Şu vaziyete göre bütün yapur-
1ar üç sene zarfında inşa ve teslim 
edilmiş bulunacaklardır. 

Yeni gemilere ait bazı teferruat 
üzerinde Alman vapur tezgahı mü
messillcrile denizyolları arasında
ki müzakereler bir müddet daha 
devam edecektir 

Ajansın verdiği tavsllAt 
İstanbul, 17 (A.A.) - Evvelce 

mukavelesi imwl~nmL~ olan ve 
üçü Mersin, üçü de Marmara hat
larına tahsis olunacak 6 vapura 
Mersin haltı için dördüncü bir va
pur daha ilave edilerek ceman 7 
vapurun kat'i mukavelenam<.lerile 
Karadeniz haltına malısus üç va -
purun ön mµkavelesl İktJ at Vekili 

Celıi.l Bayar ile Krup Fabrika~ı 
mümessili Hagemenn arasında 
17-~-937 tarihinde imza edilmiştir 

On vapurun mecm •u bedeli J 
milyon Türk llrast kadaı· olup kli
ring tarikile, yani bu miktarda 
Türk malı mübayaası suretile tes
viye olunacaktır. Para taksitleri 
faize ti.bi değildir. 

Marmara tipinden ilk vapur 12 
ay. 

Mersin tipinden ilk vapur 12 ay, 
Karadeniz tipinden ilk vapur 17 

ay sonra teslim olunacaktır. 
Diğer vapurlar bunları takiben 

ve fasılalarla teslim olunacaktır. 
Marmara vapurları, .1300. ton 

cesametinde ve • 18• mil süratindc, 
Mersin v purları üçer bin tün ce
sam ·tinde "e cl3.50• mil süratin
de, Karadeniz vapurl.ırı beşer bin 
tonhacminde ve .16.50. mil süra
linde olacaklardır. 

Vapurlar, umumiyeti<> her türlü 
konforu ve tahsis oiunacakları hat
ların tecrübe ile tesbit edilmiş o
lan hususi ihliyaclarını kar;ılıya
cak tertıi.ıatı haiz olacaktH 

Karadeniz vapurlarının he:: !:ıi -
rinde kesilmiş bin koyunu istiap 
edecek cesamette soğu'' hava ık
poları bulunacaktır. 

Bunlardan başka Akay idarc&i 
için 2 ve İzmir Körfezi için 2 olmak 
üzere ısmarl•nması mukarrer bu
lunan 'c teknik mÜz•kereierin~ 
devam edilmekte olan cem'an 4 
vapurun dahi bu !(Tupa ısma!lan
masında mutabık kalınarak bu h ~ 
susta bir protokol imza edibıis -
tir. 

rum• dıye bağtrabilmekten büyük 
bir sevinç duyacağı bir köşe tesi
sine muvaffak oldu. Maalesef dün
yada böyle konuşabilecek pek az 
millet mevcuttur. Bizler, mücerret 
barış ülküsünün platonik hayran
ları değiliz. Biz bu barışı ihtirasla 
seviyoruz, çünkü onu elde etmek 
için kan döktük . .Bu kadar feda
karlıkl.-ı. elde ettiğimiz bu barışı, 

kanımız bahasına müdafaaya Ama
de bulunuyoruz. Milletlerimiz ni
hayet hi.ıriyet ye istikl5.l tadını tat
tı. Artık başka devletlerin tesadüf 
ve menfaat güden siyasetlerinin ;,
yuncağı değiliz. Y'43Sın Balkan 
Antantının yaratıcı fikri .. 

\a~~klır. Ayni zamanda askerlik 
şartlarını iyileştirmek için de yeni 
tedbire! ralınacaktır. 

Sahr atopçusu ve piyade modern 
bir hale getirilecek ve bunların mo
törlcştirilmeleri tesri olunacaktır. 

Dört Ballcao nuırı buırüıı ö~le 
yemetini he>·eti !l'urahhasa azala· 
rı ile birlikte, Kral M•jcsle ikinci 
Jorj'un misafiri olarak nrayd2 
yiyeceklerdir. 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz ka
binesi berınutad bu sabah toplan -
mışlır. Kabinenin yaptığı görü~ -
meleıin mevzuunu millJ müdafaa 
m~leoi l~kil etmiştir. Bu mesele, 
bugün öi;lcden senra Avam Ka -
maı asında yapılacak müzakeratm 
da ıncvzuuou teşkil edecektir. 

Di!:eı· taraftan, bir harp takdi
rinC:e fabrikaların istihsal kudreti 
ar~lırılıncıya kadar ilk ayların ih
tiyaçlarına tekabül etmek üzere 
muazzam mühimmat ihtiyatı vü -
cudc getirilecektir. 

i - ---
\Böylesi Londra, 17 (A.A.) - İngiliz tcs

lihatı hakkındaki Beyaz Kitap, İn
gili zhükumetini milli müdafaayı 
t.•l<dycye sevkeden sebepleri tah
lil lltikten sonra, mevcut 15 büyük 
zır!.lıdan ancak üçünun Umumi 
Harpten soma yapıldığını kaydet
ti'Ikn sonra, 1936 programına 2 
bü) ük 1.ırhlı ve 7 kruvazör, 1937 
programına da diğer 3 büyük zırh
lı, 7 kru\·azör ve 4 tayyare gemisi 
konulduğunu bildirmektedir. 

l."ezkür kit~ba nazaran, şimdiki 
büyük, küçük bütün harp gemile -
rinin de modern bir şekilde olma
ları lıizımdır. 

1936 senesi deniz in~aatı 50 mil
yo-ı sterline baliğ olmuştur. 1937 
inşaatı ise bu rakamı hayli geçe
cektir. 

;)eniz kadrosu da mühim bir nis
bet dahilinde genişletil<!cek ve mu
azzam essans ve mühimmat ithal 
olunacaktır. 

Hava kuvvetlerine gelince, yeni 
bir çok hava meydanları ve 75 ta
lim kampı tesis olunacaktır. Yeni
den bir çok tayyareler inşa oluna
caği gibi, mühimmat fabrikaları da 
kurulacaktır. 

Hava ku,·vetlerinin mevcudu 

19::1 de 50.000 e çıkarılmıştır. 1937 
de bu miktar mühim surette art
tırılacaktır. 

