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BUGÜN 
2 acldo : Sırt>• •ırık ( Fıkra ) • Haliç do· 

luyor (Vod't'il) - ZabıtaAlD ıılihı 

•ıraıında (Metale) 
3 Dncadet Şehirden röportajlar - Japonyada 

askeri va'flyet (Politika) 

. . . . f/ 

Sahah,arl' Çıkar, Fikir,. : Politik~, Haber Gazetesi"'. 1: 
5 incide: Memleket - Dünyanın en mUkem• 

1 

4 ilncüde: Silrgllnde. Aygar•Zekeriyya Sofrası 

ıoel buz kıranı yapılıyor 
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Konf ercinsın son tebliği lktısat 
ık . A t t .. k ı . d .. t Vekili dün a an n an ı muza ere erı, or · . 
memleket Dış Bakanları ara- Teftışler yaptı 

sında görüş birliğini bell•rtmı•ştı•r DUn ~ece Ege vapurunda 
bır ziyafet verildi 

lktısat vekili bay Celal Bayar 

Milletler Cemiyetine d k B 1 k diın iş Bankası, iş Bürosu ve Doy-sa 1 a an çe Orient ~ankta meşgul olmuştur. 
· Bay Celal Bayar hususi kalem 

Antantı, teşriki mesaiye t 
• t• direklörile birlikte evvela Doyçe azme mış ır O~ient B~nka. gitm~ş,_ ~rada bir 

muddet dırektorle goruştukten son-

/ 
d ra iş Bankasına iİtmiştir. 

Atina 18 (A. rada toplanması hakkın aki teklifi Vekil iş bankasında umum müdür 
A) - Atina ajan- de kabul etmiştir. 

b ld D
- Bunu müteakip reis B. Papada· Bay Muammer Eriş ile görüşmüş, 

it i iriyor: un bankanın lstanbul şubesi müdürü 
saat 17 de Bal· kiı aşağıda kapanış nutkunu söy. Bay Yusuf Ziyadan bazı izahat 
kan antantı mat• !emiştir: 
buatı konferan• Balkan antantının matbuat kon. almıştır. 
sının kapanış U• feransının diplomatik nizam ve (Devamı 3 ncü sayfada) 

mum! celsesi ak· usullerine, gazeteciliğin sürati ve 
tedilmiştir. Bu vuzuhu da karışmış ve işler biti· 
son celseyi Elen rilmiştir. Gayreıterimizin neticeleri 
komitesi reisi B. işte burada önümüzdedir. 
Nikolopulos aç- Daha dün sabah, hükümet mer• 
mış ve konferan- kezlerimizde tam ve karşılıklı bir 
aın nihayetine matbuat müşavirlikleri şebekesinin 
kadar riyasette kurulması temennisini pren.ip 
kalmasını B. Pa- olarak tasvip eylemiştik. Ve 
padal..isten rica dün akşam arkadaşlardan birisi 
etmiştir. Bunun kendi murahhas heyeti ile yaptığı 
üzerine mesaiye konuşmalar neticesinde böyle bir 
B. Papadakis i n müş,avirlikler şebekesinin kurulma"' 
riyasetinde de- mümkün olabilece~ini bildirmiştir. 
vam olunmuştur. Yine daha dün, sabahleyin ga-

Kon!erans Sİ• zetelerimizin sayfalarında bazan 
yası, teknik ve gözden kaçan kötü maksatlı ha. 
l..uitürel üç ko- berlerin yer almakta olmasından 
misyonun rapor• bahseyleyorduk. Dün akşam, Bal. 
larında~i teklif- kan gazetelerinin en büyüklerinden 

birinin direktörü, bu gihi ihtimal· 
!eri ta>vip eyle. lere karşı lazımgelen her türlü 
mıştir. müsbct tedbirleri almış bulundu. 

Heyeti nlurah. ğunu bildirdl. 
hasa reisleri, Elen Bundan sekiz ay evvel küçük 
lıükümetine ve B. Papadakiıe tc- 1 K • - - B • T . .. h 1 a onıerans, ayrıca uçuncu a.. ır a"ar su a ın e ouıunan aıKaıı 

şekkürlerini bildirmişlerdir. kan matbuatı konferansının AnkR- ı (Devamı 6 11cı sayfada) 

Fransız 
Kabinesinde 
Değişiklik mi? 

Gazeteler dahili siyasanın 
yeni bir devreye 

gireceğini &öylUyorlar 

Paris 18 (A. 
A) - Fransanın 

dahili siyasetin
de deği~iklikler 

olacak mı? Res
mi tekziplere rağ· 
me' Matir, Echo 
de Paris ve jo
urnal, M. Blum'
un yakında dahi
li siyasetin yeni 
bir d vreye gio 
receğine dair mü· 

.oo============'==========="'======-==~ 

Romanyadaki ltalya ile Almanya ara-1 

Son hadise.. sında gizli anlaşma 

Fra11sa Baıvt,l;/I him bir ııutuk 

Uon Blum söyliyeceğini ba· 
ber vermekted'rıer: 

Malin gazetesine göre, M. Blum 
şu noktaları bildirecektir. 

Sefirlerin geri 
Çağırllması 
istenilmedi 

Biikreş 18 (A.A.) - Romanya• 
nın ltalyan ve Alman hükumetle
rine, Bükreşleki sefirlerinin lspan. 
yada maktül düşmüş olan iki Ru
men lejionerinin cenaze merasimin
de hazır bulunarak sebebiyet ver• 
miş oldukları hadiseler hakkında 

malümat ita etmiş oldutu bildiril
mektedir. Romanya hükümelinin 
notasında bu diplomatların geri 
çağırılması istenilmemektc, ancak,A~· 
manya ile ltaly~ vukua gelmiş olan 
hadiseden, diledikleri net~yici is· 
tinızaç etmekte serbest bırakılmak
tadır. 

SEFiR iSTiFA ETTi, FAKAT .• 
Pra~ 18 (A. A.) - Salahiyettar 

bir membadan alınan malümata 
göre, Bükreşteki Çekoslovak orta 
elçisi B. Seba istilasını vermi~se de 
Cumhur başkanı şimdiye kadar 
bu hususla bir karar ittihaz etme
miştir. 

Tuna havzasındaki menfaatlerde ve 
Avusturya meselesinde uyuşulmus 

ita/ya, Avusturyaga 
müzaherette devam 

muhabirinden: 

iktısadi 
edecek 

Öğrenildiğine göre, lta!ya ile 
Almanya arasındaki mahrem itilaf. 
name, şunları derpiş etmektedir : 

1 - Roma prolokolunun,bu pro· 
tokolu bütün devletlere açık bu· 
lunduran maddesi, hükümsüzdür. 

2 - ltalya ile Almanya her tür· 
lü rakabetin önüne geçmek iç n 
Tuna havzasındaki iktısadi teşeb· 
büsleri hakkında yekdi~erine ma
lumat vereceklerdir. 

F dZla olarak Habsburg hanedanı 
saltanatının iadeşine müteallik olup 
ltalya tarafından arzu edilen ve 

Nazırlar Atinadan fakat Almanyaca istenilmeyen su-
ayrılıyor reti hal lehinde M. Checbnigg ta• 

Atina 18 (A.A.) - Balkan an- rafından irat edilen nutuk dola-
tantı Haricıyl' Nazırları bugün yısile burada herhangi bir hare• 
•aat 11 de Hariciye Bakanlığınd~ kette Lulunulmaktan tevekki edil· 
toplanarak tebliği yazmışlar ve mektedir. 
akşam üzeri matbuata vermış'erdir. Buradaki salahiyettar mahafil, 

Naıırlar akşam üzeri hususi 1 . . . _ . ı meselenin beynelmilel mahiyette 
treııle h1reket etmişler ve istas- Sinyor Mu•olırıl ılı goruıecegı an· 
Yo d B ., k ·ı ı ı A o k·ı· ş ı olmadığını söylemekle iktifa etmek· 
k 

n a . meta <as ı.e bütün Ba· aşı an vusl:ırya nnıv• ı ı uşn Ilı tedirler. 
anlar, dıplomatlar ve diğer kim- ı 

•eler tarafından •elamlanmışlardır. Roma 18 (A.A.) - Havas aiansı (Devamı 6 ncı sayfada) 
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Bütün Avrupanın hayran olduğu meşhur Rus edibi: 

lvan Turgenigef 
in en güzel eserlerinden biri olan : 

''Bir azlanın otları! .. 
'' nı 

1 - Masarifin arttırılması işinde 
bir mütakere yapılması, 

2 - Franiın üç taraflı itillf ile 
çizilmiş olan hudutlar dahilinde 
muhafaza edilmesi, 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Suriye 
Hariciye 
Nazırı 

Parla BUyUk Elçimizi 
ziyaret etmittir 

P_a_ris 18 (A. A.) - Suriye baş• 
vekılı B. Cemil Merdam ile Suriye 
~a!ici_ye nazırı B. Sadullah Cabiri 
urkıye büyük elçisi Suat Davaz'ı 

ziyaret etmişler ve kendisile dos. 
tane '-ir görü~me yaomı~lardır. 

Dikkat 

En ucuz 
Halk ve 
Havadis 
Gazetesi 
Akşam telgrafları budur 

ikinci dikkat: 

Akşam telgrafları gazetenin 
adı değildir. Onu yarın size 

haber vereceğiz 
Bu gazete her aktam gU· 

nUn bUtUn haberlerini size 
1 veren hakiki 
akşam gazetesi olacaktır Açık Söz size~~~da bir cep kitabı olarak verecektir. 

.. T.~~i~~1en : Evüp Sabri Akyürek / Yarını 
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~Vekiller heyeti 1 
_ bugün toplanıyor 1 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya da 1 
bu sabah şehrimize geliyor i 

Hataya gidecek murahhasları-i 
mıza talimat verilecek 1 

Başbakan General ismet lnönü dün öğleye kadar istirahat etmiş, 
• öğleden sonra şehirde otomobille bir gezinti yapmıştır. Ba~bakaıı 
~ husus! kalem direktöriyle birlikte Florya'ya gıdcrek gezmiş vo ak· 
~ şam üzeri tekrar Dolmabahçe ıanıına avdet etmiştir. 

= 
~ 

~ ... 
i Milli Müdafaa Vekili General Kazım Özalp dün sabah Ankara. -1 dan şehrimize ielmiştir. Vekil Hardarpaşa istasyonunda askeri ve 
~ mülk! erkin tarafından karşılanmı~tır. General Kazım Özalp doğruca 
~ saraya gitmiştir. 
~ Buiün de Nafia Vekili Bay Ali Çetink&ya Ankaradan şehrimize 
~ gelecektir. Bugün, öğleden sonra Ulu Önder Atatürk'ün riyaseti al· 
~ tinda bir vekiller toplantısı yapılacağı kaydolunmaktadır. Bu top· 
! : lantıda, Halayın ana yasasını tesbit etmek üzere Cenevreye gidecek 
i_=: olan murahhas heyetimize verilecek son direktifin görüşi!leceği aa• 

nılmaktadır. ! 
;MllltllllltltllllllllllltlllUllllllUHHllllHllMUlllllltlllHllltUlllllllUllUNtlllllUlllUllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllH 

l spanga faciası 
A 

Asiler Madrid yolunu 
kestiler, ilerliyorlar 

Ası tayyareleri Madrldl tlddetle bombardıman 
etti, HUkGmetcllerin iki taarruzu akim kaldı 

Aıl Gınıral Franlco aılctri ılperJe 

Madrid 18 (A.A.) - Asilerin \ paytahtı şiddetle bombardıman et• 
tayyare ve bataryalan, bu ırece (Devamı 6 ncı sayfada) 
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Eşeklerle nakliyat 
yasak ediliyor 

Keçi etlerine etiket konacak 
Dün toplan~n 

Şehir Meclisinde 
belediye riyaseti 
tarafından yapı• 

lan bir teklif gö· 
rüşülmüştür. Bu 
tek 1 i f, yol· 
1 a r ı m ızda oto
mobil, tramvay 
iibi nakil vası· 
talan ara•ında 
pek çirkin bir 
manzara arzeden 
eşeklerin bundan 
böyle nakil vası• 
tası ol1<rak kulla• 
nılmasının men'i• 
dir 
Yine dünkü top-

lantıda, kasapla· 
rın bal~a koyun 
eti yerine keçi 
eti vermek imkfı· 
nını bulmaları ve 
bu yüzden yük. 
selen şikayetler 

üzerine belediye· 
nin bir teklifi 
mevzuubahis ol
muştur. Ş e h i r 
Meclisinin bu top
lantısına ait yazı 
ikinci sayfamız· 

dadır. 

.. 
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FIKRA: 
Sırt ve Sırık 

lstaobulda yük altında bir hamal daha ölmüştür: Bu fırsatla lç işler 
bakanımızın yap!ığ'ı bir tamimi ne~rediyoruz. 

Vagon perdesini kaldırdığ'ınızda, şark toprağına ayak bastığınızı 

bildiren facialardan biri sırt ve sırık haınalıdır. 
insan, derhal, değerini kaybetmiş gibi olur. Bir in•an sırtında veya 

birbirine sırıkla bağlı bir kaç insanın omuzları, üstünde deve çökerte· 
cek, beyiir inletecek ve dingil kıracak ağırlıkta yük ! Körük sesi veren 
göğ'üsler, fırlamış damarlar, kanlı bakışlar l 

Ankaramız bu manzaradan kurtulmuştur. Hamallar küçük yükleri 
elde, ve ağırlannı arabada taşımaktadırlar. Diğer şehirler mizin niçin 
beklediklerini sorabilir miyiz? Acaba bize araba tekerleklerine elverişli 
düz yollar olmadığını mı söyliyecekler? Böyle bir iddia meşhur özür ve 
suç fıkrasını hatıra getirebilir. 

Daha kısasını söyliyeyim: iki büklüm Cumhuriyet vatandaşı olamaz! 
Sırt ve sırık hamallarının ıstırabını seyretmeğe daha uzun müddet ta. 
hammül etmek istemiyoruz. Fatey 

Adliyede: 

Çatalca ceza hekimi 
iki avukatı tevkif etmiş 

-- - - --~---=------------ ---~ - --_:----
---~---
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! YSalenoinyuolcu il SORUYORUZ: - Eşekle ! 
1 
Nakliyat yasak 

Maketleri Çarşanba caddesi . Ediliyor 
Fatihle Çarşanba denilen semt 

JUri heyeti bugUn topla· 
nıp tetkikata baflıyacak 

Müstakbel Galata solcu salonu 

!
maketlerinin Güzel Sanatlar Akade· 

mi•inde teşhiri için verilen son 
mühlette dün akşam bitmiştir. Jüri 
heyeti bugün öğleden sonra vali 
ve belediye reisi Bay Muhittin Os
t•indağın riyasetinde ilk toplantısını 
yapacaktır. 

Bugünkü toplantıda en güzel 
m~ketler üzerinde görüşülecek ve 
salona ait plan ve projeler tetkik 
ed.lecektir. Aynı zamanda yeniden 
yapılacak olan içtimaların günleri 

·ı 

arasında geniş bir yol vardır. 

Bu yol evvelki yıldan itibaren 
genişletilmeye başlanmıştı. Fa· 
kat tesviy~i türabiyesi iyi yapı• 

lanıamış olan bu yol kışın ça
murdan havaların iyi olduğu 
zamanlarda ise tozdan bütün 
civar halkını rahatsız etmel>.te· 
dir. Buralarda oturanların i•tc
diği şey toz toprak üzerine kal· 
dırım çekilmesidir. Eğer bu şirn· 
dilik mümkün olmıyorsa hiç ol· 
mazsa kum dökülsün veya ha
vaların iyi geçtiği günlerde sık 
sık sulansın. 

Bu dileğin yerine getirilip ge
tirilemiyeceğini alakadarlardan 

soruyoruz? 

Keçi etlerinin üzerine 
etiket konması teklif 

edlldl 
Şehir meclisi dün birinci reis 

vekili Bay Tevfiğin riyasetinde top
lanmıştır. Muhtelif yerlerden gelen 
tekliflerin ait olduğu encümenlere 
l:avalesinden sonra şehir içinde eşe
ğin nakil vas:talığ'ından kaldırılma• 
sı mevzubahsolmuştur. Bu hususta 
makam tarafından yapılan teklif 
müzakere edilmiş ve eşeğin nakil 
vasıta~ı olarak kullanılmasının men'i 
Daiır.! Encümene havale edilmiştir. 

Ayrıca bu hususta zabıtai bele· 
diye talimatnamesine de bir fıkra 

eklenecektir. 

Haliç doluyor! 
Yıllarca evvel gazeteler yine iç 

haberleri arasında bi.Jd rmişlerdi : 
• Haliç temizl<'necek doluyor, 

tehlike var!,, Yine bu temcit pila'lı 
matbuat sofrasına ısıtılıp sunuldu. 

Bugün yine aynı haber: 
" Haliç temizlenecek. Doluyor, 

tehlike var!. Bu sefer bir de bü~ük 
tarak gemisi getirtilmesi kararlaş• 

mış. Halicin temizlenmesi işi çıktı• 
ğındanberidir ki kaç liman dairesi, 
kaç vapur işleten daire, müessese 
ve nihayet Haliç vapur şirketi bile 
temizlendi. 
Şunun şurasında ne kaldı yahu, 

acele etmeyin( Biraz daha tarak 
li'emisi gefatilmesi münakaşasını 
uzatınız. Haliç doldu gitti. 

O zaman bu koskoca Haliç mey• 
danı üzerine kum döker, bahçeler, 
parklar yapar, kumda oynarız! 

Modern ço• 
cuk bahçe!eri 

Hakimin, bir avukat aleyhine açtığı 
iftira davasına dün ağırcezada başlandı' 

de tesbit edilecektir. Bu toplantılar 

Martın üçüne kadar bitirilmiş ve 
her Aza maketler hakkındaki kat'! 
kararını vermiş olacaktır. 3 Martta 
son toplantı yapılarak en güzel 
maket, plan ve proje seçilecektir. 

Poliste 

ı Gramofon 
Sayesinde 

Bundan sonra uzun şikayetlere 

yol açan keçi eti me•elesi üzerinde 
görüşülmüştür. Neticede keçi eti 
salan dükkanların etlerin üzerine 
etiket koymaları hakkında maka· 
mın teklifi Mülkiye Encümenine 
havale edilmiştir. 

Bakmışlar, çocuklar mektepler.n 
arsa gibi bahçelerinde aşağılık 

oyunlar oynuyorlar. 
Yine bakmışlar, çocuklar boş 

arsalarda, aralıklarda aşağ'ılık oyun· 
lar oynuyorlar. 

Çatalca ceza hıckımi Edip la - 1 
rafından Çatalca .avukatlar~nd n 
Hasan al yrine a~ılan iftira da -
'asına Ağırccza mahkemesinde dü;ı 
bakılmıştır. Davanın esası şudur; 

Çatalca ceza rakimi Edip, bir 
r.: üddct evvel, mahkem nin meha
betıni ihlal etliği hükmu ile a -
' ukat Hasan hakkında 24 saat in
zibati tevkif kararı vermiştir. Ha
san da, hakim hakkında hakaret 
da,·ası açılması için Adliye Veka
ıetiııe müracaat etmiştir. Adliye 
Vekaleti, tahkikatı Çatalca müd
dcıumuıniliğine havale etmiş, tah
kikattan sonra, müddeiumumilik 
vaziyetı hiıkim lehinde buldu.iiunu 
Vekalete bildirmiş, <abiatile de da
va açılamamıştır. Bunun üzerine, 
hakim Edip bu iftira davasını aç· 
mıştır. 

Avukat Hasan, hakim Edibin a
sabi ve hadidülmizaç olduğunu, 

bütün uyukatlara ve herkese ii·.t 
ve şiddetle muamele ettiğini id
dia etmiştir. Bunun için de, İstan
bul Barosundan Etem Ruhi ile 
Ali Nihadı ve İsmaille Asım na -
mında diğer iki zatı şahit ~6s -
!ermiştir. 

Dün, Etem Ruhi ile Ali Nihat 
dinlenmişlerdir. Etem Ruhi rl~ -
miştir ki: 

- Bir gün, Çatalcada bir dava
da bir tarafı temsil ediyordum. 
Karşı taraf avukatı çok uzun söz 
söylüyor, bir söylediğini 20 kere 
tekrar ediyordu. Bu tafsiliıtın lü
zumsuz olduğunu söyledikten son
ra söz istedim. Kızdı ... dedi ki: 

- Mahkemenin mahabetini ihlal 
ediyorsun. Otur yerine.. . Şimdi 

zabıt tutar, hakkında inzibati bir 
karar \'eririm. Ben kime istersem 
söz söyletirim. Ona akşama kadar 
söz söyleteceğim. Sana da hi<; sö>. 
\'ermiyeceğim. 

