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· \Başbakan dün Celal 
IBayarla lzmire gitti 

Atatürkün ınucizesi Alman 
Bugün, Halkevlerinin kuruluş bay- Gönüllüleri. 
ramı bütün yurtta kutlulanacak ıspa"':::.:!!'::.~::;n men lnönü Ege mıntakasında ekono

Parti Genel Sekreteri ve İç Bakanı Şükrü Kayanın 
Halkevleri için yazdığı . 

makalesini bugün baş sütunlarımızda neşrediyoruz ........................................................ 

Halk 
Evleri 

Yeızan: ŞUkrU Kaya 
Atatürk inkılabının Türk ve 

Türkçü olması ana vasıflarından
dır. İnkılabımız Türk milletinin 
cihan tarihile başlıyan medeni ve 
sosyal yaşama ve yaşayış safhala
rından alınmış ve onun istidat ve 
ihtiyacına uygun olarak tesbit e -
dilmiş reel kaidelerdir. İnkılap bu 
itibarla tamamile aslidir. Diğer 

memleketlerde tatbik edildiği gö
rülen müvazi ve mümasil hareket
ler tarih sırasile hep bizimkinden 

Ayni hareketlerin tatbi
t sahasından muhtelif 

görülen ileri ve ge
. m seciyelerin, mu

ve çalışma tarz
azımdır. 

olan inkılabı-

ta bil 

en emin va-
sıta, Cu et Halk Partisi Ku-
rumu ol • ona tutacağı ve tu-
tunacağı yclu kendi elile p!anlaş
tırdığı dinamik progresist progra
mı ile göstermiştir. 

Türk mllktini liı.yik olduğu yük
sek mevkide tutmayı ve Türk mil
letinin bPşeriyet içerisinde müm -
taz bir camia yapmayı istihdaf e
den bu ana yol, halk kitlesinin her 
bakımdan yükselmesini kendine 
temel yapmıştır. 

Partinin vazifesi evvela bu te -
meli yapmak ve bu sağlam temel 
üzerine yüksek ideallerini kur -
rnaktır. 

Hükumetin her sahadaki faali
yeti buna matuftur. Zaten devlet 
kurmaktan da gaye budur. Bir ta
raftan devlet ve hükıimet bu asli 
vazifesini yaparken, diğer taraftan 
Partinin de bu kalkınmayı bizzat 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bugün, Halkevlerinin kuruluşu
nun yıldönümüdür. Bu münasebetle, 
yurdun 136 köşesindeki 136 Halk. 
evinde merasim yapılacaktır. Bu 
merasim, bütün Halkevlerinde aynı 
saatte ve Parti Genel Sekrcti 
Şükrü Kayanın Ankara Halkevin• 
de söyliyece~i on yıllık Halkevlcri 
faaliyetine ait nutkun radyoda 
dinlenmeıile başlıyacak, bundan 
sonra, her ev, kendi programını 
tatbik edecektir. 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka
ya, bugün Ankarada bulunmak 
üzere, dün akşam hareket etmif, 
vali, emniyet direktörü ve di2'cr 
mutad zevat tarafından uğurlan
mıştır. 

Halkevleri kuruluşunun yıl dö
nümü müoas~betile evlerin şimdiye 

kadarki feyuzi faaliyetinden ve 
bilhassa 936 daki faydalı çabşma• 
!arından kısaca bahsetm .. yi yerinde 
buluyoruz: 

1932 senesinde 34 tane olarak 
açılan halkcvleri 933 de 21, 934 de 
25, 935 de 23, 936 da da 33 tane 
fazlosile 136 ya yükselmiştir. Bugün 
açılacak 31 halkevile, bu yekıln 
167 ye balit olmuş bulunacaktır. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Halkeolulgl• Tllrlı milletiı,. lr.a/
türel kalkın.manın •n ıerl golunıı 
rıeren Ula Ontler Türk mil/ıtinin 
11üksılc 6ıJtünlülilne ve llerlıinc 

6u ızö:ıllerl• 6alr.ı,or 
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Habeşler Mareşal Grazyaniye 
bombalarla hücum ettiler 

Atliıabe6acla 61r ıalkaslt• lıafifc• 
yaralanan mareıal Graıgani 

Roına 20 (A. A.) - Resmi !tal· 
yan maha!ili, dün öğle zamanı 

Adiı - Ababa'da yerliler tarafından 
el bomba!arile umumi vali Mareşal 
Graziani'ye yapılan suikasttan do· 
layı büyük bir teessür duym~k· 
ta dırlar. 

Suikast neticesinde Mareşal ha· 
fifce yaralanmış, fakat General 
Liotta ile yerli eşraftan bir kaç 
kişi ve bunl3rın arasında bulunan 
kıpti kilisesi reisi başpapas Cyrillc 
ağır surette yaralanmışlardır. 

Telızra/lara oan•Ör kondu 
Roma 20 (A. A.) - Rcuter aj3nsı 

muhabirinden: 

Adisababadan gcln tegraflar san• 
süre tabi 1 utulmakta olduğundan 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Son Telgraf 
3 kuruş 6 - 8 sayfa 
hakiki akşam gazetesi 

Pek yakında çıkıyor, Son Telgrafı bekleyiniz 

_Akşamları: saat 16da çıkacaktır 

• 

Berl'.n 20 .~A.A> - . ~ı"'.an h.ü- mik tetkik ferde bulunacak 
kOmetı, bugun neşretıığı bır emır-
namede Alman tebaasının gönüllü 
olarak ispanyaya gitmesini ve bu 
maksatla gönüllü toplanmaıııu ya
sak etmiştir. Dahiliye nazın gönül
lülerin gitmesine veya transit ola
rak geçmesine mani olmak için 
icabeden tedbirleri alacaktır. Emir· 
name hilafında hareket edenler 
haplı cezasına uğrıyacaklardır. 

Bu emirnamenin mer'iyet ve iıı
kıza tarihlerini hariciye nezareti 
kararlaştıracaktır. 

General F ranko 
Zehiı·li gaz 
Kullanacak? 
Kırk taryare arasında 
mUthlış muharebe oldu 
Avila 20 (A.A.) - Havas ajan-

sının muhabiri M. Georges Botıo. 
dün heyecanlı 
iki hava muha
rebesine şahit ol· 
muştur. Sabah. 
leyin 40 t ant 
kadar avcı tay. 
yaresi,4,0CO met. 
relik bir yüksel 
likte 9 hükiime 
tayyareıile çar. 
pışarak yarıı 

saatten aı bi 
müddet ıarfınd'
bunları alevl•r G~nera/ Franku 
içinde yero düşürmüştür. 

Ôğleden sonra 20 ksdar tayyare 
tekrar havada muharebeye tutuş. 

muş ve bir ast tayyaresi bir daki
kadan az bir müddet zarfında iki 
düşman tayyaresini ~ere düşürme
ğe muvaffak olmuştur. 

Franko zehlrll gaz mı 
ku:ıanacak? 