Almanya'ya k•rtı 
Londra, 17 (A.A.) - İspanyaya 

yardım Komitesi tarafından tertip 
edilen bir işçi toplantısında Lord 
Harly demiştir ki: 

ı>ovyetler Birllğile Fransa ve İn· 
gilteernin birleşmesi lüzumuna ka
niim. Muhteeml bir Alman taarru· 
zuna karşı mi\dafaayı hazırlamak 

!'eniz tayyarelerinin sayısı da 
yine: mühim surette arttırılacak ve içiıı erkanıharbiyelerin umumi mü-
hava kuvvetleri yeniden teçhiz e- zakerelere girişmesile işe başla • 
dilccektir. maklığımız Jazımdır.• 

Orduya gelince, yeni harp cüzü- tlatip, Akdenizin bir <İtalyan 
tamları vücude getirilecektir. Bu gölü• olmaktan kurtarmak için fa-
m~yanda yeniden iki tank taburu şizır.e karşı mücadele açmak ica • 
ve bir çok ~·ardımcı teşkilat kuru- bettiğini beyan etmiştir. 
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İktısat 
Vekaletinin 
Tebliği 

Ankara, 17 (A.A.) - Gümrük • 
lcrimizc gelmiş bazı malların it -
hali hakkında İktısat Vekfiletince 
varılan prensip kararına dair dün

kü büllenimizde neşredilen habe
rin bazı _gazetelerde yanlış izah e
dildiği görülmüştür. Ehemmiyeti 
hasebile keyfiyet tavzih olunur. 

Gümrüklerimize 1 şubat 937 ta
rihinden önce gelmiş bazı mallar 
vardır. Bir kısım tüccar bunları ya 
bundan evvelki kontenjan ;.arar
naır,esi zamanında sipariş ettiğin

de:1 veya yanlışlıkla getirdiğinden 
ve bu yüzden zarara girmekte ol· 

duğundan vey amümasil sebepler
den bahsederek Vekfilete müraca
at etmektedirler. 

Vekillelin ise, bu kabil ithalat 
taleplerini umumi prensibe hağ -
lıyarak ve herkes için kabili isti

fa:le olmak üzere Anadolu Ajansi
le ilan etmeden tatbik etmemekte 
olduğu malumdur. Bu mülahaza i
le hareket eden V(,kalet bu sefer 
de vaz.iyeti tetkik etmiş ve dünkü 
servi.'rimizde verilen prensip kara
rına varmıştır ~ 

1 - Bu mallardan gir kararına 
bağlı (A) ve (M) listelerine giren 
malların ithaline müsaade t:dil • 
miyor. 

2 - V listelerine giren malların 
ithaline aşağıdaki ikikayıt hari -
cinde müsaade edilir: 

A - V listesine dahli olup ma
kine ve sanayi tetisat.na taalluk 
ed~n maddeler bundan evvd ve· 

kfiletçe tesbit edilmiş olan pren -
sipleer bağlıdır. B.: prensipleri a
lakadarlar Sanayi Umum Müdür
lüi:ünden öğrenebilirler. Bu Jrabil 
maddeler ancak bu prensipler e
sasları dahilinde ithale devam edi
lebilecektir. 

B - V listesine dahil mallardan 
hemen hemen tamamı mensucat
tan ibaret bir kısım pozisyonl~r ise 
milli sanayii yakından alakadar e
den maddelerdir. Bu maddelerin 
listesi ve her birinden ııe ınıktar 

ve ne şeraitte ithali kabil olacağı 
da bu prensip kararile bilrlikıe tes· 
bit edilmiş bulunmaktadır. 
Alakadarlar, bunları da Sanayi U
mum Müdürlüğün~ ve '.l'ürkofis • 
!ere müracaatla öğrenebilirler 
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Suriye, hayal 
Ve Hatay 

( 1 ncl sayfadan deı·am) 
polıtikacıları kendi menfaatlerinin 
yticılışı karşısında gemi azıya al • 
mış, akıllarını cinnet ve hulya nö

betlerine terketmiş olanlar var • 

betlerine terketmiş olanlar va -
ziyetine düşmüşlerdir. Ne yapa -
caklarını, nereye salwracaklarını . 
bilmiyor ve salsalar da kar~ılaru;: 

daki muazzam kayaya hep başla-

rını çarpmak ve paralanmak mev
kiinde kaldıkları için vakit \·akit 
gelen cinnet nöbetlerinin içinde bi-

rer malihiılya hastası gibi onaya 
tutuluyorlar. En son nöbetleri de 

kendilerini: Silliha müracaat ve 
Hatayı istirdat hulyasına sevkedi-

yor. Bu cinnetin en aşırı merte • 
besi, en onulmaz devresidir. Bu 
hale bakınca doğrusu Suriyelile-

re ve Suriye milletine acımamak 
elden gelmiyor. Tarihin bütün sey-

ri içinde Suriye Arabı daima al • 
datılmış, bu çeşit ayarsız, düzen • 
siz politikacıların elinde ya satıl

mış, yahut da parçalanmıya, isti
la ve felaket görmiye sevkedilmiş
tir. Suriyede başlıyan her millt 
hareket hep bu gibi!erin sevk ve 
lesirile mütemadiyen akamete uğ
ramış, ciddiyetini kaybetmiş, en 
sonunda da inhilale uğraıruştır. 

Suriyeliye kurtuluş yerine esir -
lik, saadet yerine felaket ve peri
şanlık getirmiştir. 

Tarihin bugününde de Suriye çok 
sempati i1e :karşıladığımız, t1er 
türlü müzahereti kendisine vadet-
ttiğiıniz bir kurtuluş ve kuruluş 
davası içindedir. Hatay istiklfili 
ise Suriycnin kuruluş ve kmtulu
şuna en büyük yardımı ifa ede • 
ce"c, hatta Suriye devietinin em
niyetinde temel vazifesini görecek 
bir istıkliıldir. Buna rağmen Suriye 
tarihinin içindeki hüviyetleri bir, 
simaları ve nesil sıraları ayrı hep 
o politikacılar ve menfaat düşkün
leri yine dostumuz Suriyelilerin 
başına musallat olmuşlardır. O -
nu'1 içindir ki, Stıriye Araplığını 

ikaz etmek bugün için yerinde o
lan biı· vazife sayılmalıdır. Eğer, 
tarihin bütün gidiş ve akışı ve son 
ve sevdiğimiz Suı-iyeli Arapların 

hiıli\ bir ibret ve intibah dersi ver-
mcmişse Suriyenin istikbalinden 
yine ümidi kesmek en peşin ve ye
rinde lıir hüküm olur. Bizce, dost 
ve sevdiğimiz Suriy!e Arapların 

kendi seliimet, kurtuluş ,.e lrnru • 
lu~ları hesabına gösterecekleri en 
büyük milli intibah harekeli \•e 

her türlü kötü akıbetten uzak kal
mak tedbiri en başta Suriyenin 
menfaatlerine kasdeden bu poli-

Görülmemişti ! 
( l nci sayfadan detı<ım) 

çerken önüme üç k~i çıktı. Üze
rimde bulunan 34 lira paramı aldı
lar. Beni de alnımdan ve belimden 
bıçakla yaraladılar. 