- O halde, dedim, burada dur
mamın manası yoktur! Ve yürü
yüp mahkemeden çıkdım. 

Biz avukatlar, burada, hakim -
!erin azim bir ekseriyetinden i::i 
\'e nazik muamele görnıiye alıştı

ğımız için, sanki, salon döndü dön
dü de lcpt•me yıkıldı. O kadar fe
na oldum ... O kadar müteessir ol
dum. 

Çatalca müstantiği Hulusi de o
rad1 idi. O da adeta müteessir o1':1u 
ve hakimin bu hareketinin ~ana 
değil herkese karşı öteden beri te
kerrür edegeldiğini söyliyerek te
selli etti. 
Şu hiıdıse gösterir ki, hiıkim E· 

dip, gayet hadit, şedit ve sinirli bır 
zattır. 

Avukat Etem Ruhiden sonra 
dinlenen avukat Ali Nihat da de
miştir ki: 

- Yemin etmeden evvel şu ci· 
heli söyliyeyim ki, Çatalcada, bir 
tarafını temsil ettiğim bır davada, 
ayni hakim, benim hakkımda dört 
güniük bir inzibati tevkif karorı 

vermiştir. Bu cihetten, benim sa
mimiyetimden şüphe eder misiniz 
etmez misiniz? .. Biz avukatlar, ha· 
kimlerin şahsiyetlerine değil, olsa 
olsa kararlarına itiraz ederiz. 

Müddeiumumi, bu halin şehade
te mani olmıyaciağı mütalaasını 

serdettikten ve heyetce de tasvıp 
edildikten sonra, Ali ~;hat şöyle 
devam etmiştir. 

- Bu hadisede, hakkımda bu 
kararın verilmesine sebep de şu 
idi : 

Ben, söz arasında, bir ehli vu
kuf raporu hakkında söz söylemek 

üzere kendisinden müsaade iste
dim. Halbuki, usule göre, bunu tl· 
lep elın~k de hakkımdır. Söz \'er
medi ... Ben de dedim ki; 

- E!;er hakkı müdafaa varsa, 
söz vermelısiniz. Bir de, arka ce
bimdeki not defterini masanın ü
zerine hızlı koymuşum. Otur de -
diği zaman oturmamış, ayakta dur
mu~um. Bu kararı temyiz ettim. 
O da ayrı bir bahis ... 

hmaille Asım gelmemişlerdi. 
İhzaren celpleri için muhakeme 
b:_şka güne bırakıldı. 

Irz düşmanları 
Bir erkek ve bir kadın 

dUn tevkif edlldller 
Beyoğlunda, Polonya sokağın • 

da oturan Meliihat ismindeki kızı 
kandırarak bir evde yabancı er -
keklerin yanına çıkaran ve üç gün 
evde kapatılarak berbat edilmesine 
delalet eden Fatma Zekiye ile ;ki 
arkadaşının Dördüncü istintak ha
kimliğine verildiklerini dün yaz -
mıştık. Fatma Zekiye ile İsmail is
minde birisi, istintak hakiminin 
karar ile tevkif edilmişlerdir. 

Beyoğlu noterinin 
muhakemesi 

İhtilastan maznun olarak, Be -
yoğlu birinci noteri Seliıhattinin 

muhakemesine dün Ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. Eh
li "ukufun hesaplar üzerinde yap
tıkları tetkiklere ait raporu mah -
kemeye gelmiş, raporun tetkiki i
çin muhakeme başka güne bırakıl
mıştır. 

Dayak atan 
Jandarma 

Bir ay 10 gUn hapse 
mahkOm oldu 

İki gün evvel, Mevlüt isminde 
bir jandarmaya Bakırköyünden 

bir maznun verilmiş, İstanbula gö
türmesi söylenmişti. Mevh'.ıt, maz
nunla beraber otobüse binmiş, 

kwdisi için para vermemek ıstc

mesı üzerine biletçi Kazımla ara
larında ihtilaf çıkmıştı. İhtilafı, 
otobüsün önünde durdurulduğu 

pc!is karakolu komiseri halletmiş
ti. Akşam üzeri jandarma karako
luna dönünce Mevliıt hadiseyi ar
kadaşlarına anlatmış, arkada~ları 

kızmışlar, gece Kazımı aratarak 
buldurmuşlar ve on başı Ali ile 
süvari jandarma Süleymanın ken-• 
disıni dövdükleri iddiasile Kazım 
müddeiumumiliğe müraoaat et -
mışti. İki gün evvel Asliye Dör
düncü Ceza mahkemesinde başlı
yan muhakeme, iki şahidin din -
lenmesi için düne bırakılmıştı. 

Dün, şoför Hasan ve Tevfik şa
hit olarak dinlenmişler, dayak ha
disesini teyit etmişlerdir. 

Süvari jandarma Sü!eymanın bir 
ay on gün hapsine karar verilmiş
tir. Ali b'eraat etmi~tir. Diğer ta • 
raftan, şahitler jandarma bölük 
kumandanı yüzbaşı Dursunun da 
Kazımı C:övdüğünü söylemişlerdir. 

Müddeiumumi, yüzbaşı Dursun 
hakkında da takibatla bulunulmak 
üzere evrakı istemiştir. 

BAYRAM NA MAZI 
ı 
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Harbiye talebesi 
Ankaraya nakledilen Harp okulu 

bugünden itibaren on gün kadar 
tatil yapacaktır. Okul talebeleri 
bu müddet içinde ailelerini görmek 
fırsatını da kazanmış olacaklardır. 

Basın balosu 
Tokathyanda 
Verilecek 

lstanbul Basın Kurumundan: Ba· 
sın Kurumunun bu yılki balosu 23 
Şubat 1937 Salı günü akşamı saat 
22 de Maksimde değil Tokatlıyan 
otelinde verilecektir. Muhterem 
davetlilerimize arzederiz. 

-·-
Belediye senede 15 bin 

lira kazandı 
Belediye ile Ermeni patrikhanesi 

arasında senelerdenberi devam eden 
Sanuaryan hanı davası belediye 
lehine neticelenmiştir. Bu hanı:ı se
nelik geliri 15,000 lirayı bulmakta• 
dır. Bu münasebetle davayı bele· 
diyenin kazanmasile varidat bütçe• 
sine her yıl 15,000 lira daha iltıve 
cdilmi olacaktır. 

Koyun hırsızları 
Yakalandı 

Bir randevu evi mey· 
dana çıkarıldı 

Cihangirde oturan mühendis 
mektebi müdürü Avninin evine 
kendisi evde yokken bir kadın gel
miş Ye Avninin gramofonla pliik
ları istediğini söylemiş, hizmetçi ele 
gramofonu vermiştir. Avni akş.ım 
eve geldiği zaman hizmetçi gra
mofonun bir kadın tarafından a -
lındığını söylemiştir. 

Bunun üzerine Avni işde bir do
landırıcılık olduğunu anlamış ve 
polıse müracaat etmiştir. Yapılan 

tahkikat neticesinde bu kadının 
Üsküdarda oturan Mazi isminde bir 
kadın olduğu anlaşılmış ve yaka -
lanmıştır. 

Kadın gramofonu Beyoğlunda 

bir evde sakladığını söylemiş, bu 
ev aranınca gramofon bulunmuş, 
fakat bir kaç odada erkek l<adın 
çiftler de görülmüştür. Burasının 
bir randevü evi olduğu böylelikle 
meydana çıkmış ve ev mühiirlen
mi tir. 

Para bozduracak 
sabıkalı! 

Fatihte bir bakkal dükkanına 

Bakırköyüne tabi Ayayorgi kö· girerek müşterilerinden birinin e-
yünden Mahmut, Mustafa ve Ali, !inden bozdurmak maksadile elli 
yine o civarda Mahmutbcy köyün. lira parasını alarak kaçan meşhur 
den Caferin koyunlarını çalıp kes- sabıkalılardan Seyfi yakalanmış -
meğe karar vermişler, gidip üç tır. Üzerinde yapılan aramada bir 
koyununu çalmışlardır. Fakat tam mikdar eroin bulunmuştur. 
kesecekleri sırada, aleyhlerinde ta. Bir çocuk kuyuya dUftU 
kibata baılanıldığını öğrenmişler, Şehremininde Nevbahar mahal-
arkadaşlarından Mehmet ve Mah• le>inde bir arsada oynıyan sekiz 
mut isminde iki kişiye vererek ge- yaşında Ahmet isminde bir çocuk 
ri göndermeye karar vermişlerdir. 5 metre derinliğindeki susuz ku-
Bu sırada da, jandarmalar, beşini yuya düşerek başından yaralan -
birden yakalamışlardır. mış ve tedavi için Cerrahpaş:ı has-

Beş arkadaş, dün, müddeiumu• tahanesine yatırılmıştır. 
miliğe verilmişlerdir. Otomobll çarptı 

__ Sultanahmette oturan Ahmet kı-
Tic•ret k•nunu tadllltı zı Hikmet Su!tanahmet tramvay 

Otobüs biletlerinin .•atış bedel
lerinden yüzde 10 alınması hakkın· 
da riyaset makamında~ gelen tek· 
lif de Bütçe Encümenine havale 
edilmiştir. 

Gazi köprüsü 
Unkapanı ve Azapkapı 
meydanları açılıyor 

Gazi köprüsü inşaatini üzerine 
alan grubun bu işin tesellüm tarihi 
olan iki buçuk seneye kadar ikmal 
edeceği mu!ıakkak görüldüğünden, 
belediye, köprünün Unkapanı ve 
Azapkapıda bulunan meydanlarını 
açmak işine başlamıştır. 

Meydanın açılabilmesi için, yıkı(. 
ması lazımgelen binalar, belediye 
fen heyetince tesb't edilmiştir. Bu 
arada fenerler idaresinin merkez 
binası yıkılacağı gibi havuzlar ara· 
zisinden de bir kısım bu meydana 
alınacaktır. 

Yeni vapurların 
Teknik müzakere
leri yapıhyor 

lktısat vekıli l:lay Celal Bayarla 
şehrimizde tetkikat yapan deniz ve 
hava müsteşdn Bay Sadullah dün 
Denizyolları idaresinde meşgul ol· 
muştur. B1y Sadullah Alman tez· 
gahlarına ısmarlanan vapurlar için 
bazı tetkikler yapmıştır. 

Teknik hususata aıt müzakereler 
Alman grubu mümessillerile De
nizrolları idare•i arasında dün de 
devam etmi~tir. ~ü•teşarın bugün 
Ankaraya donmesı muhtemeldir. 

Sokaklara yeni llmbalar 
Belediyece, şehrin muhtelif yer. 

!erine konac ık olan bin beş yüz 
elektrik Hlmbasının mukavelesi hazır. 

!anarak daimi encümene verilmişti. 
Encümen toplanıırak bu mukavelt:yi 
kabul etmiştir, Elektrik şirketi ta• 
rafından imza edildi1<ten sonra ta5-
dık edilmek üzere şehir mecli· 
sine sevkedilecektir. 

Ticaret ve borçlar kımununda dur ak yerinde karşıya geçmek is-
yapılacak tadiltıtı tesbit için seçi· terken şoför Kerimin idaresindeki TütUn deposu yanıyordu 
len komisyonlar çahşıoolarına de- 3365 numaralı otomobil çarparak Üsküdarda Paşalimanında Nem-
vam ediyorlar. Şioıdiye kadar ka· sol ayağından hafif sur;,tte vara - d M h Jamıştır. • li za e it ata ait tütün deposu-
nunlardaki 32 maddenin tetkik ve nun alt kattaki motör dairesınde 
tadili bitirilmiştir. Bayramerte•İ ko· Bir kız yaralandı dıvar dibine konulan maltızdan 
misyonlar tekrar toplanarak b<rkaç Halkalı ziraat mektebine ait ve yangırı çıkmışsa da amele tarafın-
maddeyi daha tadil edeceklerdir. şoför Haydarın idaresindeki 171 dan söndürülmüştür. Yapılan tah-

Şimdiye kadar tadil edilen maddele- numaralı kamyon 12 yaşında Eli- kikatta deponun ıo bin liraya si-
rin hepsi Adliye Vekaletine arzedi· za namında bir kıza çarpmış ba - gortalı olduğu anlaşılmış ve tah • 
lecektir. şından yaralamıştır. kikata başlanmıştır. 

ııııııııınııı11111111111111111111111ııııuıu111uıu1111111ıııııı11111111111•uııııuuıoıuuuııı11111111111111111111111111111111111ııııııııı11ııııııı11ııııııııuııııı.tııı.tıııııınııııu•ııııuuınııııuıııınııııı1tıuııııııuıııııııııııııııımııı 

·'ı;: ·"f 
' . ':-. .- ··• 

CfF 
zabıtanın ıslahı 

sırasında! 

Z
abıta teşkilatı ıslah edilmektedir. Yeni teşkilat 

kanunlarile, nizamnamelerile, kıyafetleri, sevk 
ve idareleri, vazifeleri, altıka ve sa!Ahiyetleri 

yepyeni bir nizam ve usul altına konulmaktadır. Bu 
teşkilatın büyük bir tevazu gizliliğile, çok faydalı 

· neticelere doğru hazırlandığını müşahede etme. 
mtk mümkün değildir. 

Polis, yalnız zabıta ve emniyet hadiselerinin vu
kuunda işe girişen bir teşekkül değildir. Ayni za
manda zabıtai maniadır. Memleketin içtimai ihtiyaç 
ve disiplinini korur. içtimai yardımlara va .. ta olur. 

Vatifesi, günltik polis vak'alarının dar çerçevesi 
içine sıkışıp kalmaz. Polis, halka yol gösterir, yar
dım eder, koı ur, ctmiyet içindeki vazifelerimize ör

nek olur, her türlü; sıhhat, hayat, hürriyet, mes• 
ken selamet ve emniyeti onun, polisin omuz. 
ları üzerine yüklüdür. Bu teşekkül bugüne kadar, 
bu kadar yerinde bir ıslaha götürülmemişti. Polis 
mekteplidir artık ve o, halkın korkuları arasında yer 
eden bir umacı değil. Halk içinde doğrudan doğr~ya 

vasıtasız çalışan ve bilakis umacıların düşmanı, fera
gatle ve daima çalışan devlet memurudur. 

Yalnız bu münasebetle bu iş üzerinde emek veren 
polis büyüklerine bir noktayı hatırlatacağız : Kara• 

kollar aynı zamanda halkın müracaat yerleridir. Her 

derdini oraya sorabilmelidir. Bu oıu polise daha 
derin inanla, itimatla ve sevgi ile bağlar. 

Her polis idaresinde bir müracaat kalemi olma. 
lıdır. Bu, nöbetçi eczahaneleri, doktorları bilmeli ve 

halkın hasıl olan her ihtiyacına cevap verebilecek, 
yardım edebilecek vesait ile mücehhez bulunmalıdır. 

Bu para istemez, ayrıca memur istemez, ayrı teşkilAt 
istemez. ilu bugün yapılan ve tatbik edilen sistemin 
hududları içindedir. Mekt•pli olan polise mektebinde 

bunu ötretmek lazımdır. Ve her polis veya her Amir 

bu kaleme gele~e h !men ve mutlaka cevap vermeli 
ve müracaat edeni tatmin etmelidir. Bu eksiktir, hal. 
kın buna ihtiyacı vardır. 

Hatice H•tlp 

Bunları a,rileştirmek lüzumu du. 
yulmuş, çocu~lara asri oyunlar 
gösterilecek bahçeler tesisine ka. 
ror verilmiş, mekteplerin yanların-

daki boş arsalar da satın alınacak
mış. Ve nitekim Fındıklı mektebi 
bu kararı tatbik eden ılk mektep 
oluyormuş. 

Asri oyunlar kimbilir nelerd r, 
fakat, merak icindeyiz: Acaba ço· 
cuklar bu tahçelerde smokinlerle 
mi oynıyacaklar ? 

lstanbul Ulmbaları 
Mlstanbulu ~örmek için gÖI. ü~e 

lüzum yoktur!. başlığı ile akşam 
gazetelerinden birinde bir yazı var. 
MBu, güzel lstan bulu fena tanıtmıya
lım. seri yazısına yine ref·klerinden 
birinin taarruzuna taarruzi bir ce· 
vapmış. 

Yazının sonuna baktık, denili· 
yor ki: 

M On sene evvel, Akşam muhar· 
ririnin büyük himmetler sarfedil· 
diğini söylediği lstanbulda topu 
topu (1600) lamba vardı. Bugün 
lstanbulda (3<174) lamba vardır. 

Bu ay bu lambalara (2000) tane 
daha ilave olunacaktır. Yarın ls
tanbul beş bin lamba ile ışıkla· 

nacaktır. " 
Galiba her iki refik l.tanbulu ge· 

ce seyrediyorlar: 
Bir de bu gecelerin gündüzü var· 

dır. 

Haydi güzel lstanbulu fena tanıt• 
mayalım 1 

Serdengeçti 
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~ KUÇUK HABEKLER ~ 
=nıııı1111uı111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııım11.: * Defterdar Muavini Cemal Yo
rulmaz, dün öğleden sonra Emlnö
nü Malmüdürlüğüne giderek Mal
müdürü Hüseyin ile birlikte l<a
lemleri teftiş etmiş ve Zat İ~lcri 
muamelatı ile diğer muam~leler 

hakkında izahat almıştır. 

* Önümüzdeki pazar günü, 
Halkevlerinin kurulmasının yıl 

dönümünü kutlamak üzere mem· 
leketin bütün halkcvlerinde mera· 
sim yapılacaktır. 

• Memlekette bu sene yeniden o
tuz altı halkevi açılacaktır. Acıl-

ma töreni 21 şubattadır. · 

* İstanbul \'ilayetinin ilk rrek
teı> ihtiyacını tetkik eden .\faarif 
Müdürlüğü bu sene İstanbul koy· 
!erinde yeniden on iki mektep t,. 
si:ıine karar vermiştir. * Ankara Siyasal Bilgiler Oku
lunun 1936-37 ders yılı içinde '/a
pılan birinci imtihanları bitmiştir. 
Talebeler bayram ertesine kadar 
tatil edilmişlerdir. * Ankara Yüksek Ziraat Eııs
titü~ü talebelerinden mudağa iki 
kayakçı grubu gönderilmiştir. f:pnç· 
ler, profesör ve doçentif>rin nE.._a .. 
reti altında spor yapmaktadırlar. 
Gençlerin tatil müddetleri 12 r,:•n 
sonra bitecektir. * Türk Kuşu derslerine bu se
ne 15 martta başlanacaktır. Bunun 
için kaydolunmak istiyenlerin bir 
an evvel müracaat etmeleri lii~ım 
gelmektedir. * Eminönü Halkevinden: Evi
mizde tertip edilen felsefi ve içti
m~i konferansların 7 :ıcisi Edebi
yat Fakültesi profesörlerinde~ Sad· 

rettin Celal tarafından bugün Evi
miz koı•ferans salonunda saat 

(17.30) da verilecektir. Mevmu; 
(Küıtürlin manaları) dır. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi· 
lir. 
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'Şehirden röportajlar · 'J)tŞ>/:)o&$,k.a, 
1Günde birkaç liraya pa
ra demiyenler var mı? 

Atatürk ve Balkan Anfanfı
1

-S-iy_a_si---~:Ad/iye yandıkt~~ ~onra, Ayasof-) 

tb t k f Av partileri ya bulvarına sıra sıra dizilen 
ma ua on eransı arzulıalcılardaberabermiyandı? 

Görlng avda dört 1 

Konferans, toplanırken, Balkan An
tantı milletlerinin dostluğu 

hamisi Atatürke saygılarını sundu ı 
Ankara 18 (A.A.) - Atin:ıda toplanmış olan Balkan Antantı ikinci 

matbuat konferansı reisi Papadıkis, Reisicumhur Atatürk'e a,atıdaki 
telgrafı göndermişti r: 

Atina'da 15 . Şubat. 1937 de toplanan Balkın ~n tıntı ikinci matbuat 
konferansı işlerine başlamadan evvel Balkan antantı mili etlerinin kar
deıce dostlut u davasının yüksek hamisi olan ekselansını za en derin 
hürmetlerini arzetmeyi kendisine ilk vazife bilir. 