Pariı 20 (A.A.) - Pelit Parisi
en gazetesine akseden bir Şayiaya 
göre Franco kuvvetlerinin zaferini 
tacil için bazı ltalyanlar lspanya'ya 
muhim miktarda zehirli gaz gön• 
dermişlerdir. 

Frankonuıı elçileri 
Salamanca, 20 (A.A.) - Gene -

ral Franko, Bcrlin ve Romadaki 
elçiliklerini büyük elçiliğe tahvil 
etmiştir. 

Bükreşteki cenaze merasimi 
Bükreş, 20 (A.A.) - İspanyada 

General Franko saflarında harbe • 
derken ölen (Demir muhafızlar) a 
mensup iki Romen gönüllüsünün 
cenaze merasimi dolayısile yapılan 
tezahürata İtalyan ve Alman se • 
firlerinin iştirak etmesi neticesin
de çıkan diplomatik hadise kapan
mıştır. 

İki sefir, hareketlerinin şahsi 
mahiyette olduğunu ve diplomatik 
teamüllere bir tecavüz şeklinde te
Iakki edilmesi lazım geleceğini 
beyan etmişlerdir. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Bir tekzip 
Resmi gazetenin ecnebi 

dillerle da çıkecafiı 
dofiru deQll 

Ankara 20 (A.A) - Başvekil.Jetten 
Resmi gazetenin, devletin resmi 

dili olan Türkçeden maada ecnebi 
lisanlarda da çıkarılacağı hakkın· 
da bazı gazetelerde tesadüf olunan 

ı yazılar hiç bir esasa istinad etme• 
mektedir. Keyfiyetin tekzibine 
Anadolu ajansı mezundur. 

Bir 
Fazlanın 
Notları 

Bu yeni roman biy
rem ertesi çıkacak 
nushamızda batlıyor 

lnönU halkın ve kendisini ufturlıyenların muhab· 
betlerl arasında 

Başbakan General ismet lnönü, 
lktısat vekili Bay Celal Bayar, De. 
niz ve Hava müsteşarı Bay Sadul
lah, Denizyoiları idareai müdürü 
Bay Sadettin, Üzüm kurumu baş
kanı Bay lsmail Hakkı, lzmir liman 
işletmesi müdürü Bay Haşmet dün 
saat 15 d" Ege vapurile lzmire 
hareket etmişlerdir. 

Başbakan büyüle tezahüratla 

teşyi edilmiştir. Saat 14 de doğru 
halk Galata rıhtımını doldurmuı 

ve Başbakanı bekicmeğe başlamış. 
tır. Bu esnada Başveki!le lktısat 

Vekilini teşyi etmek üzere lktı•at 

Vekaleti Müsteşarı Bay Faik Kurt
oğlu ve şehrimizdeki resmf daire 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Hariciye Vekilimiz geldi 
Cenevrege gidecek 

dün Ankaradan 
heyet de 
geldi 

Hatay davası Türk milletinin 
bütünlüğünün davası 

Tevfik RU9tU Ar•• lstanbul'd• k•rtılanıyor 

Hariciye vekili Bay T!'vfik Rüt
tü Aras dün sabah Se!Anikten şeh· 
rimize gelmiştir. Vali, polis müdü
rü daha bir çok kalabalık zevat 
dış işleri bakanını Sirkeci istasyn· 
nunda karşılamışlardır. Hariciye 
vekili do~ruca Dolmabalıçe sara
yina gitmi~, Ulu Ônder Atatürk ve 
Başbakan General ismet lnönü ta
rafından kabul edilmiştir. 

Hatay meselesi içiu Ccnevreye 
gid~cek olan heyet te dün sabah 
Ankaradan şebriıniıe gelmiş ve 
doıtları tarafından karşılanmıştır. 
Heyet hariciye vekaleti umumi 
katibi bay Numan Rıfatın riyase
tinde, bay Necmettin Sadık, pro• 

f11ör bay Ethem, profesör bay Fuat, 
Adliye v<kAleli hukuk işleri 

müdürü bay Müıtak, Mi111 Müda
faa vekaletinden bay Şevki, Mer
kez bankasından bay Nazif ve 
Hariciye vekaleti hukuk müşavir 

' Bag Numan Rıfat M•n•m•ncio[; ', 
l•lanbulda 

muavinile katiplerden mürekkeptir. 
Heyet reisi dün Dolınabahçe 

sarayına giderek Dış işleri bakanı 

Bay Tevfik Rüştü Aras!a göri;ş
müştür. Bu heyete ver kcek direk-

(Devamı 6 ıırı sayfada) 



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

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

==~2~================================================'"A==="Ç~I ~ 8~0.::.._:Z~-~================================~========2~1~~Ş~u~b:at'===% 

FIKRA: 
isimlerimiz 

Ş<®h ü ır IJ=ll ©lb<® ırD <® ırü' 
•~..::..~~~~~~~~~~~~ 

1 
nhisar müfettişlerinden Ahmet, yahut, belediye reisi Mehmet Böyle 
yazan gazeteler var. Fakat bunların muharrirleri sokakta biç kimsenin 
arkasından Mehmet veya Ahmet diye bağırmakta değildirler. Sadece 

Ahmet.ya büyük, yahut küçük bir adamdır: Biz gazetelerde basit vatan• 

Belediyede 
Zam yok 

ı-----·-"" 

daşlığımızın hakkını istiyoruz. Fakat Üsküdar tramvay 
Resmi kağıtlarda ne Bay, ne Bayan kullanılmayabilir: Anc~k isimle·• şirketine 

rimizin sonundaki bey ve ~anım yerine b~ şekilleri herhalde bır yerde yine 300 bin llra verecek 
kullanılmak için kabul etmış olsak gerektir. 1 Belediye bu sene de Üsküdar 

iç iş Bakanının dediği doğrudur: Biz hiç bir _zaman .ne Fransızcada tramvay· şi~ketine 300 bin lira yar-
Mösyö ne de lngilizce de Mister olamamıştık. Dılden dıle adımızın so· ı d . A k bel d. . 

' . . . . ,_ dım c ecektır. nca 1 e ıye \ 3- ı 
nundaki bey püskülü ile geçer dururduk. Kendılerını asil zanneltırme.. . .. . k. b .. t , ·· - ı d ·ıdl rıdat butçesı geçen sene ı u çe -
için Bey damgasını vizite kartlarını~ ustune baslıran ar da az eNğıl. den 200 bin lir:ı noksan olduğun - ı 
Arlık ne Bey ne Paşa· Kırmızı !esın lakablarından kurtulduk. ası .. .