Bunun üzerine, bir taraftan Fa
tih merkezi, bir taraftan Eyup 
merkezi vak'anın ıreçlifi iddia edi
len yere memurlarını yollamışlar, 
tahkikata başlamışlardır. 

Tahlikat ilerlerken bldisenin 
sıhhati hakkında şüphe uyanmıştır. 
Bu şüphe şu neticeyi Yermiştir : 
Aliye, ustası tarafından emaneten 
34 lira verilmiştir. Ali, bu parala
rın üstüne yatmayı düşünmüş. Otak· 
cılarda mezarlığa girerek parayı bir 
lahite •aklamıştır. Ondan sonra da 
kendi bıçafile kendisini ıılnından 
ve belinden yaralamıştır. 

Bu şüphe tahakkuk etmel!'e baş
layınca, Ali de artık inkara mecal 
bulamamış, vuiyeti olduğu gibi 
itiraf etmiştir. Paralar, Alinin ırös
terdiği lahitte bulunup çıkarılmı~tır. 

Zafranbolulu Ali, ciirüm uydur
ma, emniyeti suiistimal ve resmi 
makamları itııal suçlarile müddei
umumilil!'e verilmiştir. 
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Bir büyük 
Deniz arslanı 

( l nci $ayfadan deı:am) 
kabre nakledilmiştir. 

Bu eski denizcinin Kasımpaşa· 
dalci mezarı çolt haraptı, ayni za. 
manda ilerde bu mezarlık yola 
kalbcdilecokti. lstanbul Dcni:ı: Ko
mutanlıtı bu ciheti e-özönünde tu
tarak bu büyük denizcinin kemik:· 
lerini bü)lülc merasimle yeni mak
beresine Dakletmiştir. 

Saat bir buçukta Kasıropa~ada 
Bedrettin mahallesinde polis kara. 
kolu önünde toplanılmıştır. Deni:ı: 
ıredikli okulu talebesi, deniz okulu 
ve deniz bandosu Çürüklük met• 
ruk mezarlığına gitmişlerdir. 

Meurıı> başında bando istiklal 
marşını çalmış, ve bunu müteakıp 

bir nutuk söylenmiştir. Nutuktan 
sonra Yusuf Reisin kemiklerinin 
bulundulu sandık merasimle kaldı.. 
rılınış; asker, sivil teşekküller men
supları ve kalabalık halk sanduka· 
yı takip etmiılerdir. 

Yusuf Reisin kemikleri bu şekil· 
de Piyale paşadaki yeni makbe
resine getirilmiş ve bu suretle iki 
büyük Türk denizcisi yanyana 
bırakılmışlardır. 

Hatayın anayasası 
( 1 nci .ııyfadan devam) 

/esöra ilt1 Mnlige Velcıiletinden ııc 
Bilgiifc Erkiinıharbigcden de birer 
coııat olnıalc II••r• altı ki,i/llc bir 
lııg'.ı lıalindtJ giJecfir .... 

ÔğreodiA'ime göre hukuk bey'cti 
Mahmut F.sat Bozkurt, Y 11S1.1f Ke· 
ma~ Sadri Maksudiden miite~kkil 
dir. Büyük Erkanı Harbiyeden de 
General Asım Hey'ette bıılun .. 
caktir. 

Yeni kadastro 
teskilitı 

Tapu ve Kadastro Umum mü
dürlüğünün daveti üzerine lstan• 
bul birinci mmlaka kadastro mü
dürü Faik, ikinci mıntaka kadastro 
müdürü Emin, Beyoğlu kadastro 
müdürü Rilat, fen amirleriuden 
Necmi Ankaraya gitmişlerdir. Ô2'· 
rendiğimizc göre, bu :ı:evaı; Hazi
randa yapılacak yeni kadastro teş. 
kilalı için maliimatlarıoa müracaat 
edilmek üzere Ankaraya çatırıl-

• mışlardır. 

tikacıların lopunu birden toparla -
mak ve memleket hudutlarından 
dışarıya atmaktır. Hatay davası -
nın artık Suriye için hayale sığar 
taraft kalmamıştır. Türkiye ve Su
l"iye, arasındaki asil ve yüksek 
dostluk hislerini bu çeşit .vatani• 
maskesine bürünen \•atansızhrın 

tasallutundan kor-,ınuık Suriye A
raplığı için en ba~ta gelen tedbir 
olmalıdır. 

Etem izzet Benice 
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VE KERBELA FACIASI Aydındabüyükbirimar 
faaliyeti var 

Tarihl roman : 98 ---------~---------------------------! Yazan : M. Rasim ÖZGEN -
Yezit .. bütün hadiseler için, Oraynabın Belediyeler bankasından yapılan 
gözünde, iğtimad ed ilemiyecek, hat - razla elek~ri~ tesisatı yapllmış, 

istik· 
şehir 

ti korkulacak bir şahsiyet görünüyordu ışıga kavuşmuştur. 
Aydın valisinin muhabirimize beyanatı 

Hakikat, güneş ziyasına benzer.. landı ve nihayet böyle eza ve cefa 
Önündeki bulutlar ne kadar etra- içinde öldü. Karısı Semiyye, koca-
fını sarsa, muhakkak, bir taraftan sının bu acıklı ölümünü görünce 
delip geçer. ebu Cehle çok ağır sözler söyledi. 

Bir gün .. Oraynabın evinin pcn- Ebu Cehl, onu, birer bacağından 

cereleri \\? kapısı kapandı. Artık, iki deveye bağlattı ve harbesini 
kocadan da mahrum, dünyada tek kadının fercine sokarak öldürdü. 
başına kaldı. O, bugüne kadar, bu İslam alimleri, bu koca ile karıyı, 
evin içinde geçen tatlı hatıraları - 1 isliim dini uğrunda şehit olan ilk 
nın da solup söndüğünü görünce, l ~ehitler addediyorlar. 
hariçle alakasını kesti, büsbütün Bunların oğulları Amrnara ge -
inzivaya çekildi. lince: O, işkenceye dayanamıyor .. 