Rei• · Paparlaki• 
Reisicümhur Atatürk aıatıdıki telırafla cevap vermişlerdir: 

B. Papada kis 
Balkan antantı ikinci matbuat kon feransı reisi • · Atinı 

Balkan Antantı ikinci matbuat kon feransı münasebetiyle gönderditi· 
niz telgraftan çok mütehıssb olarak, hararetli teşekkürlerimin kabulü
nü ve konferans azasına ibUltını rica ede r ve mesainizde tam bir mu
vaffakıyet elde e tmenizi temenni eylerim. 

K. A TA TÜRK 

• • • 
Hitler: ''Yeni bir harp 
büyük felakettir,, diyor 

" Harp Alman milletinin bütün 
mesaisini tahrip edecektir,, 

Berchtesgaden 18 (A. A.) - Eski muhariplerin murahhaslarını ka· 
bul eden M. Hitler, şöyle demiştir : 

"Ayni düşünceyi taşı>·oruz: Yeni bir harp, bütün milletler için bir 
felaket olacaktır .• Fübrer şu sözleri ilave etmişt ı r. 

" Dahil! sulh, teşev vüşe duçar olduğu takdirde Almanya'da imar işi 
tehlikeye düşer. Fakat harici sulh tehdide maruz kaldığı takdirde Al
man milletinin kendine gelmek için sarfetmekte olduğu muazzam mesa
iyi tahrib eder. • 

• • • 
Mısır MilletlerCemiyetine giriyor 

Londra, 18 (A. A.) - lngiltere hukümeti, Mısırın Milletler Cemiye- 1 
tine g irmek için vaki talebini tetkik etmek üzere, mezkOr cemiyet 
asamble3inin Mayıs ayında toplanmasın ı temin için tedbirler. almaktadır. 

• • • 
Romanya • 

prensı iyileşti 
Roma 18 (A.A) - Romanya prensi Michel, tamamilc iyileşm iş olup, 

bu akşam Floransadan ayrılacaktır. 

• • • 
Fransada 14 bin amele 

grev yaptı 
Pariı 18 (A. A.) -

grev ilan etmiştir. 
Sochaux'da Peugeot fabrikasının 14.000 amelesi, 

Bu amele, ücretlerinin yüzde 15 niıbet inde arttırılmıuını istemektedir. 
Grevciler, dün akşam fabrika idare heyetinden dört kişiyi atölye· 
lerde bapselmiş lerd~ Mon tbeliard prefesin in müdahalesi üzerine bunlar, 
bir müddet sonra serbest bırak ılmışlardı r. 

• • • 
Milino sergisine iştirak edecekler 

Milano, 18 (A.A.} - 12 devlet, 
Yani Avusturya, Belçika, Brezilya, 
Çekoslovakya, Finlandiya, Fransa. 
Almanya, Felemenk, Lehistan, Ce
nubi Afrika, İsviçre ve Macaris • 

tan şimdiden Milano Panayırına 

iştirak <edeceklerini bildirmişler -
dir. Bu panayıra ayrıca 22 milleti 
temsil eden sergiciler de iştirak e
deceklerdir. 

kurt öldUrdU Kazanmak haktır. Bir ba5kası - tuplar yazdı, islidalar tape etli, 
Varşova 18 (A.A) - Dün Bi

alowiecııa'd a bir av partisi es
nasında M. Goering, 4 kurt öl
dürmüştür kar olmadıtından av 
p ar tisi pek o kadar entereuan 
olnıamıştır. 

Reisicumhur M. Moscicki i:e 
ze vcesi, Berlindeki Leh sefiri 
ve Almanya'nııı Varşova sefiri 
Leh ordusu mü fettişi general 
Sosnowıki ye diter bir takım 
zevat, bu av par titinde hazır 
bu lunmuşlardır. 

M. Smigly Ridz'in bu akşam, 
beraberinde harbiye nazır mua. 
vini ve diğer üç general oldutu 
halde Bialowiecza'ya gideceği 

söylenmektedir. 

lngiliz 
Silahlanması 
Fransızlar çek memnun 

Paris, 18 (A.A.) - Avam Kaıııa
rasında İngiltcre'nin siliıhlanrr.as ı-

na mütea.!ik olarak yapılmış o
lan müzakerelerle İngiliz cBevaz 
Kitab ının ne~ri hakkında Fran
sı zgazetelerinın serdetnıekte ol • 
dukları mütalealar pek o kadar u
zun değildir. 

Echo de Paris gazcteı.inde P"r
tinax, diyor ki: 

Londra hükümcli, bir çok tere:i
düt!erden sonra, nihayet kuvveıi'li 
iıhar etmiştir. Hiç bir şey beynelmi
lel kanunun ve sulhun muzaff~ri
yetine bu iş kadar hadim olamaz. 
Büyük Britanya, son iki sene va
kayıinin te~kil etmiş oldugu ders
lerin manasını anlamıştır. 

Figaro gazetesi, Avam Kamara
sınciaki müzakereler esnasında kot
lektif emniyet prensibi hakkında 
bir şey oöylenmemiş olduğu gibi, 
İng:liz riyasetinin guya temel taşı 
olan Milletler Cemiyetinden, silah
ların tahdi iı den ve ken isine ü
mit bağlanabilecek her hangi bir 
itilaltan bahsedilmemiş olduğunu 
kaydetmektedir. Tekrar silahlan -
ma işi tam, mutlak ve muazzam -
dır. 

Londra, 18 (A.A.) - Munzam 
bütçe projesi, bugün Avam Kama
rasına te\•di edilmiştir. Bu proje, 
ezcümle, aşağıdaki masarifi derpi5 
etmektedir: 

1G2 bin ingiliz lirası kralın tac 
giyme merasimi, 

106.000 İngiliz liarsı müstemle -
kat işleri, 

25 000 İngiliz lirası Milli İktısat 
Nezaretine ait, 

100.000 İngiliz lirası ziraate yar
dıın. 

nın hü-.(iyetine saldırmamak, t.e- nıüşa,·ereler yaptı. Bir kaç lirayı 
ca\ÜZ etmemek şaı·ti!e her i~i ya· masa gözüne koyarak işlerinı mem-
pıp pekala gündPliği doğrcıltabi - nuniy<'tle bitirmiş bulunmaktan 
lirsiniz. duyduğ•ı sonsuz hazla döndü ba-

Yalnız hemen iliı,\·e edelim ki na: 
sırt ham~llığı da kalkıyor. Mesela ·Bu makineden Allah razı ol -
bu yapılamaz. Hani eskiden der - sun. Bir eşek arabası, çift atlı bir 
]erdi: yük arabası, bir tablii, bir işporta, 

- Yahu arkana bir küfe ~lıp yapamaz. Halbuki sermayemiz ka-
da hamallık da ını edemezsiniz? nı benim yaptığım bugünkü i~ i 

Şimdi cevap verebiliriz: 
- Edemeyiz ya! 
Fakat yalnız iş bu mudur? iş 

bilenin kılıç kuşananındır. Bütün 
sermayeciği bir kaç tabaka kağıttan 
ibaret bulunan müesseseler var ki 
günde bu· kaç liraya para demi • 
yorlar. Öğrendiğiniz zaman göre
ceksiniz ki para kazanmak müş -
kül değildir. Ancak nerede para 
kazanılır, nasıl kazanılır bunu bul
mak işdir. 
Adliy~ yandıktan sonra. Ayasof

ya bulvarına sıra sıra dizilen arzıı
halcılar da beraber yandılar. İşleri
ne kesat ge1di biçarelerin. Nerede 
öyle bir bina var ki önü g(izün ala
bildiği :tadar meydan ve yerleri hiç 
kimsenin olmasın. Adliye, pastaha
neyt nakledince bu arzuhalcılara 
ya t.omamen yol görüldü, veyahut 
asrileşmek lüzumu hasıl oldu. 
Bunlaı birer ikışer toplandılar 

\'e birer dükkancık kiralıyarak· 
- Çabuk iş 
- H~r iş 

- Öz iş 
Gibi adlarla i~e başladılor. 

Herkes yazıp okuyabilir, amma, 
herkes bir istida, bir mahkeme ar
zuhali beceremez. Sonra her isle
diğimiz yerde makine de bulama
yız ki bu istidamızı okutacak bit 
hale getirelim. 

İşte bu vaziyeti iciiak eden iş
sizlere iş çıktı . Sıra sıra çoğaldılar. 

Bunlardan bazıları )·azı makine
lerile işi büyüttüler, yahut bu işe 
nazaran baştan aşkın sermayelerle 
işe girdiler. Bazıları bir kalem 
bir hok!<a ve bir kaç kağıt, bir ma
sa ve bir iskemle ile işe koyuldu. 
Ona da, ona da iş· çıkıyor. Hepsi 
kir;.ı veriyor, ev bakıyor. giyini -
yor, yiyor, içiyor. Bundaki kera • 
metı meşhur arzuhalcı Hayriden 
öğrı:ndik. Bu ikide birde gazeteler
de ismi gcçe11 meşhur arzuhalcı ve 
m~şhur sabıkalı Hayri diyor ki: 

•Benim bütün maharetim, ke -
lamı kibar kutlanarak tumturaklı, 
musanna arzuhal yazmak~ır. Bu
nu mü~leriye okuyunca ağzının 

suyu akar ve o gün bol bol bizim 
de ağzımıza üzüm suyu girerdi. 
Fakat usul değişti. Açık hır if~de 
kısa ve sarih istida istenince fe
kaade aleşşap. 

S(•rmaye istedik, verdıler. o ge
~e biraz keyiflenelim de, ertesi 
ı;üro bir dükkan tutarız diye bir 
yere girdik, eli boş çıktık, olmadı. 
Bir dükkan zaten epeyce işdir. Be
ni dP kimse kiralamıyor. Adım 
çıkmış bir kere. Bu itibarla ui: -
ra5, üzül, ufıra sıfır elde \'aı· bir. 

yapamaz. Halbuki sermayesiz ka
fa ve makine. Bu iki şeyi bir ara
ya getirip [1eçiniyoruz•. 

Bay Osman Uğurlu işin nıak!ne
slne baktım. Dakikalarca tetkik 
ettim. Ben de yazıcıyım. ben de 
makine nedir bilirim, ben de da
kikada beş on kelimeyi doğru dü
rüst bir kaç parmakla yazabilirim. 
Fakat, bu öyle bir acaip makine 
ki hayretler içinde kaldım. 

Nereden şerit takılıyor, nereden 
büyük harf vuruyor, nefedcn geri 
alınıyor, nasıl satırları atıyor, nasıl 

kağıt alıyor ve nasıl çıkıyôr. Bun
ların yerlerini bir türlü bulmak 
kabil değil. 

iviuhakkak ki bu da bir daklilo 
makıne:.ıdir. Ancak ka~urga ke -
miklcri meydanda istiskaya tutul
muş biri gibi cazcavlak. 

Bu zat bu makineyi hw·dacılar
dan almış. Tuşlarını değıştırmiş, 

makinelerini yağlı;.mı§, içine i.l,li
yen bir de şerit koymu~. Makine 
almış hızını. 

Bu makine evvelce Arap harflc
rile yazarmış, sonra \leğiştiril .. 
miş. Yani ilk icat edilen m~kin" 
galiba! 

Oturdum, yazarken bir daha 
seyrettim. İki parmakla yazmasına 
rağmen, makine ona, o makineye 
alışmış olacak ki yanlış bassa da 
doğru r.ıkıyor, hafif vursa da sert 
yazıyor, sert vursa da yine mü -
kemmelen yazıyor Makineyi 5 li
raya almış. Ayrılırken dedi ki: 

. Bu hafta buraya bir bayan dak
tilo getiriyorum. Ben takiplerle 
uğraşacağım •. 

Döndüm ve nasihat ettim: 
• Vaz geç azizim. Eğer buraya ge

lecek kadar vaziyeti müemmen ol
mıyan biri ise, korkarım sana bu 
makineciğini de sattırır, bu dük
kanı da, işini de, nihayet seni de 
alırs. • 

.fakat gördıinüz mü iş bileni? 
Miicssesesine müstahdem bile al
mıya kararlı. Oradan şöylece ayni 
istikameti takıp ederek yukarıya 
doğru çıktım. Belki 20 dükkan işi 

arzuhalcılığa dökmüş. 

Şimdi arkadaşlara söylüyo • 
rum, gözünüzü açıp yerlerinizi 
muhafaza ediniz. Bu yazıcılık işi 
de elden. gitti. 

İSTANBUL MUHABİRİ 

Alman yanın 
Müstemleke 
Talebi 

SPOR MEKTEBi VE BiR GARiP KARAR! 
Bu işin mühim bir sırrı daha 

\·ardır ki ben bunu da yapamadım. 
Benimle ortak olmadılar. Bir a
damımız adliye içinde dolaşacak 
ve yaşlıları gördü mü soı acak: 

1 Lortlar kamarasında 
/ görütüldU 
ı Londra, 18 (A A.) - Almanya-Spor Kurumu Umumi merkezi 

ittihaz ettiği ehemmiyetli kararlar 
arasında bir (Spor Mektebi} a~ıl

rnasına da dikkate değer bir yer a
Yırmıştır. 

Bu mektepte tedrisat ecnebi an
tr"nörlerin hocalıkları altında ola
cak ve •1er mektep beden terbiyesi 
hocası bv. mektep tedrisatile tale
cesi arasında bir kontık vazifesini 
görecektir. 

Malumdur kı, bir kaç gün e\·vel 
gazetelerin verdiği hab~rlere na
zaran Kültür Bakanlığında bir rle 
Spor Siyasi Müsteşarlığı ihdas o
lunacaktır. Bunun ne derecey~ ka
d.a,· doğru olduğu şimdiden k~sti
~ılernez. Fakat buna da ihtiyaç !Ju
bUnduğu malum olduğuna göre bu 

aberde bir ateş olduğu ve duma· 
~ın boş bulunmadığı mutlakt.r. 
torun sistemli bir tedris usulü 
~ tına alınmasına hakikaten lüzum 
ardır. 

ilı~unun mektepleşmesine çokllrr 

11 
1Yaç hasıl olmuştur. Spor, pl

e~z ~~tb_ol demek değildir. Sporun 
lıet uyuk gaye ve hedefi memle- · 

gençliğinin kudretli, sağlam 

1 

1 

ve zinde yapılı bir istikbale hazır
lanması işindedir. 

Fakat zindelik. sıhhat, kud:et 
\"e sağlamlık gençliğe kafi vasıflar 
değildi,, Ye zannedildiğı gibi spor 

mıllıyetsiz, milli gurursuz, herke
sın malı olabilır bir iş de değildir. 

Spor, evvela milli kültür, milli gu
rur ister. 

Ortada Türk çocuğu bahse me\'

zudur. Ortada Türk yurdunda açı
lacak bir spor mektebi bahse mev

zudur. Sporu yalnız bir teknik no-
. netmek kadar büyük hata olamaz. 

Spor. ne kadar teknik işi ise ondan 
çok fazla milli ihtiras teı biye3i \"9 -

sıtasıdır. 

Spor mektebi, güzel bir '<arar. 
sporu devletle~tirmek sistemi çok 
yerinde ve çok feyiz verecek bir kül 

tür inkılfıbıdır. Bu da güzel! Fakat 
spor mektebinin, yani gençl'ğin 

en büyük heves \'e arzu ile, hırsla 
bugünkü hedeflerinden birini tPş
kil eden bir \"aslın mektebi, evrn
la milli kültür müessesesidir. 

Bizce, bu karar ne kadar yerinde 
ise, tedrisatın ecnebi antrenörlerin 

idaresinde olması kararı da o ka
dar yanlıştır. 

Bunlar, ancak mütehassıstır 1 ır 
ve o zaviyeden tetkik olunmalıdır

lar. Hiç bir genç spor tekniğindo 
dah: kendi kendinden haskosı~lll 
terbiyesine terk olunamaz. -

Yıllardanberi bu vadide yoru lmuş e· 
mel: vermiş, dız çürütmü5, gö: 
körlemiş sporcularımızdan, spor 
hocalarımızdan istifade etmek !ıi
zımdır. 

Zann~tmeyıniz ki, Jm ilim mti
tevazı olacaktır ... Antreııöı• tecnl 
heleri, bugün çalışma meydanla -

rında ta111dığımız klüplerimiıin 

mesela futbol işlerinde pek ala ya
pılmıştır. 

Acısını yalnız bir kaç genç rleğil, 
gençler, gençlik, memleket ve h~
pimiz görüyoruz. 

Tekrar ediyoruz. Mektep ka~1rı 

güzel. Fakat H yıllık Cumhıır!\·e

tin menbaından doğan spor hoc3• 

larımıza. spor teknikçilerimize ıti 
bar \'e hürmet lazımdır. 

Açık SözlU 

- Bir i:-;iniz mi var? Hemen ya
zalım '"' biz takip <'delim. Bir si
garıc alırsınız olur biter. 

Yahut onun vanında hızlı hızlı 
konuşacak: · 

- Ber.im yazdıgım arzuh?lleri 
mahkemeler beğenir \'e -ekseriya 

uğurumla, taliir.-ılc kazanırlar. 
Şimdiye kadar kime vazdım'a da-
vasını kazandı. · 

Böylece avlayacak, diğer ortağı
na getirPcek, yazaoakla.ı·, baka • 
7aklar ve iki lirayı dogrultacaklar. 
Işte bugün dükkan sahiplerı bu i
şi yapıyorlar. Ben yapayalnız ne 
yapayım? 

Fakat adliyeyi o kadar severim 
ki kapılarında yattığım çoktur. 
Sonra (sarhoş) diye alıp gütiirür
ler. Buı-&sı da lıoşt..ır. 

Böyle bir iş evine girdım. Bir 
kaç bayan ve bir iki asker ve şöy
le yaşlıca bir bay. l\fasa başın -
da kulağında kalem, onünde bir 
makine bir hayli açık göz zat. •Bay 
Osman uğurlu i~ acele acele mek- J 

' 

nın müstemlckata ait metalibi hak
kında Lordlar kamarasında beya• 

1 
nalla bulunan Lord C rewe. bir Al. 
man müstemleke imparatorlutu ih· 
dasının bir hata olmuş olduğu 
mütaleasında bulunduğunu söylemiş 
ve bu hataya rucu edi lmemesi la· 
zı m gelditini ve meselenin mesela 
aç ıkkapı rejimi kabul edilmek su
retile iktısad i noktai nazar dan 
halledilmesi icab edeceğini ilave 
etmiştir. Bu açıkkapı reji mi, bazı 

arazide Almanyaya kars• tatbik 
edilecektir. 

Hü ktimet namın3 cevap veren 
lord Plymouth, açıkkapı fikrini red
detmiştir. !µti dai maddelerin ser
bestçe elde edilmesi mc~elesinden 
bahs~den lord, Almanyanın bu sis
temi il tb;k etmek arzusunda bu
lunmadığını beyan etmiştir. 

Paris 18 ( A. A. ) - Ayan mec
lisi Tkaret encümeni, Almanya'nın 
müstemlekata ai t metali bi ile ala
kadar olmak üzere iptidai madde
lerin yen'den tevzii meselesi hak
k ında derin tetkikat icra edilme
sine kara r vermiştir. 

Ayandan M. Jcan Bos~. bu me. 
sele için mazbata muharriri tayin 
olun muştu r. 

ispanyada a ske ri 
vaziyet 

İspo.1yada hanılarııı bozulması 
ile tavsayan askeri harekat, soıt 

bir hafta, on gün iı;inde tekrar ba.ı
ladı. Havaların bozuk olduğu ay
lar zarfında devam eden hazır! k-
tan son. a cumlıurı) etçi ku,•vctle -
rin taarruza g<'çecekkri tahmin e
diliyordu. Öyle olmadı. G€r.eral 
Franko, ıııisiyatifi elden ka~ırnıı
yarak Malaga cephesinde ta<lrru
za geçti ve kısa hır çaı·pışmadan 
sonra bu şehri ~gal etti. Malaga' -
nın işgali. gerek askeri ve gerek 
siy<.sİ bakımdan Burgus hüküme
tinin vaziyetini hayli kuvvetlen -
dirmektedir. Bu şehrin işgalile 

neticelenen askeri hareketlerde l
tal;a askerlerinin ve İtalya donan
masının Franko kuvvetlerine e -
hemmiyetli yardımlarda bulun -
duğ'4 tesbit edilmiştir. Es.ı•en İ -
talyanlar da bu yardımı inkar et
miyorlar. Fakat harekata İtalyan 
askerlerinin değil, macera se\ren 
balı İtalyanların iştirak ettiğıni 
bildiriyorlar. 
Malaga'nın işgali, Franko kuv

vetleri için ehemmiyetli bir zafor 
olmakla beraber, askeri hareklt 

bundan sonra da gene olduğu yer
de sayıp durmaya başladı. Madri
dın muvasalasını kesmek için yapı
lan teşebbüs henüz müspet bir ne
tıce vermediği gibi, diğer cephe -
!erdeki hareketler de inki~af ede
memiştir. 