1 1
. b. 1 

' . Ed · r· k. o B k d dan, butçede yarım mı yon ıra ır 1 lnı:iltere Dış Bakanı Türkçede Bay en ıse, ur ıye ış a anı a noksanlık görülmektedir. Belediye ' 
1 ·1· d M. ·t A a 'dır ngı ızce e ıs er r s ·. • . bu vaziyet karşısında, masrafhrı-

Bu münasebetle küçük bır fıkra anlatayım : Dostlarımdan bırı yazdığı 
1 

b 
1 

t 
. - . . . . . • nı aza tmıya mec ur o muş ur. 

mektubun sonunu Bayan elendıye selam dıye bıtırıyordu • Garabetı go- K d 
1 

• Id ... h ld kanunen 
1• b. 1. d. t ı em erı ge ıgı a e 

rüyorsunuı· Muhterem Bayana se am yaza ı ır ı. Fa ay . t·hk k kazanan · . . . . . _ _ _ maaş zammına ıs ı a 
Dünkü fıkrada bır haylı yanlıı uardı. liırını duzeltmeie /uzum go- doktor diş hekimi eczacı ve saire 

rüyorum: •Kötü e,yanın lalıammül edtceli hiç bir mimari .•.• •Özil "kö- gibi sıhhiye bütçe~inden maaş ve 
ıil eıyaya tahammül ed•cek hiç bir mimari ... » olacaktı. tahsisat alanlara zam yapılmıya- : 

Adliyede: 

''Ya Hazreti Ali 
'' 

mus-
kası ile herkesi mu-

radına erdiren kadın 
Ayşe, dün üç ay hapis ve elli lira 

cezaya mahkum oldu 
Tophanede oturan ve oturduğu 

evde kiracı Şemsiye ile Salih ka
rısı Haticeye murada ermeleri i
çin üzerinde c Ya Hazreti Ali lre
remullah veçhe> yazılı muskalar 
verdiği için Asliye Üçüncü Ce7.a 
mahkemesinde mevkuf ol:ı::ak mu
hakemesi cereyan eden Ayşe hak
kındaki karar dün verilmiştir. 

Müddeiumumi, Ayşenin cezalan· 

Ömer şahit ol.;ırak dinlenmişler • 
dir. 

Suçlu bakkal Mehmet, İsmail ve 
Necatinin geçen celsede sabık3h
rının sorulmasına karar verilmiş
ti. Dün, sabıka kaydının gelmedi
ği görülmüş ve tekidi için muh ~
keme başka güne bırakılmıştır. 

Şehreminli Aziz 
dırılmasını istemiş, mahkemece su- Dün Uç sene altı ay hap· 
çu sabit görüldüğünd"en 3 ay hapis se mahkQm oldu 
ve dlı !ıra para cezasına mahkum Bir müddet beraber yaşadığı Fil<--
olur. riyeyi bir akşam Şehremininde so-
edilmıştir. kak ortasında sustalı bir çakı ile 

caktır. 

Basın Kurumu 
Balosu 
Tokatlıyanda veriliyor 

Matbuat balosu bu yıl bayramın 
ikinci Salı günü akşamı Tokatlı

yan salonlarında verilecektir. 
Kibar muhitte senenin en büyük 

toplantı merkezi olarak tanııınıış 

olan matbuat balosu bu sene de 
yüksek mahafile mensupların en 
büyük eğlencesi olacaktır. Basın 

Kurumu; davetlilerinin azami de

recede eğlenebilmesi için her tür
lü hazırlıkları tamamlamıştır. 

Matbuat baiosunun; dekor, kot
yon, müzik itibarile her zaman ol
duğu gibi bu sene de birinciliği 

kazanacağı muhakkaktır. 

Faik Kurtoğlu 

' 
: 
1 

SORUYORUZ: 
Bir facia 

Arefesindeyiz! 
Üniversitenin Takvimhane cad

desine çıkan kapısından Bozda· 
ğan kemerine inen bir sokak 
vardır ki adı Kaptan lbrahimpışa 
mektebi sokağıdır. Bu sokak, 
Üniversitenin Mercan kapısından 
girip karşı kapısından çıkarak 
Bozdağan kemeri, Vefa, Fatih, 
Haydar, Küçükpazar ve civarın
daki semtlere giden balkın ge• 
çit yeridir. Bütün bu semtleri 
Mercan, Kapalıçarşı, Babçekııpı 
ve Sultanhamamına bağlayan en 
kestirme yoldur. Bu itibarla bir 
çok caddelerden daha işlek ve 
hareketlidir. Fakat buna rağmen 
on yıllardanberi kaldırımları ta• 
mir yüzü görmediği için, bilhas
sa Bozdağan kemeri ile birleşen 
kısmı berbat bir bale gelmiştir. 

Bu yolun geceleri zifiri karan· 
lıkta bulunduğunu da ilave eder· 
seniz buradan geçmenin hayli 
marifet sahibi olmağa ihtiyaç 
göstereceği kendiliğinden anı~. 

şılır. 

Yine bu sokağın Bozdağan kc. 
meri ile birleşen kısmındaki al· 
tıncı ilk mektebin çeşme yanın

daki duvarı orta yerinden delin. 
miştir. Bu duvarın hergün ora
dan geçen yüıbrce talebenin 
tepesinde korkunç bir facia yz. 
ratmak tehdidi ile dikildiğini 

görenlerin yürekleri sızlıyor. 

Acaba bu sokağın ufak bir 
tamir yüzü görmesi ve duvar
daki tehlıkenin bertaraf edilme• 
si için çok büyük fedakarlıkla

ra mı ihtiyaç olduğunu a!Aka· 
darlardan 

Soruyoruz 1 

Türk-Macar 

Kadıköy 
Su şirketi 

Beledlyenin satın alması 
çalıtmaltrı ilerliyor 

/ Belediye tarafından, Kadıköy 

su şirketinin satın alınması etra
! fında yapılan çalışmalar ilerle -
1 mektedir. Şirketin m~clisi idare 

1 

1 

1 

azasından İsmail Hakkı, bayram 
ertesi Ankaraya giderek temaslar-
da bulunacaktır. 
Diğer taraftan Kadıköy su şirke-

ti tarife komisyonu Metro hanın • 
daki Nafıa müfettişliği dairesinde 
toplanmış ve su tarifesini 14.5 ku

ruş üzerinden tesbit etmiştr. 

Bugün 
Arife 

Esnaf bu yılki satıtlardan 
memnun değll 

Kurban bayramının bu sene ay 
sonuna tesadüf etmesi umumi alış 

verişin hararetsizliğine sebep ol· 
muştur. Kurbanlık koyunlarda da 
hararetli satışlar göze çarpmamak
tadır. Bunun da sebebiadetin yerini 

1
1 bulması icin bir çok kimselerin kurban 

yerine bir kaç kilo eti tercih et
mesidir. 
Eşya alışverişleri de durgundur. 

Esnaf çarşı kalabalığının büyük 
bir kısmının kalabalığı görmek ve 

vakit geçirmek üzere dolaşan insan
lardan ibaret olmasından şikayet 

etmektedirl~r. 

Bugün Arifedir. Fakat pazara 
tesadüf ettiği için pazar günleri ka· 
palı bulunması mutat olan bütün 
di\kkanlar kapalı olacağından halk 
arife alışverişlerini dün yapmıştır. 

inhisarlar vekilinin 
tetkikatı 

Poıı.Sı•n katili boynundan yaralıyan ve iyile~nıesi 
gayri kabil bir beden hastalığına 
düçar olmasııoa sebebiyet veren Bayrameriesl mahkeme· 

ye veriliyor saraçhane caddesinde Saidin fırı-

lktısat vek!leti müsteşarı Bay 
Faik Kurtoğlu Ankaradan şehrimi. 
ze gelmiştir. Müsteşar dün öğleden 
evvel Türkofise giderek meşgul ı 
olmuş, direktör Bay Subhi Ziyadau 
ofis işleri etrafında izahat almıştır. 
Bay Faik Kurtoğlu bayram ertesi 
Ankaraya dönecektir. 