Bir mezar sükıltuna bürünen e- 1 istediklerini söylüyor ve işkence -
vin içinde, yalnız Muhammedle, ö- den kurtuluyor. Bu bali, Muham-
vey oğluyla konuşuyor .. onun zeki mede, Ammar dininden döndü, di-
~ocuk sc.izlerüıden tescili buluyor- ye haber veriyorlar. O da inanmı-
du. yor. Ammar, gelip kendisine edi-
Muhamnıed.. ikinci bır defa ye- len işkenceyi anlatınca, Peygam-

tim kalmış gibi bovnu bükülmüş - ber, onun göz yaşlarını s·:;yo,· ve 
tü; artık, o, :ıttan inmiyen çevik, söylcdiklerind·e mağzur olduğunu 
kaynayan çocuk değildi. Evin içini kendisine işkence ederlerse yine 
çınlatan şakrak ;esi susmuıtu. O, öyle söyliyebileceğini söylüyor. 
bctbahtlığını hissettiği övey anası- Muhammed, evvelce, onlara her 
nın etrafında, bir gölge gibi dola - türlü işkencelere tahammül et -
şıyor .. onun hazin bakışlarında ya
nan muhabbetten zevk alıyordu. 

Oraynab .. Bu tam inzivadan, an
cak, bır ay sonra, kendini kurtara
bildi; fakat her halinde, büyük bir 
sinir buhranının bütün tahribatı 
vardı Gelen gidenlerle pek az ko
nuşuyordu; hele, kendi baht.ızlı -
ğından hiç bahis açmıyordu. 

Evde .. yine eskisi gibi, ev hanı -
mı olarak yaşıyordu. İbni Selam -
dan taglımat almış olmalı idiler, 
ki.. vekilharç, uşaklar, köleler, ca
riyeler, ona, eskisinden daha bü
yült bir hürmet gösteriyorlar .. göz
lPrinin iyma ettiği en küçük arzu
larını bile, derhal, iyfa ediyorlar
dı. 

Matem müddeti geçince .. izdi -
va~ talepleri başladı. Oraynabı.. 
çok asiyi, çok zengin adamlar isti
yordu. O, bütün vaidlere, iltifatla
ra kulaklarını tıkadı; kimseye ne 
evet, ne hayır diyordu. Bekliyor
du ve taliğinin, bir gün hayırlı bir 
neticeye bağlanacağını biliyordu; 
fakat başka kadınlarla koca pay -
Jaşmak, harcın hayatında cereyan 
eden kadın rekabetleri içinde di -
dişmek güç mesele idi. 

Oraynab, her gün biraz daha ar
tan ıstırabını içinde boğuyor.. za
hiri bir sükunla hareket ediyordu. 
Kendi kendine düşündükçe, ibni 
Selfımın evlenmek istemesi~; mağ
zur görüyordu. 

- Her Arap ileri geleni .. mu • 
hakkak, en aşağı bir kaç kadın a
lı.yor .. Sonra, bütün Araplar, zür
rıyetlerinin bereketiyle iftihar e
diyorlar .. İbni Selam, bu anğane
lere, herkes gibi, bağlı yaşamakta 
haklıdır. 

Diyordu. 

Oraynab .. kocasının uğradığı i
haneti ve betbahtlığı hakkında dö
nen rivayetleri işitince, vna karsı. 
merhamet duymıya da başlact•: fa
kat boşanma gibi bir hakaret, ona 
o kadar ağır gidivordu, ki hislerine 
doğru bir cereya~ veremiyordu. 

Yezid .. bütün bu hadiseler için
d~, Oraynabın gözünde, iğtimad e
dılemiyecek, hatta korkuJac~k bir 
Şahsiyet gibi mahiyet alıyordu. ). 
nun, bir de hilB.fete namzedlik ha
ber'. gelince, genç kadının içinde 
derın bir kin kaynadı; çünkü Irak· 
ta, Hicazda baş gösteren yangın _ 
!ar k • argaşalıklar, zaten cok s::ırsıl-
;ış olan sinirlerini alt ü:;t edıyor

u. 

Basra ve Kufe, Muaviyenin kuv
Vetleri tarafından muhasdra al • 
tına al d B v. . . ın ı. ereket versin, Irak 
:!ısı Ziyad, büyük bir hükum~t 

~ amı idi ve zeki, müdebbirane 
k~reketiyle çabucak, çok kan dö • 

c ~me.den ihtilalin önünü aldı. An
B a bır kaç kişi iğdam olundu. 
hi~nl:"dan biri, böyle mes'elelerle 

ge ugraşmıyan bir adamdı; biçare 
c~nin g k . liild :. , .. P.Ç va tınde sokakta gö-

z· ugu !çın yakalanıp öldürüldü. 
'Yad, kendisini tahtie edenlere· 

·ı·y-d:Jlıe yapalım? Hareket ve t~c-• e e .. , 
Ba surgatli davranmak lazım! 
lü~~an, kabahatsiz bir adamın ö
ku tu, binlerce adamı ölümden 

r arır, Dedi 

- (Devamı var) 

TARiliTEN 81 İNCİ NOT 
(Dünk .. b Ya u ahse devam ediyoruz): 

s\r, her türlü '1kencelere kat-

melerini tavsiye ettiği halde Am
marın v'aziğyeti karşısında fikri
ni değiştiriyor ve bir de Allahtan 
• Men kefere billahi min bağdi iy
manihi. .> diye başlıyan ayeti ge
tiriyor. 
Habeşistana muhaceret - Mu

hammed, herkesi alenen islama 
dağvet edip te müslümanların a -
dedi artmıya başlayınca peygam
berin düşmanları eza ve cefayı art
tırdılar. İmamı V5.kidinin rivayet 
ettiğine göre: Müslümanlardan e
za ve cefa görenler artık bu işken
celere tahammül edemiyeceklerini 
söyledikce, Muhammed sesini çı

karmazdı. Nihayet, bir gün Ebu 
Bekic geldi: cYa resulfıllah! Ku
reyşilerin Hatıb ibni Anıra yap -
tıklarım görseydin artık merha -
mete gelirdin.> Dedi ve esbabın 

muhaceretine müsaade istedi. O 
da Habeşistana gitmelerine müsa
ade etti. Orası, hem en yakın yer
di; hem de havası, Mekke havası
nı andırırdı. Müslümanlar, kimi
si karıları ile beraber, kimisi yal -
nız olarak hicrete başladılar. En 
evvel Osman ibni Affa ,sonra ha -
lüe olan) karısı peygamberin kızı 
Rukiye ile hareket etti. Onun ar -
kasından da, bir rivayete göre on 
erkekle üç kadın gitmişti. Muham
med, gidenlerden bir müddet ha -
ber alamadığı için merak ediyor
du. Nihayet, Mekkeye gelen bir 
kadın, yolda Osmanla kansına te
sadüf ettiğini, Osmanın yaya yü -
rüdüğünü ve karısını merkebe bin
dirdiğini gördüğünü haber verin
ce, Muhammed: .Lu.t peygamber
den sonra karısı ile ilk defa hicret 
eden Osman ibni Affa. demiştir. 