İşın hakikati şudur ki bugün, İs
panyada hükümet kuvvctlerile 
Frankonun askerleri arasında mü
selsel bir cephe yoktur. İki kuvvet 
belki de ayrı ayrı sekiz on cephe
de çarpışmaktadır. Böyle dağınık 
askeri harekatı derleyip toplamak, 
bir cepheyi diğer cepheye karşı 
oynayarak büyük bir manevra ile 
ispanya harekatına nihayet vermek 
için askeri harekata başka türlü 
nihayet vermek mümkıin olamıya
cak gibi görünüyor. GeÇ'('n temmu• 
zun ortasından b~ri devam eder, 
harekat, muntazam askeri kun·ct· 
le: arasında bir muharebeden zi· 
yade görılla harbını andırıyor. Bü
tün askeri mütehassıslar, Franko
nun geçen sonbaharda Madridın 
muvasala hatlarını keseceği yerde 
şehir üzerine cepheden taarruz et
mesini tenkid etmekte müttefik -
tirler. O yolda hareket etseydi, 
behemehal Madridi eline. geçire • 
cek, bozgun arasında mukavemeti 
kırılacak olan hüklımet kuvvetle
rini mağlüp edecek ve belki de bü
tün harekatı nihayetlendirecekti. 
Bu fırsatı kaçırmıştır. Son bir kaç 
ay içinde her iki taraf da mütehas
sıs askerler tarafından takviye e
dilmiştir. Franko'ya Almanya ve 
İtalyadan erkanı harbiye 'Zabitleri 
gitti. Hükumet kuvvetlerinin l•u
mandası da Sovyet \'e Fransız I'ıÜ· 
tehassıs askerlerinin kumandası 
altındadır. Hükumetin mükha<s.s 
askere, Frankodan ziyade ihtiyacı 
vardır. Çünkü İspanyad:ı as1<eri 
bilg! namına ne varsa, Frankoya il
tihak etmiştir. Yüksek generaller, 
zabiller Franko ile birliktedir. Do
nanmanın büyük bir kısmı hükü
mete sadık kaldığı halde gemiler
deki bahriye zabitanı ilk isyan gün· 
]erinde efrad tarafından katledil
diğinden hükumet gemileri, daha 
zayıf obn asi gemiler karsısında 
aciz kalmışlardır. 

Her halde hükümet kuvvetleri 
so:l günler zarfında hayli hırpa~an
mı~ olmakla beraber, ·•aziyetlPl'i 
ümitsiz değildir. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
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İktısat 
Vekili dün 
Teftişler yaptı 

( 1 nci oayfadan cievam) 

Bay Celal Bayar iş bankasınd an 
sonra iş bürosuna giderek te tkik
lerde bulunmuştur. Bu arada büro

nun Ba1 müfettişi Haltik, 15 hazi
randa t atbikın a başlanacak olan iş

kanunu hazırlıkla rı et rafı nda ls tan. 

bulda yapılmakta olan faaliyeti 
iklısa t vekiline anla tmıştır. 

Vekil daha •on ra bi r müddet 
istirahat etm iş ve saat 7 de Ege 
vapuru na gi tmiştir. Vapurda ve

kilin riyasetinde bir toplantı yapı. 
larak liman işleri etrafında gör ü
şülmüştür. 

Linıan umum müd ür ü Bay Rau fı 
muhtelif işle r etrafında iktısat ve. 

ki line izahat vermiştir. Toplantıyı 
m üteakip bir ziyafet verilmiştir. 
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ANTON ÇEHOV: 

SÜRGÜNDE 
- 1 -

Çeviren: EyUp Sabri AkyUrek 

Kendisine (1) Tolkovui lakabını 
taktıkları ihtiyar Simeon ve adını 
kimsenin bilmediği genç tatar, 
kıyıdaki ateş başında oturuyorlar. 
Öteki tayfalar kulübede idiler. Zail 
dişsiz, allmış yaşında olmasına 

rağmen hala genç görünen, ihtiyar 
Simeon sarhoştu. Uykusu geldiğı 
halde, cebindeki yarım şişe 

rakıdan belki isterler diye kulübe
ye bir türlü gidemiyor. Tatar has
ta idi. Kendini yerden yere atıyor 
ve yırtık elbiselerine daha sıkı sa
rınarak Simeona, memleketi olan 
Sinıbirki eyaletinin güzellikleri i
le evdeki fevkalade karısından 

bahsediyordu. Yirmi beş yaşında 
vardı. Hasta olmasına rağmen sa
rarmış yüzü, zayıflamış vücudile 
ateşin parıltı!ar;nda hala dinç gö
züküyordu. Tolkovui: 

cHakkın var> dedi. cDoı'l··ı hok 
kın var. Burada cennet yok ... Sen
de görüyorsun ki burada olanların 
hepsi, bol bol su, bataklık, yalçın 

kıyı. Paskalye bile çoktan ~eçtiği 
halde nehirdeki buzların erime
si şöyle dursun, üstelik bu sabah 
bi rde kar yağdı.> 

Tatar korku ile etrafına bakına
rak: 

cFena, çok fena. dedi. 

Hemen on adım ötelerind~, k1-
ranlık, donuk bir nehir gürülde
nerek çamurlu yüksek kıyıva çar
pıyor ve meçhul denize doğru a
cele koşuyordu. Kıyıda b'felerin 
(2) Karbasse adını koydukları bü
yükçe bir mavuna duruyor. Kar-• 
şıda, geçen seneden kalma otalrın 
yakılmasile kırmızı, titrek alevcik
ler belirdi. Hemen onun arkasın da 
da korkunç bir karanlık bekli -
yor, hava çok soğuk, her taraf ıs
lak, her taraf rutubetli ... Kıyıdan, 
buz parçalarının mavunaya çarpa
rak çıkardıkları, sesler gel~or. 

Tatar göğe baktı: 
cBurada da memleketteki kadar 

yıldız, memleketteki kadar karan
lık var .. Fakat yalnız .. Bizim Sim
birkide yılızlarda başka, gök te 
bizar durduktan sonra: 

.Fena .. çok fena. diye takrarla-
dı. 

Tolkovui gülerek: 
( 1) Keskin akıllı. 

(2) Küçük gemi. 

cBuna da alışaca"ksın> dedi. cSen 
daha gençsUı. Bak ağzın henüz süt 
kokuyor. Amma biraz da ahmak -
casın... Ahmaklığınla inanıyormu

sun ki dünyada senden daha bed
baht insan var; fakat bir zaman ge
le~k ve o vakit sen: (Allah her
kese böyle bir hayat nasip etsin.) 
diyeceksin. Bana bak. Bir hafta 
sonra nehir buzdan temizlenecek 

o zaman salı nehre indireceğiz. 

Sonra siz Sibiryaya, ben ise 
burada .. bir kıyıdan öbür kıyı -
ya dolaşacağım. Şimdiye kadar 
yirmi beş sene oluyor. Gece gün
düz, balıklar deniz altında, ben de
niz üstünde böyle dolaştım.. Fa
kat çok şükür, Allah lazım olan 
her şeyi verdi. Şimdi ben de ona 
(Herkese böyle bir hayat ihsın hu
yu:.} diye dua ediyorum. 

Tatar ateşe biraz daha yaklaşa -
rak: 

cEvde hasta bir babam var. O ö
lünce karım ve annem buraya ge
lecekler. Bana söz verdiler.> 

Tolkovui. 

•Karınla anneni ne yapacaksın. 
Tam saçma bir fikir. Beni dinle . 
Bunu senin aklına sokan, senin ak
lını çelmek istiyen o mel'un şey • 
tan ... Onu dinleme, onun dediğini 
yapma. Sana kadınlarla eziyet ver
mek istiyor. Sen: (İstemiyorum.) 
diye diren. Biraz sonra göreceksin 
ki seni hüriyetle cezp etmeğe kal
kacak. Sen o zaman ona: (Bana 
böyle şey Uızım değil.) diye muka

vemrt et ve ona: (Bana ne baba. ne 
ana, ne kardeş, ne kan, ne çiftlik, 
ne ev lazım!) diye cevap ver .• 

Şişeden bir yudum çekerek de
vam etti. 

cYa dostum. Ben de bir zaman
lar bildiğin köylülerden değil, ki
lise erkanından birinin oğlu idim 
ve Kuski eyaletinde yaşıyor, sırtı
ma temiz bir caket giyoyordum. 
Fakat şimdi.. Şimdi ne kadar olsa 
biraz vahşileştim ve yatarak toprak 
üzerinde ot yemeğe alıştım. Allah 
herkese böyle böyle bir hayat ih -
san etsin. Çünkü hiç bir şeye ihti
yacım yok. Hiç bir şeyden kork -
muyorum ve dünya üzerinde ben
de.1 daha hür, benden daha zen -
gin bir adamın bulunduğunu tasav
vur edemiyorum. (De~amı var) 

Açık Söz'ün romanı:24 ...... 
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- Çok güzel.. çok güzel. Tıpkı 

mermer taş üzerinde dönüyor gi
biyim. 

Ve bu sırada Cevadın kulağına 
iğildi: 

- MeJahat hanımın liıfı açılırsa 
onu hangi paşanın haremi diyece
ğim? .. 

Cevat düşündü: 
- Aksi şeytan! O gece Trabya

da bir paşa ismi söylemiştim am
ma .• şimdi unuttum işte. 

- Amanın bir isim verin bana! 
Rezil olurum sonra ... 

Zeynep: 
- Nasıl, dedi, bu eteklikle dans 

edebilir miyim? 
Dans muallimi gözlüğünü taktı: 
- Mükemmel.. Mükemmel.... 
Dedi. .• Ve Cevat beye bakarak 

ilıive etti: 
- Bu eteklik ne kndar güzel ya

kışmış küçük hanıma .. Öyle de -
ğil mi beyim? 

Cevat gülümsedi. 

- Haspaya ne yakışmaz ki. .. 
Ve dans muallimine dönerek: 

- Haydi, dedi, derse başlayın 
bakalım! Vakit geçiyor ..• 

Muallim derse başladı: 
• - Bir .. iki.. üç ... 

Üç adım yürüdüler. 

-Şimdi geri dönüyoruz. Bir .. iki.. 
üç ... Tekar ileri .. Tekrar geri ... 

Zeynep birdenbire elini başına 
götürdü: 

- Ah .. Başım döndü. 
Muallim Zeynebin kollarıııdan 

tuttu: 

- --=--~--
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MÜELLiF;: Nlzamettin Nazif 
Karşıda rüyasında Meryem ana

yı görmüş bir katolik papazı gioi 
gaşyolan gözleri bulutlanan tale
benin hiç farkına varmamış gibi 
idi. Oğunmağa, masaj yapmıya baş· 
!adı. 

Bereekt versin ki, bu masaj pek 
uzun sürmedi. Kadın, talebenin 
gör~mediği bir yerden aldı -
ğı ipekli bir kombinezonu .ırtına 

geçirdi. Fakat yine durmadı. Şim
di, kollarını geren, dizlerini bü -
ken, bütün adelelerini oynatan, 
yorucu bir jimnastiğin sırası gel -
mişti. 

Sıcak yaz sabahında bu vücut, 
yatakları iyi yağlanmış ve istimi
ni iyi almış bir makine gibi işli -
yordu. 

Nazmi kendinden geçmişti ... 
Başı dönüyor, kulakları uğulda

yordu. 
Kadın, her an biraz daha azıtı -

yordu. Genci mutlaka böyle bir a
kıbete mi sürüklemek istiyordu 
ne?. Vücudunu, en oıgun güzelllik
lerini, en güzel gösterecek Ş< kille
re sokarak yormağa başlamıştı. 

Talebe, göz bebeklerini oltaya ta • 
kılmış da çekiliyormuş gibi kadın
dan ayıramıyor; kafasını ne tarafa 
çevirse gözleri mutlaka oraya ba
kıyordu. 

Kesik ve sık soluyuşlarla bur -
nunun delikleri açılıp kapanıyor, 

genzinden, gırtlağından tuh:ıf tu
haf sesler çıkıyordu. 
Dışarıda tebeşir tozlarının da -

ğılmasını bekliyen hoca, kolları 

arkasında, nezaretlerden birinde 
memurluk aramağa gelmiş bir 
kadro harici gibi aşağı yukarı do
laşıyordu. Bir sefer, kapının önün
den geçerken durakladı, gülümse
yerek gözlüğünü düzeltti: 

- Nazmi efendi. .. -dedi- Galiba 
aksırma sırası size geldi ... 

Bu hitap dalga geçen talebeyi, 
daldığı tatlı hulyadan çekip aldı: 

- Yaa!. .. Evet ... Bilmem ki ho
cam... -diye kekeledi-

. Muallim ondan cevap bekleme
den savuştuğu için N azminin ne
lerle meşeııl olduğunu çakamamı~
tı. Zaten değil o gözlüklerle, eline 
teleskop verip baktırmış olsalardı 
bile olup biteni fark edemiycceği 
muhakkaktı. 

Çok tanınmış bir riyaziyeci olan 
bu adamın kafası, boş zamanların
da da ya bir cebir muadelesi, ya 
bir hendese davasile uğraşırdı. Sı
nıfta bir vazife olarak kullandığı 

ilim, ona, dışarıda esrar gibi, si -
gara veya afyon gibi key f verici 
zehirlere benzer bir itiyad olmuş
tu. Canı sıkılan bir adam nasıl du
daklarının arasına bir sigara yer
leştirirse, o da derhal ilim dağar -
cığından bir mesele, bir muadele 
veya bir dava seçip zihnine saple
yor, dalgın dalgın dolaşırken onu 
halle uğraşıyordu. Daha doğrusu 
hoca, ilmile geviş getiriyordu. 

Maamafih, onun konuşuşu, tale
beye bir sınıfta bulunduğunu ve 
hocanın bu sınıftan ancak havalan
ması ve tebeşir tozlarının dağıl -
ması için çıkmış olduğunu hatır -
!attı. Ve o anda hissetti ki, pence
reden gelen hafif şimal rüzgarile 
tebeşir tozları çoktan dağılmışlar
dı. Demek ki hoca neredeyse dam-

- KorkıYia yavrum! İnsan döne 
döne alışır bu işe. Benim talebele
rimin hepsi de senin gibi .. İlk a -
dımlarda başları döner. Sonrn ya
vaş yavaş alışır. Haydi bakalım .. 
Tekrarlıyalım ayni figürleri. 

Cevat susuyordu. 
Zeynep içini çekerek tekrar a

dımlarıı:ıı atmağa başladı. 

Muallim Zeynebin beline sarıldı: 
- Şimdi dönme figürlerini gös

tereceğim .. Dikkat ediniz! iki adım 
ileri.. Bir adım geri. Ondan sonra 
üç adım ileri. Yarım reverans .. 
Hafif inhina .. tekrar dönerek geri
ye gideceğiz. 

Zeynep başını Cevada çevirdi: 
- Ben birşey anlamıyorum bu 

sözlerden. 

Cevat kaşlarını çattı: 

- Yavaş yava anlarsın! Hare -
ketlere iyice dikkat et! 

Ve figarasını yakarak kendi 
kend'ne homurdandı: 

- Herkes anasının karnında öğ
renmiyor ya. Yavaş yavaş öğrene
ceksin elbette! 

Zeynep, Cevattan yüz bulama • 
yınca dans muallimine döndü: 

layıverecekti. Gözü tekrar komşu
suna daldı. O, şimdi, karyolasının 
üstüne çıkmış, duvarın yüksekçe 
bir yerine uzanarak teriiğinin ter· 
sile bir yere vuruyor, galıba bir 
çivi nuhlayordu. Etekleri dizlerinin 
bir karış yukarısına güçlükle ine
bilen ipekli, toz pembe kombine
zonu beline, kalçalarına, her ye • 
rine bin kat daha güzel bir tad ver
mişti. 

Ani bir kararla kara tahtaya 
yaklaştı. Silgiyi kaptı, üç beş ke
re, yanlamasına eline vurdu. Oda
yı yeniden bir toz bulutu kapladı. 
Bu manevrasında o kadar muvaf
fak olmuştu ki, tam bu sırada içe
ri girmeğe hazırlanan hoca; 

- Ooo! -diye haykırdı- Burada 
nasıl oturulabilir efendim? Esa -
sen benim için yapılacak bir iş de 
kalmadı. Siz, muadeleyi iyi kopye 
ediniz. Bu günlük bu kadar kiifi. .. 
Allaha ısmarladık Nazmi efendi... 

- Güle güle hocam ... 
Bu sözlerin ağzından çıkmasile 

kapıyı kapaması ve pencereyi boy
laması bir olmuştu. 
Sağ elini a·ğzının kenarına daya

yarak; 
- Mari! Mari -diye seslendi
Aralarında epi eski bir dosthıl: 

olduğu anlaşılıyordu. Zira, o za
mana kadar odasında kendi işile 

meşgulmüş gibi duran ve gö!!sü'ldeıı 
yukarısı gözükmiyen kız, birden -
bire iğildi, alnını cama dayayarak 
sol gözünü kırptı ve elile; 

- Sakallı gitti mi? gibilerden 
bir işaret yaptı. 

Nazmi başile tastik edince kız 
karyolasında çok Jaübali bir bağ -
daş kurdu ve pencerenin kanadını 
açarak; 

- Nah sana! der gibi beş parma
ğ1 açık avcunu uzattı, laternadan 
tempo almağa alışmış peltek bir 
sele; 

- Osman bey! -diye bağırdı-
- Tam beşte ... Pekalii ... Osman 

beye gideriz ... Olur. 
Nazmi şimdi onu en tatlı bir ba

kışla süzüyordu. Bu bakışı kimbl
lir; ne kadar uzayacak ve daha ne 
hulyalı bir :ıkış alacaktı. Fakat 
çoıc geçmeden 

Marinin şuhlaştığı pencerenin 
yanındaki pencere gürültü ile açı
lıverdi. Saçsız bir kafa uzandı; ve 
çatık kaşlar altında parlıyan kin
dar gözleri gencin süzgün gözleri
le çarpışır çarpışmaz bu kafanın 
ağzı bir karış açıldı: 
-Seni edepsiz efendi seni! -rliye 
bağırdı-Şimdi geliyorum ... Ben gös
tereceğim sana ... Bıktım artık e
fendim ... Bıktım artık. 

İş sarpa sarmıştı. Mari pencereyi 
itti. O anda perde de sıkı sıkı ka -
panmıştı. 

- Vay canına... İki bir yok ... 
herif kat'i karar vermişe benziyor. 

(Devamı var) . ..................................................... .. 
r 

Bayramlarımızın sahici bay• 
ram olabilmesi için bizi yaşatan 
toprakların selametini hatırdan 
çıkarmamalıyız. Cöklerimizin ko
runmasını, felakete uğrıyaoların 
yardımına koşmağı,kimsesiz yav
ruları ölümden kurtarmağı unut. 
mamalıyız. 

Türk Hava Kurumu 

- Biraz yavaş dönelim kuzum! 
Ben bu işe kolay kolay alışamıya
cağım! Allah aşkına bana siz clsun 
yardım ediniz! 

Zeyn"p bu sözleri çok yavaş söy
lemişti. Cevat duymadan ayağa 
kalktı: 

- Haydi, siz derse devam edi -
niz! Be:ı biraz ablamın yanına gi
deyim ... 

Cevat salondan geçerek Selma
nın odasına girdi. 

O ne?! 

Selma başını iki yastığın arası

na sıkı:ıtırmış, şezlongun üzerinde 
yatıyordu. 

Cevat şezlongun yanına sokuldu: 
- Selma!.. Selma!.. 

Cevada bir hıçkırık cevap ver -
di .. 

Selma ağlıyordu. 

Cevat korkak bir sesle Selmanın 
başında iğildi: 

- Niçin ağlıyorsun Selma? Ra
hatsız mısın? 

Selma b>şını kaldırd:ğı zaman, 
gözünün sürmeleri yanağının üs
tünde ıslak çizgiler bırakmıştı. 