Ticaret anlatması feshe
dildi, yeni mUzakere 

batlıyor 
Bir izah Türk. Macar ticaret anlaşmasının 

Gümrük ve inhisarlar vekili Bay 
Ali Rana dün şehrimizde bazı 

tetkikler yapmıştır. Bay Ali Rana 
öğleden evvel inhisarlar Umum 
müdürlüQ-üne ııitmiş ve direktör· 
den satış işleri etrafında izahat 

Geçenlerde, hırsızlık için girdi
ği Kadırgadaki bir evde ev s~hi-

nında sakin Aziz hakkındaki karar 
dün Ağırccza mahkemesinde v~ -
rilmşitir. 

Aziz, bu vakadan bir müddet son
ra sokakta Fikriyeye rastlamış 

ve: 

Vali ve Belediye Reisliğinden ... , ~ müddeti üç ay aonra bilmektedir. 

diin şu mektubu aldık. Aynen neş- Anlaşmaya i'Öre müddetin hitamın• 
rediyoruz: dan üç ay evvel mukavelenin fes• 

- Kaçmakla elimden kurtula • 
mazsın .. Seni yaşatmıyacağım! Di

muınllikçe tamamlanmış ve fez-
ye tehdit etmişti. 

bi polis memuru Hasan Basriyi bir 
kunduracı bıçağı ile yaralayıp öl
düren diğer beş kişiyi de yaralıyrn 
Nazımla arkadaşı bahriyeli Salim 
haklarındaki tahkikat müddeiu • 

Gazetenizin 16-2-937 T. li nüs • hedileceğinin bildirilmesi icabet
hasının {Soruyoruz) başlığı altın- mektedir. Aksi takdirde anlaşma 
da sözü geçen Su kemeri hakkında kendiliğinden temdit edilmiş sayıl· 
çıkan yazı aşağıda yazıldığı veçhi- maktadır. Bu cihetler gözönünde 
le tavzih olunur. tutularak anlaşmanın feshedildiğini 

almıştır. inhisarlar vekili Gümrük · 
Baş müdürlüğüne de giderek güm
rük işlerini tetkik etmiştir. Bay 
vekilin bayramı şehrimizde geçir· 
dikten sonra Ankaraya döneceği 
anlaşılmaktadır. 

leke bazırlanmıya başlamıştır. Bay- . . 
ram ertesiye, her ikisi de, ait ol-

1

, Cerh ve tehdıt mahkemece sabıt 
duğu mahkemeye verileceklerdir. görüldüğünden ve suç bıçakla iı

Su kemerinin üstü, civar seke • 
nesinin istirahatini selbedecek bir 
zevk sahnesi olduğu doğru değil
dir. 

her iki tara! yekdiğerine bildirmiş
tir. Yeni bir anlaşma için müza. 
kereler yapılacaktır. 

---·-
Aksaray soygunu 
Meşhur Aksaray soygunculufu 

davasına Ağırceza mahkemesinde 
dün de devam edilmiştir. 

Dünkü celsede polis Yahya ve 

lendiği için cezasına altıda bir mik
tarı da zammedilerek 3 sene allı ay 
iki gün hapsine karar verilmiştir. 

Aziz, aynı zamanda iki yüz lira 
tazminat vermiye de mahkum edil· 
miştir. 

r_ 
Turk havacılığı bütün kuv. 

Kumarbazlar 
Küçük Mustafa paşada Tahs;n;n 

kahvesinde kumar oynıyan helv~cı 
Tahsin, Turgut, sandalcı Ali iş Ü5· 

tünde yakalanmışlardır. 
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Bundan bir iki ay evvel çocukla
rın sözü geçen kemerin üzerine tır
manarak çıktıkları görülmesi üze
rine sular idaresince baştaki met
haller kapatılmak suretile bu teh
likeli halin önüne geçilmiştir. 

vetile gelişmek ihtiyacındadır. 

Bu ihtiyaca milletçe cevap ver• 
mek için fırsatı kaçırmıyalım, 

kurbanlarımızı Tiirk Hava Ku. 

Kamyon bir kadına çarptı 
4011 numaralı kamyonu idare e-

den Serkis Karaköyde Marya is -Bursa ya 
Giden talebe 
Öğretmenler 

Tömbekiler 
Islah 
Edilecek 

rumuna verelim. 
Keyfiyetin izah edildig· i veçhile r- k H K, ur aoa urumu minde bir kadına çarparak başın-

gazetenizde neşrini rica ederim. dan yaralamıştır. • ve 
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Tek kitab usulünde muharrire veri
DUn bir kafile gitti, bugUn 

de gençler gidiyorlar 
Maarif müiettişlerinden Tevfi • 

ğin reisliği altında 15 i ilk, .;ckizi 
orta olmak üzere on beş muallim, 
bayramı Uludağda geçirmek üze
re dün Bursaya harelket etmişler -
dir. Sekizi bayan olan muallim -
ter Uludağda kayak sporu yap3cak
lardır. 

inhisarlar idaresi l&tlh• 
sall çoğaltacak 

inhisarlar idaresi yerli tömbekinin 

ıslahı için tedbirler a lmağa karar 

lecek para, alelade 
bir tabie göre hesap edilmelidir ! 

Diğer taraftan Bursa kız ve €r
kek liselerinin İstanbuldaki me
zunları otuzu kız olmak üzere P.O 
kişilik bir kafile halinde bugün 
Bursaya gideceklerdir. Kafile, Ulu
dağda bir gece eğlentisi tertip e
decektir. 

vermiştir. Yerli tömbeki ziraatini Kültür Bakanlığı, mekteplerde okutulan kitaplar-
dan bazılarının tek kitap olmasını muvafık gör· t~şvik için yeni kararlar verilmek 
müş ve bunun için muallimler arasında müsa-

üzeredir. Hadım ve Alaiye mınta. bakalar ilan etmiştir. 
kalarında yetişen tömbekiler ihti· Tek kitap usulünün büyük faydası inkAr edilemez. 
yacı karşılayamamaktadır. Hadımın Evvel! tek kitap, tek sistem ve tek usul, tek tedris 

senelik tömbeki istihsaliitı 12334 ve prensibi demektir. Türkiye sınırları içindeki mektep. 
Alaiyenin de 5700 kilo kadardır. !erde, ayrı ayrı muallimlerin, ayrı ayrı usullerile, Ji. 