Bir rivayette bu muhacir kafi
lesi Osman ibni Mazğunun riyase
ti altında bulunuyordu (1). Bun -
!ara Ebu Bekirin kızı Esma da ter· 
fik edilmişti. Esma, onlarla bera

ber deniz kenarına kadar beraber 
gidecek, gemiye bindiklerini p:ör -
dükten sonra gelip haber getire
cekti. Bu kafile, sahile kadar yaya 
gittiler. Yarım altına bir gemi ki
ralıyarak Habeşistana yollandılar. 

Bunlar, Daha sahile yaklaşmadan 
evvel, yolda Nofel ibni Muaviyeye 
tesadüf ettiler. Nofel onlara nere
ye gittiklerini sorunca, denizde 
parç!anan bir geminin enkazını sa
tın almaya gittiklerini söylediler. 
Nofel, Mekkede, bunu söyleyince 
Kureyşiler, bizim elimizden kaçı
yorlar. Diyerek arkalarına adam 
gönderdilerse de gidenler yakala
yamadılar. B':' birinci muharer<" 
Muhammedin peygamberliğinin be
şinci senesi Recep ayında vukua 
geldi. O zaman Habeşistaııda Es
hame ibni Bahr necaşi di. 

(1) Diğer bir riı:ayete göre, bun
lar, hiç bir reise tabiğ olmıyarak 

kendi başlarına hareket etmişler

di. 
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Yavruların yardımı 
Aydın (Hususi) - Aydııı, Cum

huriyet, Gazipaşa ve 7 Eylül ilk 
okul talebeleri aralarında topla -
dıkları 23 lira 8 kuruşu halkevi sos
yal yardım şubesine vermişrer 

ve bu para Adana felaketzedeleri
ne gönderilmiştir. 

AgJından 6ir ıörünı1ı 

Aydın, (Hususi Muhabirimiz -
den) - Öteden beri Aydından gelip 
geçtikçe gecemi burada geçirmeyi 
lstemezdim. Belediyenin ayda al
tı yüz liraya temin ettiği kiralı ı

şık şehri tenvire kafi gelmediğin • 
den ortalık zulmet içinde kalıyor
du. Bu defa, Aydının ışık derdine 
deya bulunmuş ve şehrin ışıklan
dırılmış olduğunu gördüm. Öğren
diğime göre elektrik, belediyenin 
su işi için belediyeler bankasın • 
dan istikraz eylediği paradan ayır
dığı 30 bin lira ile meydana geti • 
rilmiştir. 

İstikraz yapan bir belediyede 
her halde imar faaliyeti de baş gös
terir. Aydında da son aylarda hum
malı bir faaliyet başlamış, ilk önce 
ana ihtiyaçlara cevap vcrilmeğe 

başlanmıştır. Bunlar arasında ışık
tan sonra •SU• geliyor. Şehrin iç • 
me suyu kAfi değildi. Belediye büt
cesinin su işini halle kudreti yoktu. 
Bunu nazara alan başkan Nafiz 
Karabudak, Ankaraya gitmiş, ora
da Nafıa Bakanı ile temasta bulu • 
narak Aydın istasyonuna verilmek
te olan suyun mukabilinde yardım 
istemiştir. Bakanlık otuz bin liralık 
yardım vadinde bulunmuş, fakat 
bunu nakden değil, 7 .5 kilometre -
den gelecek olan suyun borularını 
temin suretile eda eylemiştir. 

Belediyeler bankasından istikraz 
edilen para (80) bin liradır. Ayni 
iş için idarei hususiyeden on bin 
lira yardım yapılmış olduğuna gö
re Aydında su derdinin kapanmış 
olacağına kat'i nazarla bakmak i
cabeder. 

Su ve elektrik yılda belediyeye 
vasati (30) bin gelir temin eyli • 
yecektir. 

Önümüzdeki sene burada bir 
Kültürpark tesis edileceğini de be
lediye reisinden öğrendim. Bunu 
Parti Merkezi Umumisinden veri
lecek para ile beş senede itmam e
ceklerdir. Nafiz, burada dört sene
lik bir belediye reisidir. Mumai -
leyh işe başladığından beri beledi
ye borçlarından 59 bin lirasını ö -
derneğe muvaffak olmuştur. 
Aydın yanmış ve yeniden yapıl

mış bir yurt parçasıdır. Şehrin ye
ni inşası sıralarında kadastro nok
sansız olarak tatbik edildiği için 
buraya modern bir şehir demek 
mümkündür. Fakat doğrusunu söy
lemek lazım gelirse bu güzellik 
yalnız merkeze inhisar eder. Bu -
nun sebebini de bütün emeklerin şe
hire harcanmış olmasında aramak 
liizımdır. 

Memleket modern göründüğü i
çin dış yüzünden her tarafını anla
mak mümkün değildir. Bunun için 
de vilayetin her yanını gezmek, 
görmek ve kanaat edinmek, halkla 
temaslar yapmak Hizımdır. 

Vali Özdemir Gündayı ziyaret et
tiğim zaman Açık Söz adına hüsnü 
kabul gördüm. Onunla bir hayli 
konuştuk suallerimin hepsine ayrı 
ayrı cevap verdi. Vali, dünün ih • 
malinde teraküm eden bir çok iş
leri başarmağa azmetmiş ve faali
yete koyulmuştur. Bana gayet mü
tevazıane anlattığı işler arasında 
ehemmiyetlileri var. 

Mesela eskiden Aydında umumi 
sağlığı tehdit eden zührevi emraz 
salgını vardı. Bir zaman ıi.fet ha
lini alan bu derdin bütün muhiti 
istila edebilecek kuvvet kazandığı 
görülmüştü. Şimdi bunun önüne 
geçilmiştir. 

Telefon işi berbaddı. Bu da kur
tarılmıştır. Vali şunları söylüyor: 

- Muğla yolunun Aydın hududu 

- . 
1 

. 1 

Agdın Vallıl ö.Jemir Günday 

dahilindeki kısmının esaslı şekilde 
tamirine son aylarda verilen e -
hemmiyeti genişleteceğiz. Ayni yo
lun Çine yakınındaki mecrasını de
ğiştiriyoruz. Çine yokuşunda da 
tamir faaliyeti bu günlerde başlı
yacaktır. Aydın - Nazilli ve Aydın 
- Ortaklar yolunun istikşa[ı yapı
lıyor. Söke şosesinde de yol inşa -
sına l;ıaşlanacak. 