--------- ------- -
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Yazan AKA GÜNDÜZ 

En mamur mahallelerin fırınla- bey bir kaç defadır bana habff 
rı önünde bir dilim ·ekmek için e- gönderiyor, beni pek beğenmiş, 

zilenler, ve en viran mahallelerin evlenmek istiyormuş! 

soialarında siyah havyarı bal ve Evlenmek, benim gibi yirmisini 
şampanya ile ezenler! doldurmuş bir kız için ne göz, gö-
Babamı beş sene ayan azası, son- nü! alıcı bir kelime! Sonra ne tatlı 

ra da ayan ikinci reisi yapacağız ve dürüst bir kelime. Evlenmek 
diye aldatıp üç yıldanberi unutan- bir haktır. Ukal;i.ca söylenmek la-
lar şimdi tekrar hatırladılar. zım gelirse bir vazifedir. Peki, ev-

Çünkü ayan meclisi azalarının leneyim. Bunu kim istemez ve be-
bir takımı isyan etmiş. Halkın ek- ni kim istemez. Fakat gizli teşkilat 
meksjz, sütsüz, şekersiz, gazsiz bı- umumi müfettişi Sadri beyi bili -
rakıldığını açıktan açığa haykırı- yorum. Boşadığı bir karısı var ki 
yor!ar. Babam sekiz senedenberi şimdi o kadının kız kardeşi ile giz· 
bekledi bu postu şimdi reddedi - li münasebette. Bu bir. Sonra ikin· 
yor: ci bir karısı ve ondan nur topu gi-

- Ben yolsuzluğu müdafaa ede- bi iki çocuğu var. Dört senedir 
mem, beni bunun için hatırladılar, müttefiklerimizin memleketlerin • 
diyor. Ayan bugüne kadar nerede den İstanbula gelen bütün artist • 
idi? Sekerlerini, pirinçlerini, kAh- !er önce kendi garsoniyerine 
velerini azalttıkları gün halkı dü- misafir olmadan sahneye çıkamı • 
şündüler. yarlar. Daha sonra (X) paşaların 

Bunun hakikati halkın sefaletini ortanca kızını tehdit ede ede zora· 
düşünmek değil, kendilerini dü • ki metresi yaptı. Kız, kemiksiL 
şünmek. Yarın birer avuç toz şe • dillerde kafiyesiz destan oldu Ben 
ker versinler, yine susarlar. Ben de onunla evleneceğim! 
zaten Kardiyak adamın biriyim, Bütün vicdansızlıkları üstüme a-
yüreğime mi indirecekler? !arak evlendim diyeyim. Ne ola • 

Geçen hafta uzun bir mektupla cak? Hiç. Bugün evlenmek nedir? 
bu fikirlerini açık açık bildirdi ve Bir izinname çıkııcak, iki imam 
ayan azalığını reddetti. beş on mecidiye alıp nikah kıya • 

Üç beş gündür evimizin etrafın- caklar. Düğünsüz bir dernek ola • 
da hafiyeler dolaşıyor. Gizliden cak. Birkaç ay sonra elime yüz li-
gizliye öğrendiğimize göre babam ra bir kuruş ... bir de boşanma ka-
gı1ya muhalif bir fırka kurmak ğıdı. Çek arabanı babanın evine! 
üzere imiş. Buna evlenmek detımez, bir kaç 

- Budalalar! diyor babam, alt- aylığı yüz lira bir kuruşa kiralan• 
mış beş yaşından sonra hangi ihti- mış şeriatce metreslik denilir Ev-
rasın peşinden koşacağrm. lenmek bu mudur? Eğer bu ise 

Buna hiç bir mana veremedik. ne diye böyle bir ?damın karısı o-
Babamı herkes tanır. Yıllarca en !ayım. Bunun daha dürüstü, da-
mühim vilayetlerde valilikler etti. ha insan insanı yok mu? 
908 de meşrutiyet ilan edilince •• 191 Kış sonu: 
binlerce Abdülhamit adanu baka - Annemin ölümünden sonra ba-
rete uğrarken babamı el üstünde bam büsbütün çöktü. İkide bir a-
taşıyıp alkışladılar. Bugüne kadar yakları şişiyor. Doktorların reçe • 
temiz yaşayan babam şimdi mi telerine bakıyorum, hep sade su-
devlet düşmanı olacak? dan şeyler, anlıyorum ki doktor • 

Fakat bir gün daha acı bir haber !ar teselli olsun diye geliyorlar ve 
aldık: Ben ecnebi mekteplerde tah- reçete yazıyorlar. 
sil etmişim, ecnebi ailelerle düşüp İstanbul kasırgasına şimdi bir 
kalkıyormuşum. Müslümanlığa ya- yer altı sarsıntısı karıştı. Toprağın 
kışmazlığı şöyle dursun, casusluk üs\iinde fırtına altında zelzele· 
edebilirmişim. Zaten babam da ikisnin arasında bir milyon .. Bel~ 
Abdülhamidin son zamanlarında ki de otuz beş milyon insan titre-
bir gün ~cnebi bir sefarete kaç - şip duruyor. 
mış. Bunları evden çıkmıya'l ba- F k t a a ... 
bama duyurmadım. Annem ise iki Sanki ortada hiç birşey yokmuş 
buçuk senedenberi yatalak, ona gibi önüne gelen bir siyasi fırka 
hiç duyurmadım. ku•·uyor. Siyasi fırkaların elinde 

Amma benim ayaklarım suya teneşire düşen bu memleket siya-
erdi. si fırkaların elinde gömülüyor. 

Bütün bunlar benim yüzümden. Bııunla beraber ortalık yine vur 
Evet, hep benim yüzümden. Gizli patlasın çal oynasın. 
teşk;Jat umumi müfettişi Sadri (Devamı var) 

Ct>vat sesini kısa_r_a7k-::S:-e7lm_a_n_ın-:-:-1-on_a_g_e"'.'I -! _B_a_k_,_Ze_y_n_e_p_d_a_n_s_iı~. ğ-r-e-'" 
yanına oturdu: niyor. i>cemilerin dans öğrı>nişle-

- Niçin ağlıyorsun, Selma? rini seyretmek az eğlenceli bir 
Selma: değil. Bekliyorum seni salonda. 
- Ben mi? Dedi. Benim niçin Selma: 

ağladığımı sen de bilmezsen, kim 
bilecek. - Haydi, sen git .. Ben biraz son· 

ra gelirim. 
Cevat elini Selmanın ağzınA gö-

türdü: Dedi. Cevat salona döndü. 
Saat on iki olmuştu. 

- Aman Selmacığım .. Yavaş ko- Dans muallimi: 
nuşalım! Dans muallimine rezil 
1 ğ - Paşacım! dedi. Küçu·· ı. hanı • o aca ız... '> 

mın dansa fevkaliide istidadı var. - Muallimden değil, küçük ha-
Birkaç ders sonra kendisine tan. 

nımdan korkuvorsun, değil mi ?. 
go, fokstrot figürlerini de göstere

- Benim kimseden korkum yok. ceğim. Fakat, böyle haftada bir 
Rezaletten korkuyorum ben. dersle bu iş ileri gitmez. 

Ve Selmanın saçlarını okşamıya 
Cevat başını salladı: 

başladı: 
-- Zavallı kızın ağzı var .. dili - Hakkın var! Zeynepte isti ~ 

yo1<. Ablacığım diye dört elle sa- dad görüyorsun değil mi? 
rılmış sana! Ne istiyorsun bu biça- - Aman beyciğim, istidad dedi• 
reden?.. ğin de litf mı? Kelebek gibi hafif-

- Hiç .. Hiç .. Ben kimseden bir tir .. Kavalyesine hiç ağırlık ver • 
şey istemiyorum. Haydi, bırak beni miyar. J 

kendi halime! Böyle damlar aranıp ta bulun • 
Selma çok sinirliydi.. maz. 
Cevat odada fazla duramadı. - O halde haftada iki ders alsın 
- Selmacığım, kendine gel! da çabuk öğrensin. 

Haydi, yüzünü gözünü sil de sa • (Devamı var) 



19 Şubat 

Dört haydut bi kızı ka• \r' s-,-.va-s-ta--"' 
çırdılar, biri yakalandı Faydalı 
S ındırgı, (Husu~!) - Kınık köyünden Yayman Ahmet kızı Gülsümü B bb •• 

Akhisarın Sıyırdım köyünden Halil, Mehmet, Osman, Koca Abdullah ir feşe US 
oğlu Halil kaçırmışlardır. Bunlardan Mehmet Akhisarda tutulup adliyeye Sivas (Hususi) _ Sivas Tica-
teslim edilmiştir. ret ve Sanayi Odasında tüccar 

• • • 1 ve esnafa takip ettikleri ticari 

B l k • L • • • ı • 1 sahada avdınlıl.: vermek için her a l esır ısesı genış ıyor : kesin anlıyabileceği bir lisanla 
Balıkesir (Hususi) - Lisemizin yanında bıılunan namazgahın istimlak haftalık ticaret konferansları ve-

cdilcıck buraya Liseye eklenmek üzere bir pavyon inşası vilayet umumi rilmeğe başlanmıştır. Konferans-
meclisince tasvip edilmiştir. !arı Ahmet Göze idare etmekte• 

• • • dir. ilk konferans çok büyük 
alil ka ile karşılanmıştır. 

Oğretmenler 
Ve köy 

Bir köylüye. 
Suikast 
Yaptılar 1 Hayatı 

Aydın 
Halk evi 

Balıkesir (Hususi) - Gömeç 
nahiyesinin Yayaköyünde kanlı bir 
vaka olmuş ve bir köy lı.i ağır su
rette yaralanmıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Bu köyden Ali oğlu İsr:ıail gece 

köy odasından kalkıp .:vinP. g.ıl
mck üzere ayrılmıştır. 

Jsmail evine geldiği vakit evin 
bahçesinde iki karaltı zörmüş ve 
bunun ne olduğunu merak ederek 
aranmağa başladı)tı bir sırada iki 

· m~çhul adamın birdenbire tal•ru
zuna uğramıştır. 

Bu adamlar derhal silahları çe
kerek bir kaç d ateş et :nişler ve 
zavallıyı göğsünün sol tarafa-. · 
daı; ağır surette yaralamışlardır. 

Tabanca sesine koşan köy halkı 
k~nlar içinde İsmaili yerde bul -
muşlardır. Tecavüzü yapanlar der
hal ortadan kaybolmuşlardır. 

Jandarma vakaya v3ziyet et -
miş ve bu hususta tahkikat '1e ta
kibata başlamıştır. 

Yaralı İsmail dün memleke•. has
tahanesine gP..tiri1rtıi-.tir . 

Hafikte ath spor ve 
güreşler 

Hafik (Hususi) - Hafik ilçesi
nin Athspor adile teşekkül eden 
klübü ~evrede faaliyet~~ bulım -

- maktadır. Her hafta muntazaman 
atlı spor ve cirit oyunları tertip 
edilmektedir. Ayrıca ilçede fırsat 
bulundukça civar köylerdeki peh
livanlar da getirilerek ;nüsabak~lı 
güreşler tertip edilm~k•Q:lir. 

Muhabir mektupları 

Maar if Vektleti ,ehirlerle Yeni ve kıymetli bir eser 
köyler arasında kazandı 

postalar ihdas edebilecek Aydın (Hususi) - Aydın Hlk-
Adana (Hususi) - Kültür Ba- evi kitap saray ve yayın şubesi 

kanlığı köy kalkınmalarile yakın-

dan alakadar olmağa başlamıştır. 
Bu arada yapılan tetkiklere göre 

köy öğretmenlerinın köylerde ev 
ihtiyacı meselesi mühim bir mev

ki almaktadır. 
Çünkü köylerde öğretmenlerin 

yaşama tarzlarına göre ev yoktur. 

Vekalet vaziyeti göz önüne almış

tır. 

Bundan başka köy öğretmenle-

rinin şehirle sık sık irtibatını te-

min etmek ve ş<ıhirden istedikle-

rini getirebilmeleri için de mu -

ayyen postalar ihdas edilecektir 

Ayvalıkta yeni bir spor 
klUbU kurulacak mı? 
Ayvalık (Hususi) - Ayvalık 

baş~·anı Asaf G'jlcbe~ Aydın tarihi
ni yazmıştı. Tarih Istanbulda da
ğıtılacaktır.Asa[ Gökbel Bozdoğanu 
şair Fethi'nin neşredilmeyen di -
vanile (Bir aşıkın seyranı) adlı 

eserinin müsveddelerini veresesin
den alarak bunları bir kitab hali
ne getirntiştir . Asaf bu eseri Ay -
dm halke\ine vermiştir. Eser, hal
kevi tarafından bastırılarak dağı

tılacaktır. Bu eser Türk edebiya -
tında çok mühim bir boşluğu dol -
durccaktır. Şair Fethi son asır Os
manlı şairleri arasında mühim bir 
yer almıştır. Üniversite profesör
lerinden İbnilemin Mahmut Kemal 
(Son asır Osmanlı şairleri) adlı ki
tabında kendisinden bahsetmiş ve 
bir şiirini de neşretmiştir. Bu ki -
tap, şair Fethinin eserlerinin mey
dana çıkarılmasına vesile olmuş-
tur. 

idman yurdundan ayrılan bazı kim- ================ 
seler burada ikinci bir spor klü -

bü teşkilioo karar verıı;ışlerdir. 

Açılacak bu klübün adı Doğan -
spordur. Tenis ve tlenizcilik şube-

!erine futboldan ziyade ehemmi -

yet verileceği iddia ediliyorsa da 

bu tesbit memleket gençliği ara-
sında ikilik tevlit etmelctedir. F-

sasen pek az sporcuya malik e>!an 

yurt, bu ikilikten çok mütees•ôr -

dir. 

BEYOGLU 
SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

: Niçevo 
: Dördüncü aşk 
' Şanghay veMazurka 
' Halk kahramanları 
: Neşe ile 
: Aşk güneşi 
: Şovbot 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 

Manisada büyük bir 
ağaç bayramı yapıldı 

ŞIK 

ŞARK 

: Yeşil domino ve 
Anna Karenin 

: Bay Tekin 
: Hindistan kahra
manları ve bir gün· 
lük ki bar kadın 

ASRI : Son uçuş ve Bo-

G .. 1 M • " b·- ··k b" zsmbo korsanları UZe 8ft1Sanın imarına UYU lr 98Y· ASTOl<YA : Kadife maske ve 

retle çahşıhyor. Yeni stadyom yapılacak cuMHURIYET: ~!~-: ~~<lru:CuBü-
Manisa, (Hususi) - Burada bir 

ağaç bayramı yapılmış ve çok fay
dalı olmuştur. Bayram yalnız mer
kezde değil, bütün vilayette yapıl
mış, herkesin hazırladığı ağaç fi
danları c gün hazırlanan çukurla
ra dikilmiştir. 

Ağaç sevgisi bütün Manisalıla • 
rın ruhlarında yer etmiştir. Onun 
fçin kadın, erkek, hatta yüksek ba
yanlarımız bile ağaç dikmişl~~dir. 
Bütün bu yüksek faaliyetin başında 
valimiz Doktor Lı'.ıtfi Kırdar bu -
lunmaktadır. 

SPOR İŞLERİ 

• • 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

yük ihtilal 
ISTA NB UL 

ı Yı k ı lan belde ve 
Ölüm ve Zafer 
: Çapkın genç ve 
Kızı l çayı r 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
ALEMDAR : Korkusuz kaptan 
KEMALBEY : Çöl savaşları ve 

Çin batakhan~si 

HALE 

HALE 

K AD IKÖY 
: Yeşil domi no 

O SKÜ DAR 
: Çapkın genç 

B A K I RKÖ Y 
MiL TIY ADI : Mişel Strogof 

ve kömür dağıtılmıştır. Hükı'.ı -
met konağında verilen balo çok 

güzel olmuş ve iyi hasılat temin 

etmiştir. 

YENİ MEKTEPLER 

Bu yıl tam teşkilatlı büyük bir 

mektep inşa edilecektir. 40 bin -
liraya çıkacak olan bu mektebin 
adı (İnönü mektebi) olac:ık!ır. 
İnşaat için munzam tahsisat a -
lınmıştır. Büyük kazalarda da 

küçük mikyasta, fakat tam teş -

• Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
.!!!e ne o lduğunuzu 

söyliyelim 
r Bu ailtun1a rım ııda okuyucu1a• 
rım1ı.1n fotoğraflarını t ah lile de.• 
va'm ıedlyoru-z,] 

298 : Cemal Coşkun 
e Zekidir. Ça

lışmayı se v e r. 
OkuduQ-unu ıyı 

anlamak ister. in· 
tizama meraklıdır. 

Fazla hassastır. 

En ehemnıiyetsiz 

hadiseler üzerin

de fazla durur. 

Bir az sinirlidir. 
Herkesle faz 1 il 

konuşmayı sevmez. Fakat hoşlan

dığı kimselerle neş'eli neş'eli konu

şur. Kendisini çabuk sevdirir. Et· 
rafına itimat telkin ~der. 

3 metre 
Sakal 

MUsabakada blrlnclll§I 
kazandı 

:>aponyanın Akazaka §ehrinde, 

bütün Japonya dahilındeki uzun 

sakallı erkekler arasında bir mü

sabaka yapılmıştır. Bu müsaba -
kayı 72 yaşında Kato isminde bir 

erkek sakalının 3 metre uzunluğu 

ile kazanmıştır. 

Bir file 
Merasimle 
Ad konacak 

Bu, Avrupada ilk doğan 
fll yavrusudur 

Fransada seyyar bir canba,ha • 
nede bulunan bir fil, canbaz..,ane 

tr~nle bir memleketten baş!<"a h<r 
memlekete giderken yolda du!;ur
mu~tur. Avrupada ilk c'da olarok 
doğan bu fil yavrusuna bir kaç gün 
sonra Pariste, meşhur artistlerden 

Moris Şövalye iie Jozefin Beker 

isim koyacaklar ve bu münasel:nt

le merasim yapılacaktır. 

Etekler yine 
Kısalıyor 

Sinema filminin payıtahtı olan 

Holivuttaki en meşhur i7 res<1'll. 

bu yıl, kadın eteklerinin kısaltıl -

masını muvafık bulmu~iardır Bn 

17 zat, moda mütehassısları olduk· 
ları için her yılın modası hakkında 

en salahiyetli sözü söyl~mektedir

ler. Yeni kısa eteklerle kadınla"'n 
da'1a giizelleşeceği karen üz»,inP 
Amerikı kadınları yem modaya 
uymıya başlamışlardır . . ...................................................... . 
ı,,,.,uı Bıltdiııtıi 

lehirTUjaTrosu 

ııııı ı ıııııı ı ı ı 
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günü akşamı 

saat 20.30 da 

BAHAR 
Temizliği 

5 

Denizcilik aleminde: 

Dünyanın en mükem
mel buz kıranı yapılıyor 
Her biri on bi n beygir kuvvetinde Uç buhar maki· 
nealle ltleyen 9 kazanlı bu gemi 11 bin tonluktur 

Bu geminin uç klsımları yekpare 
bir külçe halinde hazırlanıyor 

Y•ni 6uııtrran, 6udar ara•ın tlan ı•,rc•lc gt nt llerln .. j erlerivi 
lcola9laıtrraca lc 

Sovyet Rusyada cOrconikidze> dan kayıp geçmesini temin ede • 

bahriye tezgahları, cJozef Stalin> cektir. 
yeni buzkıran gemisinin inşaatını Jozet Stalin., şimal deniz yo • 
bitirmek üzeredir. lunda, gemilere refakat edecektir •. 

Bu buzkıranın inşasından sonra, 
Çok kısa bir zaman znrfında, 

c Viaçeslav Molotov• ismir.de aynı \ 
J 00 kadar mühendis ve inşaatçı, 

derecede kuvvetli ikinci bir buz -
buzkıranın umumi projesini, bü -
lün makineleri ile müteferri cihaz- l=k=ır=a==n=t=ez=g=iıh=la=r=a=k=o=n=ac=a=k=t=ır=.=== 
tarının planlarını hazırlamışlar ve 

derhal inşaata başlamışlardır. Pro

je, şimdiye kadar vukua gelen 
bütün lrntup seferlerinden alınan 
tecrübelere istinaden vücude geti

rilmiştir. Yeni gemi, kutubun en 

kalın ve kuvvetli buzlarına mu -

va!fakıy-etle göğüs ~rebilecektir. 