'Ayrıca Eslahandan her ıene 100,000 ıanlarile, bilgi kudretierile, prensiplerile hazırlanmış 
kilo tömbeki ithal edilmektedir. muhtelif kitapları • muallimin veya müdürün zevkine 

göre seçilme suret;le, tedrise müsade etmek, bir taBu mallar yerli tömbekilerle karış· 
tırılarak satılıyor. Yerli cinsi ıslah !ebenin bir mekt~pten başka bir mektebe geçişinde 

oradaki tedris sisteminin veya o kitabın cahili olması 
edildikten sonra gerek nefaset, gibi bir neticeyi meydana getirmekte ve buna benzer 

Şirket ve Akay gerek istihsa at bakımındaıı hariç· birçok seyyi'eleri olmaktadır. 
vapurları ten tömbeki ithaline lüzum kalını· Hiç şüphesiz ki tek kitap usulü, bugünkü kültür 

Ş. k t• Ha · Aka ·d yacaktır. hedefimizin daha seri ve daha müessir bir neticeye ır c 1 yrıye ve Y 1 arc- ............... ,........................................ ulao.ması için lazımdır. 
!eri bayram günlerinde pazar tari-

1 
· • 

feleri tatbikına karar verm şlerdir. KÜÇÜK HABERLER 1 Biz esa•ta bakanlıkla beraberiz. Fakat müsabkka 
Fiatlarda tenzil!t yapılmıyacaktır. [! • .._ ____________ ...,: işlerinde asla beraber değiliz. Tabiat Bilgisi dersleri 

iki vapur idaresi de haftada iki için ilk okulların dördüncü ve be•inci sınıflarına her. gün yapılan 24 ü çeyrek geçe va· • Belediye, şehrin büyük cad· .,. 
puru bayram günlerinde kaldırı· delerinde dağınık bir halde bulu· biri ( 6 • 7) forma arasında olmak üzere iki kitap 
lacaktır. • ·h k müsabakaya kogmuştur. Yazılacak kitııpların içinde nan ve tarı 1 ıymeti haiz olmıy•n 

BAYRAM NAMAZ! 

Zevalt saat 

Ezani saat 

s . 
7. 
1. 

D. 

22 

32 

bulunması gerekli olan teknik ve pedagojik vasıfla
mezarlıkları derhal kaldırmaya ka· 

rı bildiren şartnameleri tetkik etliğimiz zaman da rar vermiştır. 
gördük ki bu iş, muallim olmakla yapılabilir bir iş 

e Fatib ilçe kongrası Şubatın değildir. Yazıcı olmak ve bütün ilk okül tedrisat 
28 inci pazar i'Ünü saat 14 de Şeb. programını filen takip etmiş bulunmak, bir pedagoi', 
zadebaşında Letii!et apartımanın. bir psikolog ve nihayet bir jeolog olmak ve Tabiat 
daki C. H. P. Fatih ilçesi salonun. bilgisi içinde milli ekonomiyi tedris ve terbiyevf 
da yapılacaktır. mahiyette telkin edebilmek iibi muhtelif, ağır 

j 
ve güç şartları ihtiva eden bu iş bir 
kaç aylık değil bir kaç senelik adam akıllı bir 
tetebbü, tetkik ve tecrübenin mahsulü olmak gerek· 
tir. Yani bunu yazacak adam, bütün memleketin ilk 
okul evlatlarına tabiat bilgisini, hem orta okulların 
fen bilgisine hazırlayacak bir esasla öğretmek ve hem 
de vasat zekada talebeyi dikkat önünde bulundura. 
rak, aşağı yukarı, muallimine müşkül olmayacak bü. 
tün yolları göstermek gibi büyük bir yük altına gir. 
miş bulunacak demektir. Buna eseri kabul olunduğu 

zaman (1000) lira verilecek. Eserler, çalışma için 
sarledilecek kala randıman, enerji, kudret, kAğıtiar, 
makine, resimler ve bütün bunların mütevakkıf bu· 
lunduğu maddi imkAnlar bu paradan tenzil edilirse 
eser bedavaya isteniyor demek olur, Yahut eseri 
yazanı teşvik edecek bir kıymet risk edilmemit 
demek olur. 

Biz diyoruz ki, bunlar tele kitap usulünde biç 
olmazsa bir tabiin vereceği parayı vermek IAzımdır. 
Çünkü bir tabi, böyle tek kitap için muharririne 
kültür bakanlığının verdiğinin beş mislini verir. Ve bu, 
yarın bu işe kendini tahsis edecek kudretler için 
hakikaten tama edilecek bir refah getirebilir. Sistem 
güze~ fakat istenilen külfete mukabil nimet çok az, 
hem çok az. 

Şöyle böyle kültüre hizmet edenlere himaye elini 
daha bol açan yüksek bakanlığın bütün Türk yavru• 
!uma tele cepheli bilgi verecek adama, hocasına 
daha geniş mikyasta sehavet göstermelidir. 

Hatice Hatip 

Günün YodVlii~~n 
' • ' !" -- ..::ı.,i._ ... ~ 

Altın membaı 
Faik isminde bir zat Ankara vi

layetine müncaat ederek İzmir ci
varında dünyanın en zengin altın 
madenini bulduğunu bildirmiş, 

tahlil raporlarını vekalete gönder
miş. Ancak elde edilecek altınla· 

rın yarısının kendisine verilme .. 
sini istemiştir. Mükemmel bir iş 

bu, altınlar çıkarılacak, aşağı yo
kuarı bir altının yarısı kadar mas· 
rafla bir altın elde edilecek ~u -
nun da yarısı Bay Faik'a verile -
cek. O hale hükumet avucunu ya
lasın. 

Eşekle muh~vere 

Akşam gazetelerinden b;rimle 
yazıları lezzetle okunan sevimli 
muharrirlerimizden İsmet Hu!tı•i 
{Sözün kısası) sütununda (blr <' -

şekle konuştum) adlı bir yazı y.ız
mış. 

Güzel, hoş amma bu sevimli nr
kadaşa bu kadar gizli ve deruni 
bir muhavereyi ifşa etmek yara
şır mı? 

Hilkat garibesi mi bu? 
Mardinde bağlı Kızıltepe kaza -

sının köylerinden birinde gözieri 
tepesinde olduğu gibi iki tane de 
boynuzu olan bir çocuk doğmuş -
tur. Doğan çocuk iki saatten faz
la yaşamamış, sonra ölmüştür. 

Garip değil mi ki herkes buna 
hilkat garibesi diyor! Tabiat (21) 
inci asır insanının tecrübelerini 
yapmıya baslarn - demektir. Hay 
ret edecek ne var? 

Tramvaylar za• 
rar mı ediyor 1 

Belediyenin 937 senesi varidat 
bütçesi geçen sene bütçesinden 
(200) bin lira noksan bulunmuş. 
Ayrıca bu sene Üsküdar tramvay
larına da (300) bin lira verilece
ğine göre bu açık yarım milyon li
ra olacak demektir. 

Belediye bütçeyi doğrultmak icin 
bazı fasıllarda tenkihat yapmayı 
düşünmektedir. 