Şehrin cenubundaki 11 kilomet
re uzunluğunda bulunan ve tabak
hane bataklığı adını taşıyan kana
lın kurutma ameliyesi hızlandırıl
mıştır. 

Bugün merkez gibi kaza ve nahi
yeluimiz de modernleşmeğe başla
mıştır. Bunların önünde Nazilliyi 
göstermek kifayet eder. Fakat o
rada bir fabrika kuruldu. Bu itibar
la Nazillinin imar hareketindeki 
hamleyi tabii karşılamak lazım ge
lir. Bununla beraber imarın yalnız 
Nazillide değil, hemen hemen her 
kasabamızda ayni hızla devam etti
ğini temin edebilirim. Söke, Çine, 
Bozdoğan ve hat güzergahında bu
lunan nahiye ve köylerimizde in -
kılap devrinin icabına uygun lıir 

sür'at ve imar hamlesi vücut bul
muştur. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmtn 
buradan geçerken zeytin işile ala
kadar olmuşlardı. Vekalet zeytin
ciliğin taammümü için uğraşac.ık
tır. Sandığıma göre bunda güdüle
cek asıl gaye, müstahsile zeytin 
yetiştirme ve yetişmiş ağaçlardan 
teknik usulde istifade imkan!&rını 
öğretmek olacaktır. Vekaletin kuv
vetli eli bu işe uzandığı gün Ay
dın zeytinciliğinin memlekete g~
niş bir iş hacmi açacağı şüphesiz -
dir. 

İncir meselesine gelince: Ortak
lık Aydın incirciliği üzerinde en 
büyük ve en mühim rolü bulunan 
bir müessesedir. Bu ane kadar Ay
dın incirinin kısmı mühimmi bu 
kanaldan dış piyasaya arzedilmişti. 
Bu müessese Aydının ticari ve zi
rai hayatında çok yararlık göster
miştir. Ancak satış kooperatifleri
nin faaliyete geçmeleri takdirinde 
ortaklığın mesaisinde bazı tebed -
düller husule geleceğ> şüphesizdir. 
Satış kooperatiflerinin bir an ev
vel kurulup iş başına geçmesini 
muhit ve müstahsil sabırsızlıkla 

bekliyor. Bir zamanlar incir piya
sasında baş gösteren panikler an -
!atmıştır ki müstahsilin devlet e
lile kurulan daha esaslı müessese
lere ihtiyacı vardır. Bunu bütün , 
halk müdriktir. 

Organize meselesine ilişeyim: Bi
lirsiniz ki her teşkilat zaman za -
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lstanbul Levazım Amirliöi°I 
Satın•lma Komisyonu lıanlar:_ 

Aıkeri Tıbbiye olcurları 

için 676 çift terlik: 2. Mart • 
957 salı giinü saat 14 de 
Tophanede Satınıılma Komis
yonunda açık eksiltme ile alı. 

nacaktır. Tahmin bedeli 1149 
lira 20 knruftur- İlk teminatı 
86 lira 19 kuruştur. Şartn•me 

ve niimunesi Komisyonda gö
r iilebilir. İsteklilerin belli sa· 
atte kanuni vesikalarile beraber 
komisyona gelmeleri. •335, •687 • 

* * * Kuleli Askeri Lisesi için 

müteahhit n•m ve hesabına 

montajı da dahil olmak üzere 
bir adet bulaşık yıkama maki· 
nesi 5 •Nisan• 937 pazartesi 
giinii saat 15 de Tor.hanede 
satınalma komisyonnndıı açılı: 

eksiltme ile alınacaktır. Tah· 
min bedeli 3000 liradır. İlk 
teminatı 225 !ir•dır· Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. İstek· 
!ilerin kanuni vesikalari!e be
raber belli saatte komisyona 
gelmeleri "351. •944. -
man eskiyebilir. Yeni ihtiyaç ve za
ruretler karşısında yeni tedbirler 
almak, bilhassa zirai sahada daha 
müdebbir davranmak gerektir. Ay
dın incirciliğin bugünkü durumu 
üzerinde hiç bir gedik olduğu iddi 
a edilemez. Yalnız teşkilatı kuvvet
lendirmek elbette faydadan hali 
değildir. 

H. GÜNAY 
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İstanbul komutanliğı 
Satınalma Komisyonu !:anları 

Giilhane hastahanesinde nok
san bulunan ııksamından do
layı eski model bir tane epi• 
diyaslcop cihazı açık arttırma 

ile ihaleıi 26-2-1937 Cuma 
günü saat 16,30 da yapılacak

tır. Muhımmen kıymeti 50 
liradır. Şartnamesi her giın 

ö.:tleden evvel komisyonda gö
riilebilir. İsteklilerin 4 liralık 
ilk teminat makbuz veya me:C • 
ltıplnrı ile ~raber ihale giınii 

vakti nıuayyeninde F.ndıklıdl\ 

komutanlık satınalma konıis

yontına gelmeleri. (646) 

ZA Yl - l•tanbul Liman idare
sinden aldığım 213-21 numara ve 

13 Haziran 936 tarihli liman cüz
danımı kaybettim. Yenisi alınaca
ğından zayiin hükmü yoktur. 

O~man oğlu Ahmet 

İstanbul Asliye 4 üncü H- kuk 
Mahkemesinden: 
Kasımpaşada eskı bayram ye -• 

rinde Hekim sokağında 5 N. ıu ha
nede oturan Hatice tarafınadu İs -

tanbul hazinei maliye muhak emat 
müdüriyeti aleyhi'1e açılan dava· 
nın nakzen yapılan muhake'flcsin· 

de yukarda adı yazılı davacıya ila
nen muhakeme günü tebliğ edil
diği halde mahkemeye gelmemL5 
ve gıyabında mahKemeye devam 
olunarak nakza ittiba edilmi5 ve 
dava olunan tarafından davanın 

müddeabihin tahsiline taallük e
de-ı kısmın reddi istenildiğinden 
bahisle giyap kararının ilanen teb 
liğine ve davacıya bir ay mühlet 
verilmesine ve muhakemenin 
19/3/937 Cuma günü saat H de 
bırakılmasına kar.ıı verildiğinden 
adres ve adı yazılı davacı ilan 
gününden itibaren bir ay zartında 
m3hkemeye müracaatla işbu gi -
yap kararına itiraz etmediği ve 
yazıli muhakeme gününde ınah -
kemede hazır bulunmadığı veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
gıyrbında muhakemeye devam o
lunacağı ve bu babdaki gıyap kara-
1nın mahkeme chvarına asıldığı 

11 n olunur. 