On bir bin tonilato hacmındaki 

bu gemide muazzam dokuz kazan 
vardır VE bu kazanlar, beheri 10 
bin bevgir kuvvetinde, 3 buhar 
makine>ini işletmektedir Gemi -

nin boyu 107, genişliği ise en geniş 

yerinde 23 metredir. Bu buz kıran 

üzerind~, dünyanın en mükemmel 
ve en yeni elektrikle işler seyrü -
sefer aletleri mevcuttur. Gemide 

ayrıca iki tane de çok kuvvetli tel

siz cihazı vardır, ve bu cihazlarla 

en fena şerait dahilinde dahi Sov

yetler Birliğinin her hangi bir nok

tası ile daimi irtibatın muhafazası 

mümkürdür. 

Buzkıranın teknc'i ve merkezi 

kısmın beş katı inşa edilmiştir. En 

üst güverte, bir kaç tayyare ala -

bilecek bir platform halindedir. 

Halen geminin uç kısımları bir tek 

külçe halinde hazırlanmaktadır. 

.Bu parçalar, 21 ve 31 tonluktur. 

Geminin bu kısımlarının salabeti, 

buzkıranın şimal denizlerinde 

Arktiğin kuvvetli buzlaıı arasın -

Ceset mübadelesi 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet 

memurları, 24 ve 26 sonteşrinde vu· 

kua gelıniş olan hudut hadisesin

de maktul düşmüş olan 8 Japon 

neferile - J apon yüzbaşısının cese

dini Japon memurlarının talebi ü
zerine bu memurlara teslim etmiş

lerdir. Japonlar da iki Sovyet ne
ferinin cesedini iade eylemişler -

dir . 
Sovyet memurları, 11 ilkteşrin -

deki müsademede bulunmuş olan 

tayyare mülazımı Tominaco'nun 

cesedini Kore hududundaki Japon 

memurlarına iade etmişlerdir. 

Buz üstünde 
Hokey 

Londra, 18 (A.A.) - Buz üstün

de hokey dünya şampiyonluğu: 
Çekoslovakya, sıfıra karşı 7 sayı 

ile N orveç'e galebe çalmıştır. 

Macaristan, bire karşı 4 sayı ile 

Romanyaya galiptir. 
Lehist&n sıfıra karşı 3 sayı ile İs

veç'e galiptir. 

Londra, 18 (A.A.) - Buz üstün

de hokey müsabakaları: 

İngiliz takımı, sıfıra karşı 6 sayı 

ile Alman takımına galip gelmiş -

tir. 
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' iM ! komedi 3 perde 
Yazan : F. Lons
d ale • Türkçeye 

çeviren:Avni Givda 

evi$~fer 
Ev-lel)iv\eler 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 
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ak~amı 

AŞK 

saat 20,30 da 

MEKTEBİ 

Yasan: Yusuf Ziya, besteleyen 

Muhli s Sabahattin 

Jf 

HALK OPERETİ 
Şehzadebaşı TURAN'DA 

I 

Otobüste başlıyan aşk 
Tekirdağından Sadi imzasile ge

len mektupta deniyor ki: 

Dertortağı, 

ma sarıldı. Tekrar seııişmiye btl§
ladık Günlerden bir gün kalkıp 
gitti. Fakat ben yanıp tutuşuyo -

rum. Kızı hakikaten sevdim. ATka
smdan mı gideyim? Hnu nereler -
de bulayım? Bana bu hususta bi~ 

akıl öğretiniz.» 

Oğlum, 

Vilayette spor faaliyeti geniş bir 
inkişafa mazhar olmuştur. Yalnız 

futbol değil, tenis ve bilhassa dağ
cılık sporunun başında Albay İs
mail Hakkı Alpan bulunmaktadır. 

Manisa'da muntazam bir starlyom 
bulunmadığından gençlerimiz gay
ri muntazam sahalarda çalışmakta 
idiler. Bu mühim ihtiyacı nazarı 

dikkate alan vali Doktor Lı'.ıtfi Kır
dar, istasyon civarında münasip 
bir yeri stadyom için ayırtmıştır. 
Ankara stadyomunun pliinını yap
mış olan M. Vinali Manisa'ya davet 
edilmiş ve yapacağı stadyom planı 
için tetkikler yapmıştır. Pl3nını 
hazırlıyarak gönderecektir. 

Mani•a oalisi doktor l utfi Kırdar 

nin muhtelif kolları için bir çok 
odalar, ikinci salon ve bir tarasa 
inşa ettirilecektir. Halkevi civa -
rında bir Parti binası, biraz daha 
ilerde çamlığın kenarında adliye 
sarayı inşa olunacaktır. Adliye sa
rayının inşası için lazım olan ar
sayı vilayet verecektir. ( 40) bln 
liraya çıkacak olan binanın, Adliye 
Vekaleti tarafından inşa edilme
si istenmiştir. Bütün mahkeme -
!er, bu binada toplanacaktır.. Kı
zılay kurumu için de bir bina 
yaptırılacaktır. 

kilfıtlı üç mektep binası daha yap- Cumartesi gündüz 14,30 da talebeye 
tırılacaktır. İmar işleri için çok 

Bundan bir müddet eı•veı 58 ki
lometre uzağımızda bulunan Mal
karaya gitmiştim. 5-6 saatlik bir 
yolculuk esnasında yanımda otu -
ran bir kadınla ıyice konu§tum ve 
anlaştım. Kasabada bulunduğum 
müddet içinde de sık sık konuş -
tıı"" Kız güzel ve §irindi. Bana 

derhal ilanı aşk etti, sevişmiye 
ba§ladık. İşlerim bitti. Tekirdağıt>a 
gitmek mecburiyetinde kaldım. Bir 
müddet sonra kasabaya tekrar git
mem lazım geldi, gittim. Bu sefer 
sevdiğim kızı seyya" bir tiyatro 
kumpanyasmırı artisti gördüm. Ta
bii birden sukııtıı huyale ıığrrıc!ım. 
Kızdan şüphe etmekte haklı idim. 
Oyunlardan sonra kızla konıı§tum. 
Bir an beni tanımadı. Sonra boynu-

Böyle sevgi olmaz. Sırf bir ma
cera yapmak için seninle konuşan 
bir kaç gün sonra seni unutan bir 
kızdan mütekabil sevgi beklemek 
hatadır. O, ya sizinle paranız için 

bu şekilde konuştu veyahut kum • 
panyası gelinciye kadar vakit ge
çirmek için. Onun için sen böyle 
derme çatma kızlardan vaz geç de 

işine gücüne bak. Eğer paran da 
varsa yahut işin iyi ise evlen. İşte 
sana tavsiyelerim. 

Stadyomun inşası için vilayet 
büt~esinden tahsisat ayrılacaktır. 
lıu sene inşaata başlarıabileoeği 
l<uvvetle tahmin ediliyor. 
YENİ YAPILACAK BİNALAR 
l\1:anisa merkezinde mühim bir 

Çok binalar daha inşa f>ttirilecek
tir. lialkevi, ilaveten inşaatla ge -
llişletilecek, sporcular ve Halkevi-

Vali Doktor Lı'.ıtfi Kırdar'ın 

-emrt'lc çalışan Kızılay 11eyetleri
ne halk tarafından iki ayda 7000 
lira teberrüde !bulunulmuştur. 
Fakir halka_ elbise, sıcak yemek 

iyi çalışılmaktadır. 
Çocuk bahçesi ve büyük park 

için hazırlıklar il<ırlemiştir. 

Bütün Manisa münevverleri, bir 
kicle halinde valinin etrafında 

toplanmış olarak çalışıyorlar. Halk
evindeki faaliyet te diğer vi15 
yetlerimiz için nümune olacak de
reced<ıdir. 

Cumartesi akşamı 20,30 da umuma 

RAHMET EFENDi 

PAZAR matine 14,30 da 

KIRK YILDA BiR 

PAZARTESi Süreyya'da 

San'atkar NAŞIT TO~AKOS'LA 

beraber 

L E B LE B i Ci Dertortaaı 
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Konferansın son tebliğii 
Balkan Antantı müzakereleri, dört

1 

memleket Dış Bakanları 
arasında görüş birliğini belirtmiştir' 

( 1 nci sayfadan det•am) 

antantı matbuatı, bugün mükemmel 
bir ırmaktır \'e muhteşem bir ne· 
bir haline gelmek için ıı;ün geçtik
çe genişlemektedir. Bu ırmal!'ın 

yataıtını, bizler, kendi ellerimizle 
kazdık. Bunu kapatmıyacağız ve 
bu ırmağın suyunun berraklığını 
kay~lmesine müsaade etmiyecel!'iz. 

Evvelki gün Reis Mosestin bah· 
selliği meşaleyi, daha yüksekte 
muhafaza edeceğiz. 

Bu akşam gayretlerimizin ver
diği semerelerden memnun ve ay
ni zamanda kendi mesuliyetlerirrl· 
zi de müdrik olarak birbirimizden 
ayrılıyoruz. 

Ayrılmadan evvel müsaade '?dı· 

niz de, aziz Romen, Türk ve Yu
goslav meslekdaşlarım, sizlere t•
""kkür ~deyim ve sizleri tebrik e
deyim. 

Başlarınızda Balkan fikrinin vıl· 
maz alemdarı olan birinci sınıf 

şefler bulunuyor. Sizler, böyle lıi" 
mazhariyete maliksiniz, fakat ayni 
zamanda sizlerin her biriniz de !ıi· 

rer şef:;iniz ve her biriniz bir emi:: 
mekanizmasının hareket m.anive -
!asını idare ediyorsunuz. Mük<!m· 
mel vaziyet sayesındedir ki, l•0 n, 
üzerime düşen \'a:ifeyi yapab!l,lim 
ve bugün bu dakikada gurur \'e if • 
tiharla, mesaimizin nihayetlenme
sinin, başlanması kadar, mes'ut ııl· 
duğunu kaydedebilirim. 

MATBUAT DELEGELERİ 
ARASINDA 

Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Dün <iğle üzeri, rahatsızlığını ı:e· 
çiren Elen Komitesi reisi ve Etnos 
Drektörü B. Nikolupulos, Kifisya
da Balkan Antantı matbuatı kon
feransı delegeleri şerefine bir zl · 
yafct vermiş, matbuat ve turizm 
müsteşarının da bulunduğu bu zi 
yafct gayet neş'eli ve çok samimi 
bir surette geçmiştir. Ziyafet esna
sında, Romen, Türk ve Yugosla\•ya 
delegeleri. matbuatm halk kitle -
!eri arasındaki ehemmiyetinden 
bahsetmi~lerdir. 

MEÇHUL ASKER ABİOESİNE 
ÇELENK 

Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajan· 
sı bildiriyor: 

Balkan Antantı Matbuatı Konfe· 
ransındaki muhtelif murahhas h:· 
yetleri azaları, dün saat 16.30 da 
meçhul asker abidesine çelenkle• 
koymuşlardır. 

A tina, 18 (A.A.) - Matbuata a
şağıdaki tebliğ verilmiştir: 

Balkan Antantının ~ Kon· 
seyi, beşinci içtimaını, 15 şubattan 
18 şubat tarihine kadar Atinada, 
Yugoslav Başvekili \'e Hariciye 
Nazırı ve Konseyin bu devresi 
başkanı Ekselans Stoyadinoviçin 
riyasetinde akdetmiştir. 

Buna binaen Konsey. Bulga,• • 
Yugoslav paktını, bi.ıtün Balk~n 

milletleri arasında dostane bir tcs· 
rikı ıncs~inin teessüsH için kıymı:'t~ 
li bir amil olarak teliıkkı etme'< • 
teuır. 

Matbuatın Balkan Antantı es~ • 
rinc yapacağı lıızmeti hakkile ta'<
dir eden Koıısey, Balkan Antan' ı 
memleketlerinin Matbuat Konfe • 
rar'Sl toplantılarında görülen sa • 
mimiliği mcmnuni ·etle tesbit e~
miştir. 

Daımi Konseyin gelecek topla~· 
tı;ı eyliıl ayı içinde Ccnevrede 
Milletler Cemiyeti Assamblesinin 
mutad içtimaları esnasında akte • 
dılecektir. 

• • • 
Hariciye 
Vekilimiz 

1 
Şerefine 
lnglltere ve Sovyet se
faretlarinde ziyafetler 

v•rlldi 
Atina 18 (A. A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Hariciye vekıli Dr. Tevfik Rüştü 
Aras şerefine bugün İngiltere se
faretinde bir öıtle yemeği verilmiş· 
tir. Atina elçimizin de refikasile 
birlikte iştirak ettiği bu •iyaf~tten 
sonra Dr. Aras, Sovyet sefareti· 
nin kendi şerefine verdiği çayda 
bulunmuştur. 

Bu çayda, Atina elçimizle refi. 
kası ve elçilik erkanı hazır bulun. 
muşlardır. 

Atatürk 
Ve SeUlnlk beledly• mec• 

llsi arasında 
Ankara, 18 (A.A.) - Reisicü>n· 

bur Atatürke Seliınik Beledıye 

Meclisi Re!sı tarafından 12 şı..b-.t 

1937 de aşağıdaki telgraf gönderil· 
miştir: 

Yeni Türkiyenin büyük yaratıcı· 
sı ve memleketimizin samimi dos· 
tunun doğduğu evin hatırasını '!· 

hediyen muhafaza etmekle baht.i · 
yar olacak ol.an doğduğunuz şeh • 
rin Belediye Meclisi derin tazima· 
tının bir nişanesi olarak tarihi evın 
bugünden itibaren emrinize tevrii
ine karar vermekle şerefyaptır. 

Atatürk de cevaben şu t~lgrafı 

göndermişlerdir: 

B. llfarcuriu 

Seldnik Belediye Reısi ve Belediye 
Meclisi Reisi 

SELANlK 
Doğduğum ev hakkında Selanik 

Bel~diye l\Ieclisinin cemilekar t:
şebbüsü<1ü bildirmek ıçın bana 
gönderdiğiniz telgraftan fevkalade: 
müıeha~~is oldum. Seliınik Bele • 
diyuinin lütufkar düşüncesi be•ıi 

derin bir tarzda mütehussis etti. 
Siz'! hararetle teşekkür eder ,.e b,ı 
dostane kararı sizinle birlikte il· 
hanı etmek liıtfunda bulunanların 

Daimi Konseyin en samimi dost
luk havası içinde cereyan eden mü
zakereleri dört memleket dış sıya
salarını idare edenler arasındaki 

tam görüş birliğini ve Balkan mem
leketlerini bağlıyan tesanüdü bir 
kcrrc daha müşahedeye imkan ver
miştir. 

hepsi nezdinde samimi sempatime 
Avrupa uıııumi vaziyetini ve 

tercüma n olmanızı rica ederim. 
Balkan Antantı devletlerini bil • K. ATATÜRK 
hassa aJSkadar eden meseleleri de~ m•uuu•uıuıu•••••11u111111 .. uuuuıııu111111111ıı11•ııuuıı11••••1•11111 
rin bir tetkike tabi tutan Konsev ı• 1 Al 
Balkan Antantının bütün faaliy~~ 1 ta ya. manya 
tini barışın muhafazasına hadim ol- 1 d 
mak için inkişaf ~ttirmek arzusu- Arasın a 
nu teyitte müttehit bulunmu~tur. 
Bu istikamette vaki olacak her gay- Anlaşma 
ret, Balkan Antantının tam müza
heretine nail olacaktır. 

iMilletler Cemiyetine sadık bir 
surette bağlı bulunan Balkan An
tantı, bu cemiyetin, müşkül ahval 
içinde, yüksek vazifesini ifa ede • 
bilmesi için, Cenevre lll1!saisine 
faal bir surette teşriki mesaiye de
vama azmetmiş bulunmaktadır. 

Balkan Antantı Konseyi, barış 
lehinde beynelmilel icraat çerçe
vesi içinde, barışın muhafazası ve 
Akdenizde istikrar için mühim bir 
amil teşkil eden İngiliz • İtalyan 
anlaşmasını bilhassa takdir etmiş· 
tir. 

Daimi Konsey, Bulgaristanla Yu· 
goslavya arasında 24 kanunusani 
1937 de Bclgradda imza edilen 
dostluk Paktının akdinden mem· 
nuniyetle malumat almış ve bu 
paklıın, Balkan Antantının gaye
sine tekabül ettiğini müşahede ve 
tesbit etmiştir. 

(1 inci •ayfadarı demm} 
Bu şerait altında ltalyan-Alman 

mukareneti, Avusturya maliye na• 
zırı M. Neumayer'in ltalyaya seya
hat etmesine ve M. Musolini ile 
M. Schuchnigg arasında yapılması 
muhtemel mülakatın müsbet bir 
neticeye iktiran etmesine m.\nİ 
olamaz. 

M. Neumayer, burada son Avus. 
turya istikrazı tahvillerinin ltalyada 
piyasaya çıkarılması hususunu mü· 
zakcre ed~cektir. 

Şu balde, ltalyanın Avu~turyaya 
iktısadl müzahereti devam etmek· 
tedir. Yalnız, zevahiri ~urtarmak 
isteniliyor. 

Üç taraflı protokollara gelince. 
ltalya, Almanya ile tesis etmiş ol· 
duğu mukarenettenberi, bunları 

tevsi etmekten çekinmiş ve rüchn 
esasına müstenit tarifeleri bertaraf 
eden iki cihetli itiliflarla kanaat 
etmiştir. 

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

-AÇIK sOz-

ispanya faciası 

Asiler Madrid yolunu 
ilerliyorlar kestiler, 

( 1 nci sayfadan devam) 
mişlcrdir. En azı, 11 maktul ve 60 
bdar yaralı vardır. Belçika <efaret 
binası, hasara ugramıştır. Jamara 
cephe<indeld hükumet milisleri 3 
kilometre ilerlemişlerdir. Saat 15 
ten geceye kadar muharebe bütün 
şiddetile devam etmiştir. Perales, 
Tajuna kasabaları ile Maranosada
ki mevzilere hükumet ku\'velleri 
hakim bulunmaktadır. Madrid önün. 
de cereyan eden muharebe, en çe
tin muharebelerden biri olmuştur. 

hakim olan mühim bir mevzii iş· 

gal eimislerdir. 
Esrurial ın pek yakında zaQtcrli- ' 

leceği tahmin olunmaktadır. 

-------- . --- - - -

HASAG 

mahsus 
LAMBA 

Lüks ve arabacı 

Lambaları 
gelmiştir 

Umumr satış )·eri: 

takale caddesi 
lsıanbul, Tah. 

51 numaralı 

POKER TIRAŞ BIÇAKLARI 7 şubatta asiler, büyM< bir taar. 
ruz icra ederek Valencia yolunu 
kesmişler ve hükumet kuvvetlerini 
püskürtmüşlerdir. 

ADEMİ MÜDAHALE İŞLER[ 

Par,s. 18 (AA.) - Nazırlar Hec

lisınde, M. Ddbos ve bc»·nelmı.~l 

ademi müdahale itilafına ve bir 
kontrol tensikine müncer olmu~ o
lan nıüzakPrelerin bir tarihçPsini 
yapmıştır. Hariciye Nazırı, ademi 

müdahaleyi müessir kılmak içın 

Fransa tarafından ittihaz edill"l'iş 

ohıı tedbirler hakkında da izahat 
vermi~ ve devletlerin mümasil ted
birlerle mukabeiede bulunmaları 
Jazım geldiğini söylemi, tir. 

1 • 

Istanbul 3 •• İcra 
Memurluğundan: 

10 Şubatta yani Malaga'nın iş
gali ıı;ünü, asiler payıtahtın iaşe 
işlerioin teminini men'e kalkışmış 
olduklorıııdan dolayı Madrid'de 
büyük bir heyrcan hasıl olmuştur. 

Araganda ve Sanınartin de Lave
ga önünde ~iddelli muharebeler 
olmuştur. 

12 Şubatta Asiler, Argandayı 

bombardıman etmişler ve Morata 
de T ajt1na ile Madrid • Alcala de 
Benares yolunu tebdil etmişlerdir. 

14 Şu bet ta asiler, Mora ta de 
Tajuna ve Madrid. Alcala d7 Be. 
nares yolunu tehdit etmişlerdır. 14 
Şubatta, bu ileri hareket, d. urdu· 1 
rulmuştıır. . . . 

16 Şubatla hükumet mılıslerı, 
muk•bıl taarruza geçmişlerdır. 

17 Şubatta Tajuna tahlis edilmiş 
\'e mili•!eı 3 kilometre ilerliyerek 
asilerin mukabil bir taarruzunu 
püskürtmüşlerdir. 

ASİLER İLERLİYOR 
Salar . .ınque, 18 (A.A.) - Ne~re· 

dılen teb,iglerde Jarama mıntaka
sında milislerin mukavemet'nin 
ge,·şemekte olduğu ve frankist 
kuvvetlerin bati ve fakat em:n 1,ir 
surette ilerlemekte oldukları ba • 
yan edilmektedir. 