Bilmeyiz, madamki Üskürlar 
tramvayları para kazan~mıyor, 

demek kimse binmiyor. Hele sim
di bir de tenkihat yapılırsa o hal
de müşteri daha azalacak dernek • 
tir, Acafp şey, bu tramvayların 
derdi bitmez tükenmez oldu. 
Şimdi de belediye bütresine göl

ge ediyor. Ey-mübarek nakil vası
tası, sen de ~öyl(' 7rlrar"ız. gUrül
tüsüz nakil vasıtalığından çekilen 
eşek gibi başka iş bulsan kendıne, 
isabet edersin! 

Serdenq9ctt 

Poliste 

Koskada 
Bir adamı 
Vurdular 
iki sabıkalı arasında çı· 

ken kavganın sonu .. 
Evvelki akşam saat 20 buçukta 

Koskada, bir sokak içerisinde kan
lı bir hadise olmuş, Arif isminde 
bir sabıkalı, bahriyeli Cemal is -
minde birisini, karnının iki yerin
den tehlikeli surette yaralamıştır. 

Hadise ~öyle olmuştur: 
Koskada bir kahvede, Arif, Ce

mal, Arap Hakkı ve daha bazı kim
seler otururlarken, Arap Hakkı i
le Arifin arasında bir ağız kavgası 
başlamıştır. Bu sırada, Hakkı, Arif 
için: 

- Kafasına bir anahtar vurur -
sam öldürürüm! Demiştir. Arif le 
Hakkıya mukabele etmiş, kahve-

- den çıkmışlar ve kahvenin karşı 
tarafındaki karanlık sokağa gir -
mislcrdir. Bahriyeli Cemal de, 
Hakkı ve arkadaşlarının önüne 
geçmiş: 

- Siz durun da benimle konuş
sun! demiş ve üzerine doğru yÜ· 
rümüştür. 

Bu sırada, Arif, üzerinde taşıdı
ğı bir Bulgar kasaturasını çekmiş, 
Cemali karnının iki yerinden ya-
ra! amıştır. • 

Cemal otomobille Cerrahpaşa 

hastahanesine kaldırılmış, Arif 
yakalanmıştır. 

Saat 22 de, vak'adan haberdar e
dilen nöbetçi müddeiumumi mu
avini Ahmet Feridun vak'a yerine 
gelmiş, saat üçe kadar tahkikatla 
meşgul olmuştur. 

Arif, suçunu itfraf etmiştir. 
Hastahaneye kaldırılan Cemalin 

yaraları ağır ye tehlikelidir. 
Söylendiğine göre, Arif eski a

rabacılar kahyasıdır. Ve birkaç se
ne evvel de Çolak Hayriyi tabanca 
ile yaralamıştır. 

Polis ve müddeiumumm1 tahki
kata devam etmektedir. 
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'Şehirden röportajlar 

LDks merakının farkı
na varanlar 

bol para kazanıyor r Habsburglar tahta ge- ır Baldvin 
çerlerse Almanlar da Mevkiinde 
hududu geçecekler mi? Kalacak 

- -- 1 Londra 20 (A.A) Siyast 

Beri in Fransız aazetelerinin mahafil, M. Baldwin'in, kralın 

"Bugün halk sağlamlıktan ziyade 
1lükse düşkündür. Lüks ayakkabı
ya para verenlerin lıesabı yok! ,, ı 

O' taç giyme merasiminden sonra 

Çıkardlg"'ı şayı·ayı tekzip etti çekilmeyip istifasını imparator-
luk k.ınferansının sonuna yani 

R
oma, 20 (A. A.) - Salahiyettar ltaly~n mahfelleri, Almanyanın hal· mayıs nihayetine veya haziran 
yan ve Avusturyaya bir nota iöndcrerek Habsburgların avdet et· başlangıcına kadar tehir edece· 
tiji'i takdirde Alman kıtalarının Avusturyayı işgal edeceğini bildir- itini tahmin etmektedirler. 

mit alduji'u hakkında Fransız matbuatının bir kısmı tarafından işaa edi· M. Baldwin, harici siyucti 
len haberleri katiyetle tekzip etmektedirler. 1931 senesinden itibaren idare 

e e e ettiği ve imparatorluk konferan

Almanga'da her sene bin kilo
metrelik otomobil yolu yapılacak 

Berlin 20 ( A. A. ) - Otomobil salonunun açılması dolayısile M. 
Hitler, bir nutuk söyleyerek, Nasyonal Sosyalizmin iktidar mevkie gel
dilti tarihten itibaren, Almaııya'da motörleşme sahasında görülen terak
kileri tebarüz ettirmiş ve ezcümle şunları söylemiştir : 

•Motorlaşma, yalnız otomobiller üzerinde tesirini göstermiyor, umumi 
sahada da büyük mıkyasta tensikat vücude getiriyor. Otomobilimizin 
yapacaji'ı terakkilere bir hudut tayin etmeji'e imkan yoktur. Alman mil
leti, otomobilizme ve fenni icatlara karşı gittikçe büyüyen bir alaka 
gösteriyor. Her sene 1.000 kilometrelik oto111obil volu inşa etmek 
arzusunddayız .• 

• • • 
Kudüsteki hadiselerde 30 arap 

ve 30 musevi yaralandı 
Kudüs 20 (A A) - Dün Tiberıas'da ,·ııkubulan hadiseler eın~sında 

30 Arap, 30 müsevi ve 2 lngiliz polis memuru yaralanmıştır. 

• • • 
Mısır Milletler Cemiyetine giriyor 

Cenevre 20 (A.A) - Kahiredeki lngiliz sefirinin Mısır hükümetine, 
Mısır'ın Miiletler Cemiyetine kabulü hakkındaki talebini cemiyetin bü
rosuna tevdi etmeıte davet etmiş olduıtunu lnııiliz hariciye n.~zareti 
Milletler Cemiyeti katibi umumiliğine bildirmiştir. 
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Habeşler MareşalGraz
yaniye bom

balarla hücum ettiler 
Mareşal lıaf if yaralandı, ağır ya
ralanan yüksek memurlar da var 

Adisababada bir çok kimseler 
tevkif edildi 

(1 inci sayfadan devam) 
bu şehirde mareşal Grazianinin ha· 
yatına karşı yapılan suikast hak
kında tafsilat alınamamıştır. 

Adisababada birçok kirııselcrin 

tevkif edildiıti zannedilmektedır. 

Tevkif edilenlerden birçoğu, yer. 

liler üzerinde tesir bırakmak için 
tertip edilen ve hususf mesarimle 

açılan alent davaya dahil değildir. 
Cürümleri sabit olanlar kurşuna 
dizilecek tir. 

Adisababa sokaklarından bi· 
rinde Mareşal Grazianinin Habeş· 

tr tarafın :l ı ı atıla 1 bombıılarla 

hafif suretle yaralandıji'ı hakkında
ki haber, birkaç satırla öıtleyio çı· 

kan gazetelerin sahifelerinin alt 
kısmında neşredilmiştir. 

Bu haber, ltalyanlıırı hayrete 
düşürmüştür. Çünkü Ras Destanın 
kumandaki altında uyan eden ufak, 
bir kısım yerliden maada bütün 
Habeşlerin ltklyan rejimine alışmış 

oldukları zann. dilmekte idi. Muta. 
arrııların bombalarla nasıl olup ta 

Mareşala yaklaşabildikleri merak 
edilmektedir. 