Tophanede Defterdar yokuşunda 
hastahane karşısında Pancrama a
partmanında mukim bahnye yüz

başılığından mütekait İrfana 
İstanbul İkinci İcra Memurlu -

ğundan: 

Hazinenin Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk mahkemesinden istihsal 
ettiği 12/12/935 tarihli 'e 9%/G:ıG 
numaralı ilam mu~ibince 5>'den 
alacağı bulunan yüz doks..n !ıra

nın 29/4/935 tarihinden itib·ren 
yüzde beş faiz ve .vüzde bej ücre
ti vekfıletin ve 350 kuruş ma5arifı 

muhakemenin tahsili için me>.kür 
ilamı icraya vaz ederek ·.~mınıza 

ı;öndenlen icra emri ikdmetgahı
nızın meçhuliyeti hasebile tebliğ 

edilemediğinden tebliğata hır ay 
hakkı itiraz kat'i suretile ilanen 
icrasına karar verilmiştir. Tarihi !
landan itibaren işbu bir ay 
içinde borcu ödemtniz veya iadei 
muhakeme yolile ait olduğu mah 
kemeden ve temyi~d"n icranın dur· 
durulmasına dair bir karar g~ -
tirmeniz lazımdır. Aksi tı:.dirde 

yine bu müddet ıçinde maı be -
yanında bulunmazsanız hapisle 
tazyik olunacağınızı hilfıiı haki kat 
beyanlarda bulunduğunuz takdirde 
hapis ile cezalan~?ırılacaijmız ol 
baptaki 936/3437 numaraiı icra em
rinın tebliği makamına ka;m ol -
mak üzere keyıiyet ilanen tebliğ 

olunur. (936-3437) 

' -13SS Hic~l 1 1352 - Rumi ! 
Zilhicce Şubat 

1 ____ 6_....;,,__..;;..s __ , 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 49, Kaıım 103 
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TÜRK OKUTMA KURUMU 
DIREKTÖRLOGONDEN: 

Kurban Bayramının Birinci Pazartesi günü Darüşşafaka Rozet 
günüdür. Kutu almak isteyen resmi ve hususi mektep talebesinin 
Şubatın 19 uncu Cuma günü <!okuz buçuktan on sekize, yirminci 
Cumartesi günü de yine dokuz buçuktan on üçe kadar Nuru Osma· 
niye camii havlusunda Türk Okutma kurumuna veya Sultan Selimde 
Darüşşafakaya müracaat etmeleri rica olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu llAnları j 
1 - Selimh·e kışlas:nda ve Haydarpaşa hastanesindeki erlerin 

ihtiy acı için 12000 kilo sabun alınaC"aktır. Mulrnmwen bedeli 

-AÇIK SÖZ-

GRiPiN 
.,arken bu 

ııtıraba katla· 
nılıt ını? 

4825 lira 20 kuruştur. İlk teminatı 362 liradır. G 
2 - Açık eksiltmesi 3 • Mart - 1937 Çarşamba günü saat 14 

de yapılacaktır. Şartname buradadır. Hergün okunabilir. 
3 - Eksiltmeye gircc .. klerin 2490 sayılı kanununa ve bu işle 

meşgul olduklarına dair komisyon:ı resmi vesaiki tevdi etmelı: 
ü:ı:cre btraberinde getirmeleri mecburidir. (830) 

• 
1 

Baş, diş afrıları, nezle, kırgınlık ve üıütmekten mütevellid bütün 
ııtırapların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 Mideyi bozmadan, kalp ve böbreklere dokunmadan 
.__1_6-_Ş_u_h_a_t--9-37-ta-ri-h-in_d_e_k-ap_a_lı_z_a_rf_Ia_m_ü...;na;..k_a_sa_sı-ya-p-ıl_a_n_l_OOOO_. ı En Seri Tesir, En Kat'i Netice 1 
ton rekoı:ıpoze kömürüne teklif olunan fiat yükselt görüldü· • " 
ğünden 27-Şubaı937 tarihine rastlıyan Cumarteai günü saat 11 de 
pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli • 110000• lira ve muvakkat temin•tı "6750,, 
lira olup, şartnamesi •550• kuruş mukabilinde komisyondan her. 
gün verilir. 

İsteklilerin, 24'90 sayılı kanunda yazılı· vesikalarla birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonnmuza 
nııi racaat !arı. "936" 

1 ~-----1-st-an_b_u_l_H_a-ri-ciA;°k;;j_K_ı-ta-at_ı_l_la-oı-a-rı-----, 

1 Pınarh;sarın 210 ton }'ulafı 

2 E. siltuıede kapalı zarfladır. 

3 Muhımmen bedeli 14595 liradır. 

4 - İlk teminatı 1098 liradır. 
5 ihalesi 26 Şubat 937 Cuma günü sut 11 de Vizede 

yap ı lacaktır. 

6 - Şıutnaıne her gün arzu edeni.ere Vize Satınalma Ko
misyonundan gösterilmektedir, "614,, "94~., 

• •• 
Ankara garnizon birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konu• 

l:ın 40000 kilo sade yağına verilen fiat pahalı görüldüğünden 

]9.2.937 Cuma ııünü saat 15 le pazarlıkla alınacaktır. Yağın tutarı 
36000 lira olup ilk teminatı 2700 liradır. Şartnamesi 180 kuruş 

mukabilinde verilir. !stclı:lilerin 1.:anunun 2, 3 üncü maddelerindeki 

icabında gUnde 3 kate alınablllr. 

Emniyet Sandığı İlanları: 

Taksitle Mülk edinmek 
isteyenlere. 

Müessesemiz peşin ufak bir tediye mukahilinde sekiz seneye 

kadar taksitli gayrimenkul satışına karar vermiştir. Küçük bir 

tasarrufla lstanbulun her semtinde her çeşit mülk edinmek fır· 

satını verecek olan satış illnlarımızı behemhal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesin! görmek herkes için 

faidelidir. "961,, 

1 Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Fransız Kadınlarının 
BUtUn dUnyada. meşhur 

GÜZELLiKLERİNiN 
S 1RR1 
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C/b;;1.EBiLM E iCiN 
,>iMZJi'D'EN Bi'Ril<Til: 

Parisli şık kadınlar, c Mak• 

yaj• san'atında bütün dünyanın 

en büyük eksperleridir. En 
son güzellik sırları, havalandı· 

rılmış bir pudranın istimalin. 
dedir. • Müthiş bir hava taz• 
yikt tahtında dönen bir tnlum
b3.ntn sür' aile e:ı:ilen • hus11si 
usulle istihzar edilen ve nıüm• 

kün olmadığı z•nnedilen on 
defa daha ince bir pudradır. 