YOL KESİLDİ 
Avila, 18 (A.A.) - Havas Ajan :ı 

Muhabirinden: 

Londra, 18 (A.A.) - Röytcr A
jan;ının istihbaratına göre, gön;il

lülerin kontrolu proje.,ıne k-ırşı 

PortPkizin ileri sürmll::? olduğu i~i

razları tetkike memur yeni Ademi 
Müdahale Tali Komitesinin bu sa
bahki içtiınaında mahsüs tera1<ki .. 
ler elde edilmiştir. 
Diğer faraftaıı Portckizdcn İs -

panyaya g'den yolların kontrıılu 

meselesıııi tetkike memur diğer bir 
tali komitede bu akşam bir iti!3F 
elde edileceği ümit olunmaktadır. 

Paris, 18 (A.A.) - Öğrcnildiğ'.ne 

göre. l\f. Delbos, imza etmesi iç'n 
Reisicumhur 1\!. Lebrun 'e bir Mk 

kararnameler, kararlar ve tamim • 
ler takdim etmistir. Bunların rrn· , , 
ye~i. gönüllülerin ispanyaya git
mek üzere hareket edebilecekleri 

bütün dPniz ı·e hava lımanlar;nı 
müessir bir kontrol altında bul•;n. 
durmaktır. 

Bir çok ince tedbirler, her tür:ü 
ah,ali derpiş ctmektedi:'. Bütün 
bu tedbirler, bu ayın yirmisi'l.de 
gl'Ct-· y ırısı meriyct mcvkiine ai. 

Asi kuvvetler, münakalatın la· 
mamile inkıtaa uğramış olduihı 

l\fadrit • Valencia yoluna hakt!!l. 
bulunmaktadırlar. 

1 rcct·ktir. • 
1 ....................................................... . 

Hükumet kuvvetleri, kendilerı -
nin bu yolda bulunduklarını sf•y-, 1 
!emekte iseler de, asiler bu yoldan 
hiç bir kuvvetin geçemiyeceği mü
taleasındadırlar. Hakikatte bu yol
da, bir çok kilometre imtidadın~a, 
bir tek canlı insan yoktur. 

HAVA BOMBARDIMANLARI 
Barcelone, 18 (A.A.) - Asilerir 

tayyareleri, Scira ve Pohla de ';p

gur, elektrik santralını bombardı
man ctm~lerse de bir netice c!d!" 
edememişlerdir. 

HÜKÜMETÇİLERİN TEBLİGİ 1 
Madrit, 18 (A.A.) - Müdafaa Ko

mitesi bildiriyor: 
Dün )arama mıntakasında ya::ıı · 

lan taarruz esnasında düşman bir 
çok mevzileri terke icbar ediln,iş
tir. Düşm,n, geçen hafta, bu me\'· 
zilerden Madrit \'e Valencia ara
sındaki munakaliitı tehdide kıı·•rr. 

etmişti. 

Cumhuriyetçilerin Ali Kum•n • 
danlığı, Cumhuriyetçilerin bu cep· 
hede 5 kilometre kadar ilerbmi~ 
olduklarını tahmııı etmektedir. 
Düşman, bir çok silah ve mühi'11· 

mat bırakmıştır. 
Teblij!in nihayetinde, Centı is

tihkamlarının hükumet kıtaatı ta
rafından bombardıman edilmi5 ol· 
duğu beyan o!unmaktadır. 
HÜKÜMETÇİLERtN TAARHı;zu 

AKİM KALDI 
Avila, 18 (A.A.) - Havas Aja:" sı 

Muhabirinden: 
Neşredilen bir tebliğde Hükıi • 

metçilerin dün Jarama cephesin· 
de yapmış oldukbrı iki taarruz•;n 
çok şiddetli olduğu, anc~k hiç bir 
netlce vermemiş bulunduğu beyan 
edilmektedir. 

Saat 5.30 da Hükumet bataıya
ları, asilerin Nacia Madrit önün • 
deki mevzilerile Maranosa üzerine 
şiddetli bir ateş açmıştır Bund"n 
maksat, Jaramanın sol sahilirıd~ 

bulunan frankistlerin arkasını rc
virmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Milisler, top ve mitralyöz at~ i· 
nin tesiri altında oldukları yı>r~e· 

rrıhlanıp kalmışlardır. Hük1ımet

çilerin iki tankı tahrip tdil!T'.i§fü. 
Sabahleyin milislerin Yl'ni hir 

hücum dalgası, Frankistlerin sipor. 
!erine ulaşmıya çalışmışsa da tc\'
kif edilmi~tir. Öğleye doğru Fran
kistler Jarama mıntakasında ha
fifçe ilerliyerek vaziyetlerini ısbh 
etmişlerdir. 

Escurial mıntakasında Robl~do 

de Chavala önünde frankist kuv
vetler, uün öğleden sonra Escurhla 

Fransız 
Kabinesinde 
Değişiklik mi? 

( 1 ncı sayfadan deı;am) 

3 - Altın tedavülünün serbestisi, 
Malin gazetesi, ila \•e ediyor : 

Böyle bir ~ey, aklıselime ve 
uzun bir tecrübenin teyit etmiş ol. 
du~u mail tekniğin salim kaidele
rine rucua doğru atılmış büyük bir 
adımdır. 

Bazı gazeteler, halla kabine er. 
kanı arasında tadilat yapılacağın· 
dan bah<etmektedirler. Maliye na· 
zırı M. Vinceot Auriol'un istifa 
edeceği ve yerine M. Abel Gardey 
veyahut M. Caillaux'nun getirile
cel!'i söylenmektedir. 

Poputaire gazetesi, bütün bu ha. 
berlerin asıl ve esaslanari oldu. 
ğunu beyan ile şöyle demektedir: 

Çevrilmek istenilen mJnerva, mey
dandadır. Bu manevra da diıterleri 
gibi suya düşecrklir. M. Vincent 
Auriol, mevkiinde kalacaktır. Ken. 
disi, şefımiz olduğuna hiç birimizin 
itiraz etmediği başvekil ile hem fi. 
kir olarak vazifesini ifa edecektir. 

Hükumetin, bir çok defalar tarif 
edilmiş olan bir siyueti vardır. 
Bu siyasetin mahiyetini taj'yire 
uğraşmak beyhudedir. 

Fiat yükselmelerine karş1 
Paris, 18 (A. A.) - Dahiliye 

iktısat nazırları, mebusan ve ayan 

meclislerine, fiat yükselmesine bir 
nihayet vermeğe matuf k .. nun la. 
yihaları tevdi edeceklerdir. 

10 bin amele grev yaptı 
Paris 18 (A.A.) - Şimal depart. 

manında kain on bin demir maden. 

leri münakalAt amelesi grev ilan 
etmiştir. Bu mıntakanın 16 000 
amelesi işsiz kalmıştır. ' 

Bu mıntakanın demiryolu servis. 
leri, normal surette işlemektedir. 
Yalnız marşandiz servisi tamamile 
tatil edilmiştir. 

Tunusta arbedeler 
Paris, 18 {A. A.) - Tunuslan 

alınan resmi haberlere göre, 13 

Şubat akşam, faşist ltalyanlarla 

faşizm aleyhtarı ltalyanlar arasında 
bir sinemada Malaganın işgalini 

ırösteren bir film yüzünden bir ta· 
kım arbedeler olmuştur. 

Tunustaki lt .. lyan gazeteleri, 
şiddetli bir mücadele açmışlardır. 

cu 

Hayriyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci 

derecede ipotek ettiği tamamına (1200) lira ktymet takdir edilen 

Kasımpaşada Bedrcttin mahallesinde Aynialibaba sokağında 

23 yeni 22 No. lu sağ tarafı Aynialibaba sokıığı sol tarafı 

san Teresesinin arsasile Faik ve hemşiresinin uhdesindeki 

eski 

Ha· 

hane 

kısmen Matmazel Frosonun hanesi arkası Süleyman ve lıisseda

ranının hanesi cephesi Aynialibaba sokağı ile mahdut mııa bahçe 

ahşap hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. Zemin kat: İki kapı iki 

taş aralık iki oda birinci kat: Birer merdiven başı üzerinde birer

den iki oda çatı katı: Bir aralık bir oda, umumi evsafı: Bahçe• 

nin etrafı di var içinde bir kuyu bir salaş hela mevcuttur. Bin:ı 

ahş~p ve haraptır. Umumi mesahası 83,50 ml olup bundan 

m2 bina kalanı bahçedir- Evsafı y.ıkarda yazılı gayrimenkul 

pudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. 

31 
ta-

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy. 

meti muhanınıenin %7,5 nisbetinde pey akçesi veya mili! bir 

bankanın teminat mektubunu hamil olmaları İcab eder, Arttırma 

şartnamesi 15·3.937 tarihine müsadif pazartesi günü Dairede 

mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 5.4.937 
tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 

kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme

nenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdird<! 

son aı ttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 

gün daha temdit edilerek: 20-4· 937 tarihine müsadif Salı günü 

saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neti• 

cesinde en çok ıırttıranın üstünde bırııkılacaktır. 

2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine 

tevfikan hakları tapu sicillerile aabit olmıyan ipotekli alacaklarla 

di~er alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin hır halı:larını ve 

hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti. 

haren 20 gün zarfın da evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bil· 

dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit ol

mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. l\!ütera• 

kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu 

delltıliye resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu• 

nur. 20 senelik Vakıf icare•i taviz bedel! müşteriye aittir. Da· 

ha fa•la malılıoat almak istiyenlerin 834/J03 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gÖ• 

rüp anlayacakları ilan olunur. (970) 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu· 
ğundan: 

Tamamına yeminli 3 ehlivukuf ta
rafındanl880) lira kıymet takdir e· 
dilmiş olu evsaf ve mesahası aşa· 

ğıdıı yazılı Davutpaşada kasap İl • 
yaz mahallesinde Şimendifer cad

desinde eski 15, 17, 19 yeni 17, 19 
sayılı ve içinde biri harap iki göz 

ahır dört kuyu ve ikisi metruk bir 

havuz ve içinde incir nğaçlarile 
çimento taşlık, bir ocak, bir hela, 
iki odadan ibaret bir bahçıvan bi

nası bulunan ve senede (120) J!. 
ra kira getiren 3745 m. bostan mü
zayedeye vazedilmiş olduğundan 

22./7 /937 tarihine müsadif Pazar • 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra e • 
dilecektir. Arttırma bedeli kıyme· 
ti muhammenenin ~ 75 ini bul
duğu takdirde müşterisi üz2rine 
bırakılacak •ır. Aksi takdirde en 

son arttıramn teahüdü baki kalmak 
üz~re arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 7 /4/937 tarihine 
müsadif Çarşamba günii saat 14 

den 16 ya kadar keza dairemizde 

yapılacak ikinci açık arttırmasında 

arttırma bedeli kıymeti muham
menenin % 75 ini bulmadığı tak

dirde satış 2280 sayıiı kanun 
ahkamına tevfikan geri bıraınlır. 

Satış peşindir. 

Arttırmıya iştirak etmek iste • 
yenlerin kıymeti muhammenenin 
iô 7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mek • 
tubunu hamil bulunmaları liızım-

Fatih Sulh üçüncü hukuk 
hakimliğinden: 

Naciye tarafından kocası Div• 
riğin Kirkik kariyesinden Ha· 
s:m Behçet aleyhine açtığı na• 

faka davasının icra kılınan mu· 

hakemesi neticesinde davacıya 
10 ve çocuğuna 5 ki cem'an 

ayda 15 lira nafakanın 1 Eylül 

935 den muteber olmak üzere 

takdirine 8·2·937 tarihinde ka· 

rar verildiği karar hiilasası ye• 
rine geçmek üzere ilan olunur. 

dır. Hakları tapu sicililt sabit ol· 
mıyan ipotekli alacaklarda diğer 

a!akadanın ve irtifak hakkı sahip

lerinin bu haklarının ve hususile 

faiL ve masarüe dair olan iddiala· 
rının evrakı müsbitelerile bfrlik

te ilan tarihinden itibaren nihayet 

20 gün zarfında dairemize· bil • 

dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

hakları tapu sicilile sabit olmı • 

yanlar satış bedelini paylaşmasın • 

dan hariç kalırlar. Müterakim ver
gi ,tenviriye, tanzifiyeden müte • 

vellit belediye ve vakıf icaresi be

deli müzayededen tenzil olunur. 

Daha fazla mahimat almak iste

yenler 2/3/937 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede 

açık bulundurulacak arttırma şart
namesile 934/3046 sayılı dosyaya 
müracaatla mezkur dosyada mev • 
cut vesaiki görebilecekleri ilan O• 

lunur. 
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-YEZiDiN AŞKl-~I 
VE KERBELA FACiASI l ı 

TarihT roma-;, 99 Yazan : M. Rasim ÖZ~ 1 

Etu Darda : lslimiyetin en parlak bir il 

çiçeği olan Hüseyni ziyaret etmeden 1 
Kufeye gitmemiz yakışık almaz dedi, 

-- --

Fener-Güneş 
G. Saray - Beşiktaş 

lstanbul radyosu, 19 şubat 937 
Cuma programı 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

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

Akşam neşriyatı: 

Irak valisi Ziyadın meşhur olan 
idare dırayetile galeyan, kolay -
!ıkla yatıştırılmasaydı.. Yezidin 
hilafete namzetliği, memlekette 
mühim bir mes'ele olacaktı. 

• 

berliğini yürtitemiyeceğinden kork
mıya başladı. Bu korkusunu ve 
Kureyşi memnun etme meylini de 
şöyle meydana vurdu: 

Bir gün Mescidi haramda c Ven
"~' mi iza heva süresini, yüksek 
sesk ayet okuyordu. • Mekke 
ahalisi, okuduğunun neticesini an
lamak için merakla dinliyorlardı 
Muhammed: ,Lfı.d ve Azzayı ,.~ 

Mer.at ismindeki üçüncü putu gö
rüyor musunuz?• Mealinde olan 
ayetleri okuduktan sonra cbu yü
ce :.k kuşları görüyor musunuz? 
Onların şefaatleri rica olunur• De
yınce halk sevinçten çıldırdı; çün
ki, Muhammed, putlarını medh ve 

>ena etmişti. Sürenin sonundaki 

t u r n u v a s ı n ı h a n g i! Bayram 
takım kazanacak? ı 

Saat 17,00 Üni~ersiteden naklen 
inkılap dersleri Rec p Peker, 18,30 
plakla dans musikisi, 19,30 sp.:ır 
musahabeleri: Eşref Şefik, 20,00 
Vedia Rıza ve arkadaşlen tarafın
dan Türk mu•ikisi ve halk şarkılan, 
20,30 Ômer Rıza tarafından Arap
ça söylev, 20,45 Cemal Kamil ve ar-

Şamda, üç gün süren müzakere 
ve münakaşalardan sonra ortalığa 
biraz sükünet gelince, MuaviyP, 
Ebu Dardayı karşısına almış.. o
na Abdullah İbni Selamın muta!-

' 
lôkası Oraynabtan bahsetmiş ve: 

- Bu kadına acıyorum. Kocası· 
na iyilik etmek istememin yüzür.
den zavallı felakete uğradı 

Dem , !i 
Ebu Darda . Halifc:-in hilesi"'' 

alet olduğuna, zaten. müteessif ol
duğu iç n, o •• un bu defaki ha•ckc
tı ıdc de bır .al tckarlık sezcrPk, 
'hir;.. acvap verr-eden, din'i.emc·kle 
ıktifa etmişti; fakat, Muaviye: 

- Oı·aynabı, başka bir cıhettc·n 
memnun etmekle haksızlıgı tağ
mir edebiliriz. 0!" ı, Yezide alsak.. 
ne dersin? 

Deyince, ihtiyar dindar, gozle
rini kaldırmış ve halifenin yuzüne 
manalı manfilı baktıktan sonr': 
Başını sallamış ve: 
- Ya emirulmüminin~ Sen nan! 

tensip edersen ... 
Demiş ve Muaviyeyi memnun 

etmişti .. 
Mes'ele, Yezide açılınca, o, der

hal muvafakat etmişti ve Orayna
bın rızasını almak, onu Küfeden 
Şama getirmek için de Ebu Darda 
ile Ebu Hüreyrenin gönderilm<o>si 
takarrür etmişti. 

Ebu Darda .. halifenin Oraynaba 
hediye gönderdiği çok kıymetli ci
haz eşyalarıyle yola çıkacağı gün, 
bütün zahmetlerine mukabil bir 
lütuf olmak üzere, bu seyahatindt>, 
o sıralarda Basrada bulunan imam 
Huseyini ziyaret etmesine müsaa
de ıstemişti. 

Muaviye.. ihtiyar dindarın bu 
temennisini terviç etmekle kalma
mış .. bu ziyaretten istifade rd" 
rek, tam sırasında, Hüseynin gön
lünü de almak istemiş. ona d'l. 
yüz binlerce dinarlık hediye gön
dermişti. 

Ebu Darda ile Ebu Hüreyre, mü
kellef bir kafile arasında, Küfeye 
gitmek üzere, Şamdan çıkmışlar
dı; fakat yolun ikiye ayrıldığı nok
taya geldikleri zaman, Ebu Darda, 
birdenbire, eslerini durdurmu~ ve 
Ebu Hüreyreye: 

- İslamiyetin en parlak bir çi
çeği olan Hüseyni ziyaret etme -
den Küfeye gitmemiz yakışık ~ı

maz. İstersen .. evvelii B~sray<.1 ~i
dip Hüseyni.. evvela Basraya .. on
dan sonra Küfeye gidelim. 

Demişti. Ebu Hüreyre dervadli 
bir adam olduğu için, :ırkada~ının 
teklifini kabul etmişti. 

Kafile .. böylece, Küie yo!un:ı 
sapmamış .. Basraya giden eski Ro
ma şosesini tağkip etm!şti. Yol. 
eski Roma kaleğeleri etrafında top
lanan köyler arasında ve hiıl;i. zey
tinliklerle, hurmalıklarla sü;lii "· 
lan ve yarı göçebe bir kabile ile 
meskün bulunan Palm.ıden geçi
yordu. 

Ebu Darda.. bütün sey;;lıati 

mi.:ddetince ne söz söylemiı. ne 
de cevap vermiştı; derin bir müra
kabeye dalmış gibi başı'lı önüne 
iğ;niş .. dualarını rnırılduPmı~tı F
bu Hüreyre, ona, bir manzara qö~· 
tcrdikÇ<! .. yahut Hüscyndcn, O -
raynabtnn bahsettikçe: 

- Allah büyüktür' 
Yahut: 

• •ede ayetine gelince Muhammed 
ve yanındaki bir kaç Müslüman 
secdeye yattılar. Muhammcdın 

sözlerinden memnun olan nıüş -
rikler de secdeye vardılar. Müş

rıkkr, secdeden sonra: . Muram -
mcd, bizlm mağbudlarımızı yiıdet
ti \'e bizimle beraber oldu. Onun

la barıştık; ona eza ve cefa etmek
ten vaz ge<;tik. Evet, biz de bili
yoruz ki öldüren, yaşatan ve rızk 
veren Allahtır; fakat bize, yalnız 
mağbudlarımız şefaat edecekı•r• 

dediler. ( 1) 

Peygamber, okuduğu ayetle kır
dığı potun aylarca ıztırabını çek

ti \'e ileri sürdüğü İslamiyete bü
yük bir darbe vurduğunu anladı. 
Bu hatasını tağmir etmek için ye

ni ayetlerle işe yeni bir cereyan 
vermiye teşebbüs etti. Bunlardan 
biri cHac• süresinin 52 inci aye

ti idi, ki meali şöyle idi: cBiz, sen
derı evvel; istedjkJeri zaman şey

tanın hilesine uğramıyan hiç bir 

Resul veya Nebi göndermedik. 
Cenabı hak şeytanın hilesini or
'tadan kaldı.rır. Sonra kendini i

radesini kuvvetlendirir. Cenabı 

hak alim ve hakimdir •. Muham -
med, bu ayetle .yüce ok kuşlar. 
ôyetini feshetti. 

Sonra, cİsra• süresınin 73, 74 ve 
75 inci ayetlerini ortaya attı. Bun
lar da, Müslümanlara karşı, ken

disınin Allah tarafından tehdit e
dildiğini ileri sürdü. Bunların me
ali şöyledir: .Onlar, az kaldı vahy
ettiğimiz şeyden seni çeviriyorlard. 