General LioUa'nıo yaralan aji'ır
dır. 

sı müzakerelerinin de harici ıi· 
yasele temas edeceji'i için do
minyonların başvekilin impara. 
torluk konferansına riyaset et
mesi için ıuar ettikleri rivayet 
edilmektedir. 

Bazı kimseler, M. Baldwin'io 
müsavi şanslara malik olan M. 
Simon Hoare veya Runcıman, 
maliye nezaretine geçmeden ev
vel parlamentonun bütçeyi ta
mamilc tasdik etmesini temin 
etmek için temmuza k~d:ır ~ev
kiini muhafaıa edeceğıııı soyle-
mcktedirler. 

Halkevleri 
(I nci ~ayfadan devam) 

halkın halk için ye halk elile ~ ap
masını temin ettirmesi Büyük Ön
der tarafından Partiye verilmiş as
li bir öde,·dir. 

Parti ve Partililer her yerde bu
nu konuşmalarile, görüşmelerile, 
müsahabe ve konferanslarile yap
maktadırlar. Fakat <>ğer Atatürk 
kendilerine ,.e bütün millete Halk
evlcri gibi toplayıcı, birleştirici 
ve tanıştırıcı bir müesseseyi kura
rak çalışmalarına <>mniyet etme
seydi bugunkü şartlar içerisinde 
fertlerin tesirleri çok mahdut ka
lır, \'e gayeye \'usul müddeti çok 
uzamış olurdu. 

Halkcvlerinin kültür, sosyal Ye 
ekonomik bakımlarından az za 
manda yaptıkları tenvir, irşat hiz· 
metlerini anlamak için bu kitap . 
tal i yazılar Ye rakamlar s>ğlamca 
şahittir. Halloevleri ''atandaşların 

medeni, bedii irfan ve zevk ih ti . 
yaçlarını tatmin edecek bir mües
sesedir. Her yurddaş orada bildi
ğini öğretir, ve bilmediğini öğre

nir. 
Her Türk münevveri bilgisini, 

istidadından ziyade bu milletin O· 

nu yetiştirmek için sarfettiği e • 
meğe borçludur. Hiç bir makam, 
hiç bir memuriyet, hiç bir eser bu 
borcu tam olarak ödiyemez. 

Her münevver Türk için, m~vki 
ve hayatını temin eden ve millete 
borçlu olduğu bilgisini en asil ve 
dürüst tesviye çaresi, hatta v•tan· 
severlik ve insanlığın da icabı. 

bıldiğini, hiç bir suretle bilmemek· 
ten mes'ul olmıyan yurddaşlarına 
öğretmektedir. 

Halkevleri kendileri ve onlar i· 
çin açılmıştır. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P 
Genel Sekreteri 

ŞUkrü Kaya 

BAYRAM VE BAYRAM ZiYARETLER/ 
Aziz okuyucularım. Yarın bay • 

ram, şımdidcn cümlenizin bayıa
mı mübarek olsun, hepir.izi tebrik 
e,.erim. Bayramm geldiğine kim 
sevinmez? Bayram, bütün vatan • 
daşların sevindiği, sevinmiye ken
din; alıştırarak gamlı günlerinde 
hile kendine neş'e toplamıya mu
\·o.ffak olduğu gündür. Bayramı 
Yalnız çocuklar değil, büyükler de, 
hepimiz severiz. Günlük işlerden 
~efes alıp da dostlarımıza, yakın
arımıza gidip onlarla görüşıniye 

Vak.it bulamazken bayram gelince 
~nun bir kaç günlük tatilinden bi
ıs_tifade aylardan beri göremediği

tnız ahbaplarımızla buluşabiliriz. 
1 ~ele akraba ziyaretleri için mut
l:b ~ _bayram~a~ bayra':'a vakit bu
n; ~ırız. Ne ıyı, ne ala. F~kat eli-

zı Vicdanınıza koyarak söyleyi-

niz, üç gün bayramda gitmiye 
mecbur olduğunuz ne çok yer Yar 
değil mi? Şöyle bir düşününüz. Fa
tihteki hemşireniz, Unkapanındaki 
biraderiniz, Topkapıdaki halanız, 

Maçkadaki amcanız Beykozdaki 
teyzeniz ve Göztepedeki anneniz, 
bunlar hep sizden büyük oldukları 
için çoluğunı;zla, çocuğunuzla sizi 
hem de blyramın birinci günü 
mutlaka, amma mutlaka bekliye
ceklerdir. Gitmezseniz darılırlar. 

Tabii mecbur olacaksınız, gide -
ceksiniz. Sılsilei meratibe riayet 
ederek sabahın erken bir saatinde 
evden çıkacaksınız, bütün her biri 
kilometrolarla uzak mesafelerde o
turan bu yakınlarınıza gideceksi
niz. Mecbur.unuz. Tabii evde sizi 
bayram ziyaretine gelen ahbapla
rınız sizi bulamıyarak geri döne-

cekler. Kızacaklar, öfkelenecek • 
ler. Ne der~iniz? İstirahat günleri
nin böyle hummali bit faaliyetle 
geçişinden sonra sizde artık takat 
kalır mı? Amma bayram biter mit· 
mez yine günlük faaliyetinizin 
hurnmall didişmesi içme atılacak· 
sınız, bunu kim dinler? Bayram va· 
zifeleriniz l amamile yapılmış bu· 
lunmalıdır, yoksa serzeniş tufanın
dan boğulursunuz. Sonra... sonra 
ikramlar, onlar ayrı bir fasıl teş· 

kil eder. Şeker, çikolata, likör, 
konyak, kahve, hatta kurban ka· 
vurması, ve ~aire. 

Bununla beraber bayramın bu 
yorucu ziyar.-tleri, bu mide bozu
cu ikramlarının hepsi tatlı ve gü
zel şeylerdir. Maksadım şaka. Bay· 
ramınızı bir defa daha kutlarım. 

Açık SözlU 

İstanbul paz ırlarında kahvehane 
kadar bol, berber kadar mebzul 
müesseselerden biri de (ayakka
bıcı) !ardır. Hazırcılar, kavafcı

lar, tamircıler. ısmarlamacılar, 

lüks ayakkabıcılar, çizmeciler, r.a
tikçiler gibi muhtelif sınıflara ay
rılan bu işin erbabı bayram iizeri 
ha;·ıl harıl ~alışırlar. Koskoca bir 
erkek ayakkabısı (5) lira, (4,5) Ji. 
ra ve nihayet sıkıştırdın mı ve
yah•ü pazarlığı uyduramamış 

da vaz geçmi~sin gibi yapıp da dük
kandan r•kar gibi oldun mu (2,5) 
lira! Sonra bu çocuk ayakhbısı 
(4,5) lira, yine ayni minval üzere 
hareket ettin mi o da (2,5) lira! 