Bu us11l sayesinde pudrayı o 
derece incelt '. r ki ·yüze bir 

makyaj manzarasını veren mo· 
dası geçmiş adi ve ağır pudra· 

lard1.n büsbiıtiin başka bir tesir 
bırakarak• cilde gayri mer'i 

bir güzellik tabakası halinde 
muntazım ve yeknesak olarak 

yap' ştr ve tene tabii bir şekil 

verir. Bu yeni ha vıılandırma 

usulü Tokalon p•ıdrasınm istih· 
zarında kullanılmaktadır. Toka• 

!on pudrası, ayni zımanda ter• 
kibinde taze krama mevcud 

oldıığundan bütün gün sabit 
kalır ve ne yağmur, ne rüzgar, 

ne ele ter tenin "fini mat,, gü· 
zelli ~ini tağ yir etnıer.. Siz de 
Fransız kad ınlarının güzellik 
sırrı olan •Havalandırılmış• 

Tokalon pudrnstnı kullanınız. 

ltm ................. I~ 
Dahiliye mütehassısı 

Dr. A li Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergüıt öğleden 
sonra kabul eder, .! ................ , 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Taksimde Cumhnri. 

yet meydanındaki Hela 938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna ka· 

dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştıır. Şartna• 

mesi Levazım müdürlü((ünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 

60 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 2. 3-937 Salı 

günü saat 14 de Daimi Fnciinıende b11Iunnıalıd1rlar. (B.) (854) 
• • • 

Mıkdarı Cinsi Bir litresinin mu hanı men ~ edeli ilk t r min•ıı 

3000 litre Motörin 
500 • siyah asit fin ik 

Eyüp kae:ası Hekimliği için 
1 ~ ku:nş~ 22 lira 50 Kıırıış 

YukRrıda cinsi nııkdarı ve mulumnıcn bedelleri yazılı olan 

mctörin ile asit fiııik pazarlığa konu i nııışlardır. Encümen kale• 

minde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesi• 

ka ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbnz veya nıektubile 

beraber 26-2·937 Cuma günü saat 14de Daimi Encümende bulun• 
malıdırlar. (957) 

* • • 
Senelik muhammen kirası 12 lira ..• kuruş olan Kantarcılarda 

Kepenekcisinan mahallesinde Kepenekcisinan medresesinin soka· 

ğında 2 No lı odası 1937 veya 938 ve 939 ~encleri Mayıs sonu· 

na kadar verilmek üzere açık arttırma gününde i,teklisi bulun• 

madığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Leva7.ım Miıdiır· 

lüğünde görülebilir. İstekli olanlar 90 kuruşluk ilk teminat nıak• 

buz veya mektubile beraber 26-2- 1937 Cuma günü saat 14 de 

Daimi Enrüm~nde (i) (958) 

======~ 
Türk Hava Kurumu 

BÜYÜ K PiYANGOSU 
Şimdiye k adar b in lerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

Büyük 
ikramiye • 1 iradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ••• 
Dikkat~ Bilet alan herkes 7 - M A R T • 

937 gUnU aktamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

B u t ariht en so nra bilet Uze• 
r lndekl hakkı sakıt olur .. 

I TiFOBiL 7"\j Dr. Hafız Cemal 

1 
Dr. IH SAN SAM (LOKMAN HEKİM) 

Tifo ve paratifo hastalıklarına ~ıı- Dahiliye mUtehassısı 
tulınamıtk için aıtı~dan alınan tıfo 

1 d H. b t 1 k ermez Pazardan başka günlerde öğle • hap arı ır. ıç ra a sız ı v 
1 Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

• İstanbulda Divanyolunda (104) nu-
İstanbul İkinci icra Memurlu • 

ğundan: 

Mukaddema Beyoğlunun .Sakız 
ağacı caddesinde 5 numarada mu • 
kim iken halen nerede oldugu bi • 
linE:meyen Sofokliye: 

Hazinenin sizden Beyoğlu Bi • 
rinci Sulh Hukuk· Mahkemesınden 
aldığı 12/12/935 tarihli ve 651/1187 

numaralı ilam mucibince alacağı 

olan iki yüz liranın 30/4/935 den 
itibaren yüzde beş faiz ve ·ıüzde 

beş avukatlık ücreti ve 822 kuruş 
masarifi muhakemenin tahsili i

çin mezklir ilamı icraya vaz etmiş 
ve namınıza gönderilen icra emri 
ikanıetgahınızın meçhuliyeti ha • 
sebile tebliğ edilemediğind~n bir 
ay hakkı itiraz kat'i sureti!" teb
ligatın ilanen icırasına karar ve· 
rilmiştir. ' 

Tarihi ilundan itibaren işbl' bır 
ay içinde borcu ödemeniz 13z•m • 
dır. Aksi takdirde tetkik ıner":in· 

den veya temyiz veyahut iadei 
mahkeme yolu ile ai t olduğu mah
kemeden icranın geri bırakılması
na dair bir karar getirmedikçe ccb· 
ri icra yapılacağ ı ve yine bu mÜd· 
det içinde mal beyanıııd:ı b·ılun

m~zsanız hapisle tazyik olun 1C~ -

ğmız, vaziyete nıuhalif beyanda 
bulunduğunuz takdird" hapisle cc
zalandırılacağınız o baptaki 93L~/ 

5658 numaralı icra eııırüıin tebliğ 
makamına kaim olmak üz~re key
fiyet ilanen tebliğ olunur. 

(936-3658) 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 
kiki fikaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telden: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Tavas Hukuk Hakimliğin
den: 

Davacı Kızılcabölük nahiye• 
sinin Yukarı mahallesinden Ko
ga namı diğer Koko oğlu Os
man vekili Ali Tunçel tarafın• 
dan davalı Tavasın Uzunburun 
köyünden Dingil oğlu Bekir 
kızı Kamile aleyhine açılan 

tescili talak davasının yapılan 

duruşmasında davacı Osmanın 

davalı K§.mileyi 1340 senesi 
mart ayında boşadığı ve o ta• 
rihtenberi bir araya gelmedik· 
!eri şahitlerin şahadetile sabit 
olduğundan mezkür tı!lakın 

mart 1340 tarihinden itibaren 
sübutuna ve olveçhile nüfus 
sicilline kayıt olunmasına 30 
kanunuevvel 936 tarihinde ka• 
rar verilmiş ve mezburenin 
ikametgahı meçhul bulundu· 
ğundan tarihi ilan fan itibaren 
15 gün içinde temyiz edileceği 
aksi takdirde hükmün katiyyet 
kespeyle~i!ti ilan olunur (950) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETElll İZZET BENİCE 
Basıldıit yer: Matbaai Ebüzziya 
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