\'e bize iftira ettiriyorlardı. Guya 
seni dost edineceklerdi. Eğer, seni 
metanete sevketmeseydik, onların 

bir kısım arzusuna boyun eğecek -
tın. O zaman, sana, dünya ve ahı et 
azabının iki mislini tathracaktık 

ve bize !>-arşı, kendine bir yardım
cı bulamıyacaktın•. 

( 1) Muhammedin Kureyşe teb -
liq ettiği ahlıiki kaide!~" on!arın 
reddetmedikleri.. öteden beri on • 
!ara riayet ettikleri şeylerdi. On
ları kızdıran şey: Putlarının talı -
kir edilmesinden başka bir şey de
ğildı. 

Kurban Bayramı Istanbula bü
kadJşları tnrafınd'n Türk musikisi ve 
halk şarkıları: Saat ayarı, Zl,15 orkes· 
tra, 22, 10 ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30 
plakla sololar, op~ra ve operet 
parçaları, 23,00 son. 

yük spor günleri yaşatacaktır 

Kurban bayramı bu sene İs -
tanbula spor zengiliğı getiriyor. 

Her zaman görmiye alışmadı -
ğımız mühim bir turnuva bızi ve 
spor sevenlerı her halde memnun 

etti. 
Bli turnuvanın tertip komıtes i 

çok yenndc ve faydalı bir fiat 
buldu. Maçları bütün spor me • 
raklılarının seyredebilmesi ıçın 
trıbün (50) duhuliye (25) ku•uş

tuc. Fiat meselesı maçların eh~m
miyetinden daha fazla bizi :ı.laka

landırıyor. Şımdiye kadar ihmal 
edılen bu işı nihayet kökünd~n 

halleden B. İ. T. O. K. komitesirıe 
teşekkür etmeyi sporcular ve spor 
meraklıları namına bir vazife bi
lirim. 

HAKEMLER: Bayram maçları • 
nı idare için B. İ. T. O. K. komit~· 
si uç hakem seçmıştir: 

J. - Şazi Tezcan. 
II - Antrenör Boods. 
III - Sadi Karsan. 

Bu üç hakem elde mevcut ha 
kemlerimizin en iyisi olmamakla 
beraber şimdiye kadar mühim maç
lar idare etmiş tecrübeli hakem
lerimizdir Bilhassa antrenör Bood3 
son Feııer - Galatasaray ma -

çında bize hakem mefhumunu çok 
güzel idaresile göstermiştir. Rorıds 
iyi bir antrenör olduğu kadar ha
kemlik yazifesini de çok iyi bılen v~ 

talbik eden yegane şahsiyettır. 

Kendisinin idare edeceği maçla -
rın idaresizlik yüznüden fena ne

tice ile bitmesi ihtımalıni d'j~ün-

miyoruz. . 
Şazi Tezcan da T. S. K. hakem

lerinin en iyilerinden biridir. Ken
disi mühim maçları muvaffa..1<ıyet
le idare etmiş bir hakemdir Ber
lin Olimpiyatında görgüsü de art-

Neden 
Aspirin ? 

mıştır Bılgmni tatbık etmekte 
tereddüciü az olduğu için m•ıvaf
fak olmaktadır. 
• Sadi Karsan iyi bir hakemdi•. 

Bilgisi fazladır. Fakat bir çok maç·· 
larcıa muvaffak olamamıştır. Ken
dısının bu maçlar için seçilme~i 

doğru olmakla beraber bu maçlarda 
kat'i bir muvaffakıyet kazanaca 
ğını zannetmiyoruz. 

YAN HAKEMLERİ: Hakemler 
seçilirken yan lıakemlerinın se -
çilip seçilmediğini bilmiyoruz. 
Fakat her zaman kendil~rine mü
hım işl~r düşen yan hakemlikle -
rine en iyi hakemlerimizi se~mek 
lazım gelir Bu işe komitenin faz
la ehemmiyet vereceğine şüphe et
mıyoruz. 

Takımların vaziyeti 
Fener Bahçe 

Hüsamettin, şimdiye kadar ya
pılan 11 maçta bir tek gol yemiş· 
ltir. Müdafaası kuvvetli olmakla 
beraber tecrübeli ve iyi bir kale -
cidir. 
Y~ar - Fa;.ıl, şimdiki halde kuv

vetli bir müdafaa hattı teşkil et
mektedirler. 

M Reşat, Aytan, Cevat bu haf 
hatt: ist<mbulun en kuvvetli en 
teknik haf hattı sayılabilır. Bi -
rinci sınıf klüplerin en iyi haf hat
tı Fenerbahçe haf hattıdır. 

Fikret - Esat - A. Rıza - Bülent
Naci senenin en fazla gol çıkaran 
forvet hattıdır. Bu maçlal'da da 
fazla gol çıkarması beklenilir. 

Güneş 

Cihat oynadığı maçlarda ivi bir 
kaleci olduğunu göstermiştir. Tec
rübesi az olmakla beraber iyi o -
yunu ile takımı için faydalı olmak
tadır. 

Reşat - Faruk birinci kümenh 
en atak ve uzun vuruşlu bek hat
tı sayılabilir. Atletik kabiliyPt' e
ri de fazladır. 

1brahim - Rıza - İsmail tamamile 
anlaşmış bir hat değildir. Vasat
tan yukarı çıkması ihtimali var -
dır. 

Rebi i-Daııış-Rasih-M elilı -Seli.hat -
tin fazla gol çıkarmıya muvaffak o
lan bır forvet hattı teşkil etme
lerine rağmen tamamile iyi ve an· 
!aşmış bir forvet hattı değildir -
!er ·Fenerbahçe müdafaa ve mua
vın hat~ı karşısında hakim vazi 
yete geçmeleri şüphelidir. 

G. S>ırav 

1 

1 

kuvvetli rakiplerine gol çıkarma -
sı ~.ayli müşküldür. Süleyman ve 
Gündüzün idaresile bu hat 'arı 
kırmızılı sporcuların galibiyetini 
kuvvetlendirir. 

Beşiktaş 

M. Ali zaman zaman çok parlak 
bir oyun çıkarmasına mukabil ba
zan gayet kötü ve acemice gol yer. 
Fakat bu turnuvaya hazırlanMış 
olarak çıkacağından iyi bir oyun 
göstereceği muhakkak gibidir. 

Hüsnü-Faruk Be§il:tCl§ın en kuv
vetli ve teknik hattıdır. Her iki 
oyuncu da futbolu bileerk oynar
lar. 

Fuat - Hakkı - Feyzi bu hatta 
en fazla muvaffak olan futbolcu 
Fuattır. Hakkı santr haf mev:Ciin
de ekseriyetle muvaffak olamıyor. 

Eşref - Şeref - Nazım • Sulhi -
Hayati Beşiktaş forvet hattına 

Hakkı alınırsa gol çıkarması ga
ranti olur. Sulhi seri ve yerden 
oynama esasını kabul eden Beşik
taş forvetleri arasında muvaffak 
olamıyor. 

Yukarda yazdığımız şerait d~hi
linde turnuvanın en ileri namzet
leri kur'a icabı Fenerbahçe ve Be
şiktaştır. Fakat ekseriyetle tah -
minlerin aksine çıkan futbol maç
larında Güneşin veya Galata~ar3 · 
yın birinciliği kabul edilebilir. 

Murat Kayahan 

• TebllO 
B. t. T. O. K. tan: 
4 klüp arasında yapılacak müsa

bakalar aşağıda yazılı şekilde ce
reyan edecektir : 

1) 2 1 Şubat 1937 Pazar günü 
saat 13,45 te Galatasaray - Beşik -
taı. 15.45 de Fenerbahçe - Giinq 
tai<ımları oynıyacaktır. 

2.) Maçlar Taksim stadyomunda 
yapılacaktır. 

3.) Her iki maçın hakemı baş 
antrenör Mister Booth dur. 

4.) İkinci müsabaka mağluplar 
arasında 23 Şubat 1937 Salı günü, 
üçüncü müsabaka 24 Şubat Çar -
şamba günü yine Taksim stadında 
yapılacaktır. 

5.) Takımlar berabere kaldıkla
rı takdirde maçlar yarım saat tem
did edilecektir. 

6.) Fiatlar balkon 100, tribün 50, 
duhuliye 25 kuruş olarak tespit 
edilmiştir. 

BORSA. PiYASA 
18- 2- 937 
ÇEKLER 
Açılıf Kapanıt 

Londra 616,- 6i6. -
f\evyork O, 79~S o.794S 
Paria 17, 067S 17.06!i 
~'.llano 15, 0975 ıs.ooıs 

BrU.kıe1 4, 1ıw 4,;12s 
Atlna 88, 717~ 88.51h 
Ct:n,'fre 3, 4837 3.4834 
Sof ya f4. 4480 64,4.481) 

Amaterdam 1, 4S2S 1.4s,s 
Prag 22, 7970 22,7970 
VJyaDa 4, 2> 4,225 
Madrlt 11. 357~ 11,39 o 
BerUa 1, 9?SO 1,9750 
Varto•• 4, 19S 4.19~ 

Budar•eft• 4, 3810 4,3'30 
Blikre' 108, 6J18 108,•olS 
Bel~at 54, S77S 34,S77S 
Yokohama 2, 78,S 2,78$8 
hi.oSko•a 24, 90 24,90 
Stoı.holm 3, 1485 3, l48S 

PARALAR 
A ı. t ~ 

1 ~terlla 05. U9. 
l Dolar 125. 50 ns. so 

20 Frank 114. 117. 
20 Liret uo. 12~. 

20 Belçika franrı 80. 84. 
20 Drahmi ta. 22. 
20 fıvtçre Franı• 56S. 57S. 
20 Le"Ya 20. 23. 
1 Florin 63. 61'. 

20 Kron Çek 10. 75. 
1 Şilin A'Yuıturya:tO. 23. 

P~:ıeta -. -. 
1 Mark 25. 28. 
l Zloti 20. 22. 
ı Penıo 2L 23. 

20 Ley 11. 14. 
20 Olnor 45. 52, 

Yen -. -. 
l Kron lıveç 30. 32. 
1 Altın 1037. 1038. 
1 Banknot 246. 247. 

ESHAM 
Açahı !•panlf 

l t Bankuı Mü. 

' 
ıı 

• " N. 
1ıt ,, Ha. 
Anadolu ım. 60 0/0 Pefbı 
,, ,. yüzd• 60 0/0 V adell 

• • ıoo de 100 
Aılan çimento 14,S~ 14,75 
Merkez Ban.. -,- -,-

1 S T l K R AZLAR 

Tilrk Borcu 1 

• • ı 

• " 
il 

• " 
il 

• • ııı 

• " 
ııı 

Erıanl 

Açılıt 

Petüı 

Vadeli 
21,375 
Petln 
Vadeli 
20,2s 
Petln 
Vadeli 
20,ıs 

99 
~ivaa Erı.urum 1 

Kapanıt 

21,125 

20,IS 
99 

" 
il 
ili 

9S.2~ 95.25 

" " Şark tim. 
Yüzde S Hazine 

2 " 
" TAHViLAT 

Anac!olu Pe. J 
va. 1 
Pe. il " 

" 
• 

Va. ıl -, -
Pe. 111 
v •. Ul 

-.-
., ,, Va. -.-

Kapanış 

-,-

-,-
-.-

- Herkesin mukadderatı Hak-. 
taalanın iradesine tabığdir ~ 

Der, geçerdi. 
Çünkü ASPiRİN seneler

denberi her turlu soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

Avııi en tecrübeli ve iyi bir ka
lecidir. Fedakarlığı sayesinde ta
kımını bir çok mağlubiyetlerden 

kurtarmıştır. Oynadığı maçların 
ekserisinde muvaffak olmaktadır. 

Stad gi eleri saat 12 den itibaren 
açıktır. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllll':lllllHlllllllll 

l fstanbul konıutanlığ:-ı 
·I 1355 Hıcrl 1352 Rumr~ ı 

Zilhicce Şubat 

Ebu Hüreyre.. arkadaşının bn 
halini, yol yorgunluğuna ve bu 
Yolculuğun, onda, uyan~•rdığı h•· 
tıraların tesirine atfed.0 ;·ck, rır.un 
Basraya kadar devam eden süku
tuna hürmet etti. 

(Devamı t·ar) 

TARİHTEN 82 NCİ NOT 
Arnmar diyor, ki: Habeşistana 

hicretten sonra Muhammedın ya
rıında, ona iyman eden beş köle
siyle iki kadında'l ve bır d' Ebu 
~kirden başka kımse kalmadığını 
hatırlıyorum. 

Birinci muhaceretten sonra, is
larıı cemaatinin bu hali, Muham -
llıedi endişelendirdi ve peyg;.m -

" . . 
!esiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in !esirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkaf ediniz. 

marka-

Re§at - Salim Galatasaraylılar 

son maçlarına bu müdafaa ile çık
mışlardır. Fakat Salim haf hatt!n
da daha fazla muvaffak olmakta -
dır. Resat gün geçtikçe kuvvetli 

bir futbol bilgisine sahip oldu -
ğundan bayram turnuvasında da 
muvaffak olacağı ümit edilir. 

Ekrem • Lutfü - Suavi Galata
sarayın en çürük hattıdır. Bu hat

tın Eşfak, Salim, Suavi, şekli her 
halde daha fazla muvaffak olur 

Necdet - Şevket - Haşim - Bii -
lent - Danyal bu forvet hattının 

_sa1ınalma Komisyonu lıanları 

İstanbul Komutanlığı birlik-
leri için 39 kalem evrakı mat· 
buanm tab'iycsi açık eksiltme 

ile ihalesi 1· 3·937 Pazartesi 
günü sıat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 410 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden 

evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 31 liralık ilk temi• 
nat makbuzu veya mektu}'>lari• 
le beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komu• 
tanlık Satınalma komisyonuna 
gelmeleri M7 43. 
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7 6 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 50, Ka11m 10~ 

19 Şubat 
Cuma 

-
Vakiti er V•a•tt Ezani 

' ••• ti. • .. d • 

Güneş 6 53 1 07 
1 

ÔA"le 12 28 7 42 ' 
ikindi 15 ?.4 9 38 
Akşam 17 46 12 00 ' 

Yatsı 19 16 1 32 
lmıak 

1 

5 13 11 v 1 
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DA 1 M ON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 HA 600 metro ıtık veren 

D ·A:·i M·· 
fenerleri gelmiştir. 
iyi •tık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile ı ı 

D A 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M ON 

markasına dikkat ediniz. 

-- . - -- ---

-.AÇIK SÖZ 

Sigara da • • 
ıçsenız 

.RADYOLi .N 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizitı daima 

temiz, daima beyaz, daima sağlam 
kalacağına emin olabilirsiniz. 

R 
A 
D 

-------·----- - --

' 
19 Şubat 

!1~_D_e_ni_z __ Le_v_a_zı_m_S_a_tı_na_ı_m_a_K_o_m_is_yo_n_u __ ııa_n_ıa __ r_ı __ I y 
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A 
D 
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Tahmin edilen bedeli (52500) lira olan (1000) ton dizel mayi 
nınhruku 26-Şubat-1937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 te 
kapalı zarf usulüle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (3875) lira olup şartnamesi komisyonda 
(263) kuruş mu~abilinde hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatt dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını 25-Şubat-1937 Perşembe günü 
uat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başk•nlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri ve bn saatten sonra verilecek
nıekt upların kabul edilmiyeccğ!. (766) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
İmtihanla Lise Mezunu Alınacaktır. 

Liselerin 1934 - 1936 mezunlarından imtihan ile yirmi beş 
meaıur alınacaktır. 

İmtihan 5-3·1937 cuma günü saat 9,30 da yapılacaktır. Mat. 

bu izahnamcnin Ankarada Umumi Müdürlükten ve !stanbulda 

Süıııer Pank Şubesinden istı-nilmesi (982) 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Sirkecide Hocapaşa 

nıalı~lle inde Ebussuut caddesinde 11/13 No. matbaa 937 veya 

938 ve 939 seneleri :Mayıs sonuna kadar kiraya Yerilmek üzere 

açık uttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

gö:ıilebilir. lstekli olanlar 18 J!ralık ilk teminat mektup veya 

nıakhıızıt ile 2·3·937 Salı gunü saat 1~ de Daimi Encümende 

bu' unmalıdırlar. (İ) (868) 

• • • 
Muhammen bedel! İlk teminatı 

Ki myah1n~ laboratuvarı mus-: 

luk\arının tamiri. 65 lira 4 lira 88 K. 

Yukarıda cinsi ve muhammen bedelleri yazılı olan tamir 

pazarlığa konul muşlardır. Şartnanırsi Encümen kaleminde gö• 

rülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 

hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

26-2-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma• 
Iıdırlar. (1) (990) 

• 
1 

Dit macunlarının 

en tesirli ve en 
nefisidir • 

o 
L 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 
Büyük 
ikramiye • liradır. 

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 ak9amına kadar biletini 
deAittlrmlf bulunmalıdır. 

o 

Bu tarihten sonra bilet Uze. 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

Dr. Hafız Cemal 

BIRE, 
1000 

İşbu Elektrik E M 1 R Saatleri 
Size para kazandırır, çünkü : İş sahihlerinin her dakikası bir 

çok paradır. E M 1 R saatleri kurulmadan ve elektrik tesisatı ya• 

pılmadan, durmadan mütemadiyen tam ayar işler. İstifadeniz için 

yalnız E M 1 R saatlerini kullanınız. 

Bu E M İ R saatlerine lazım gelen elektrik cereyanı bildiği• 
niz 4,5 voltluk ceb fenerlerinin pilleri vaaıtasile meydana gelir, 

Bunlur ise her yerde satılmakta ise de mağazamızdan daha 

ucuz tefarik edilir. 

Kurmalı: kaygıısile durmak endişesi ortadan kalktığından her• 

kesin böyle ş~yanı hayret bir cihaza malik olması lazımdır. Zira 

saatsiz bir mahal dümensiz gemiye benzer. 

Perakende Satış Fiatı: 

TARLADIR 

{LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12. saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev te:efon: 22398. Kışlık 1 
telefon: 21044. 

Maktuen yalnız 1 Q Türk lirasıdır. 
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l lstanbul levazım Amirliöi"I 
Salınalrna Koınisyonu İlanlar!.,. 

Ordu h•' tahaneleri içın 
muhtelif eb'adia iki yüz otuz 
sekiz Lin üç yüz nıetie patiska 
3 • Mart• 937 çarşamba günü 
saot on beş otuzda İstanbulda 
T oplnn•.J,. Satınalma Komis· 
yonll' : '' . .ıpalt zarfla eksiltme. 
si y • pıl Jc • ktır. Hepsinin tah· 
min be eli d~ksan üç bin yüz 
kırk iki lirndır. İlk teminatı 
beş bin dokuz yüz yecli li ra 
on kurıışt :ı r. Ş•rtnamesi dört 
yiiz altmış altı kuruş mu· 
kabilinde İste ' enlere verilir. 
Niimun esi komisyonda kÖrii• 
lebilir .. İsteklilerin kanıın1 ve• 
sikalarile beraber teklif mek• 
tupbrınt ih>le sa3tin ien bir 
saat evvel komisyon1 vermeleri· 

"340., "714,, 

Devlet Demiryolları ve .Ljmanıa;.--1 
işletme U. idaresi ilanları _J 

-
!il ulıanımen bedeli (21447.40 lira obn cnm malzemesi I ·3·1937 

Paz:ırtesi günü saat 15.30 da kapalı zad usulü ile Ankarada ifa, 

re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe g irmek isteyenlerin (1608.56) liralık muvakkai temi. 

nat ile kanunun tayin ettiği vesilcaları, resmi g•zetenin 7·5·1936 

gün ve 3297 No. lı nusbasında intişar etmiş olan talimatııaıne 

dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gıin saat 14,30 11 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
• 

Hayda"pışada Tesellüm ve Sevk Ş~fliltinden d1j:tıtılmnkta 'ır. (819) 

lstan!o ul ikinci İcra Memur
luğundan : 

Bir borçtan dolayı paraya 

çevrilmesine karar verilen malı· 

cuz l\Ioz.lik mus luk taşı ve tek
ne ve künk boruhrı birinci 

açık ar :tırm3 sııretile Ga!atada 
Anp~- ~ pı c .1ddesı Çeşme mey• 
danı 294·298 sayılı diikkand:ı 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BE1'1CE 
19·2·!!37 tarihine rastlayan Cu• Basıldığı yer: l\.latbaai Ebüzziya 