Kadın, erkek, çocuk avakkabıla· 
rı arasında sanki ne işcilik, ne de· 
ri, ne kösele, ne büyüklük ve 1<ü -
çüklük varmıs gibi hepsi tuttura
bildiğine satılır. 

Ayni deriden, ayni cinsten, yan
ları çift dikişli, elle yapılmış, altı 

sağlam kösele ayakkabılardan biri 
bir dükkanda (150) kuruş, diğer 

dükkanda (9) lira, bir başkasında 
(4,5) lira, bir başka yerele (6.~:i) 

kuruş. Sanki İstanbul sautleri gi!Ji 
biribirine uymıran bu kundura 
fiatları kim bilir kaç defa si>'n 
de ac«yibınize gitmiştir 

Kundura atölyesi sahibi Bay Sab
ri, kendine ~ıenüz ısmarlanmış 

(200) çift çocuk ayakkabısının de· 
rilerini keserken bu işin sırrını 

da anlattı. Bu zat ayakkabıcılar 

cemiyetinin müteneffiz azasından
dır da. Diyor ki: 

.Eskiden ayakkabılar daha ra,. 
la el i:i isterdi. Bir müessese, hir 
çok çırak kullanmıya mecburdu. 
Ayakkabı, tıpkı inhisar sigaraları 

hazırlanır gibı her elde bir başka 
şeyi yapılarak meydana getirile· 
bilirdi. 
Şimdi vaziytt böyle değıldir. l\Ta

kineler vardır. Deriler kesilir •e 
o makmeler çırakların gördüğü i· 
şi süratle görür. 

Zannetmeyiniz ki bu gibi işler 
kavJicılıktır. Hayır, ancak derin;.n 
kesik, yanık olmamasına dikkat 
etmek lazımdır. Buna dikkat edil

mediği içindir ki ekseıiya bu cins 
ayakkabılar bir kaç ay içinde kt>n
dini bııakır, yırtılır ve dikk1t l!

derse niz ekseriya (bombe) deni • 
len burunlarından gider. 

Çünkü bombenin altındaki ka
lın payenda a~tarı deriyi yırtar ıe 
bu suretle yırtılmış ayakkabının 

tamiri de çok müşküldür. Mahqza 
bu nevi ayakkabılar pek ucuz3 çık
ma>. Gôrüyorsunuz ki piyasad3 bir 
nevi ayakkabı muhtelif fiatlar
la satılır. 

Du malzeme işidir. Köselenin a
rasına konulacak (vardela) br bl· 
le mukavvadan, bezden, veyahut 

, 
kağıttan yapılabilir. 

Altına mukavva konulur ve ta
mamen tabağlanmamış deri bir 
yağmurda formunu bozar, acaip 
hale gelir. 

Ilk bakışta çok zarif görünen bu 
nevi ayakkabıların ömrü pek yok

tur. Hatta diyebilirim ki çocukla
rın ayaklarına giydikleri, fakat, 
bu günlerde ayakkabı ucuzluğun • 
dan dolayı piyasadan çekilmiye 
başlıyan sandallar bu nevi ayak· 
kabılardan daha sağlamdır .. Eskiden 
pahalı olan ayakkabı şimdi de pa

halıdır. İşcilik çok mühim iştir. 
Bütün zahmet \'e mesakkate rağ
men avakkabı asla şeklini kaybet
mez. Yırtılır, yine bozulmaz. 

Şimdi çift katlı ayakkabılar, al
tı kauçuk ayakkabılar moda oldu. 
Spor bıçimleri çok re\•açta. 

Hakikatte şunu bilmek lazım -

dır: Bugün halk sağlamlıktan zi
yade lük~e düşkündür Lüks bir 
aı•akkabıya istenildiği kadar para 

vermektedirler. Acımadan para 
\'erenlerin hesabı yok~ Fakat da
yanıklık asla nrit değildir. 

Mahaza açık göz arkadaşlardan 

çoğu bu lüks merakının farkına 
varmışlar ve derhal bütün lüks a
yakkabılarının ka\·af i~i örnekle • 
rini yapmışlardır. 

İşcılık tarafını düşünmeyiniz. 
Adam akıllı bir ayakkabıyı üç 
günde meydana getirmek müm • 
künse bu tarzdaki ayakkabılardan 
bir kaçını bir günde yapmak ka • 
bildir. 

Hem malzeme ucuz ve hem iş • 
cilik azdır. Hatta bu az fiata rağ
men çok kar vardır. Biraz da ciro
dan kazanırlar. 

Fakat görüyorsunuz ki tamirciler 
de çoğalmıştır. Tamircilerin ço
ğalması, ayakkabıların ne dere

ceye kadar sağlam olduklarını za
ten gösterir. Her işte de sağlam
cılık aranmaz oldu.• 

Dikkat ettim, iki buçuk ay oldu. 
6 liraya aldığım ayakkabının ne 
üstü, ne altı kaldı. İstersen hak 
verme! 

ISTANBUL MUHAPIİl)i 
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ziyetinin bir dereceye kadar nor • 
malleşmesi için Almanyanın müs
temlekeler hakkındaki taleplerinin 
nazarı itibara alınmasını söylemiş
tir. Hatip, nutkunda eski Alman 

müstemlekelerinin hiç olmazsa bir 
kısmının iadesi icabettiğini, ve şa

yet Almanlar beynelmilel siyasi 

\'aziyetin ıslahı hususunda teminat 
verecek olurlarsa Amerikalıların 

sinde yardıma hazır bulunduğunu 

Alınanlara müstem le' keler mesele
ilim etmiştir. 

Pitman'ın bu sôzleri Londra si

yasi mı hafilinde çok derin tesirler 
yapmıştır. 

Başbakan 
Dün lzmire 
Gitti 

( 1 nci sayfadan devam) 
müdürleri de gclm'şlerdir. 

Saat on beşte Başbakan gelmiş, 
otomobilinden indikten sonra halkı 
selamlam · ştır. 

Orada bulunan bütün !ıalk se
vinçle Başbalaoı alkışlımıılardır. 
Hariciye Vekili Bay Tevfık Rüştü 
Aras, Dahiliye Vekili Bay Şükrü 
Kaya, Mitli Müdafaa Vekili Gene
r 1 Kazım Ôzalp, Gümrük ve in
hisarlar vekili Bay Ali Rana ve 
Ziraat vekili Bay Mu!ılis Erkmen de 
Başbakanı teşyi için gel:ııişlerdir, 

Başbaka~la bakanlar vapura gir. 
mek üzere hıtlk arasından geçer· 
ken sürekli alkışlanmıştır. Başbakan 
vapurda lstanbul limanı hakkında 
Bay Rauli l\lanyasdan izahat al
mış ve kendisini t>şyi edenlerle 
görüşmüştür. 

Vapurun hareketine pek az va
kit kaldıltından vekiller vapurdan 
rıhtıma inmişler ve Egede hemen 
höreket etmiştir. 

General ismet lnönü vapurun üst 
katından şapkasile rıhtımdaki ve
killere ve halka sel1m verirken 
şiddetle alkışlanmıştır. 

3 

Arap birfiğİ 
Aynı dılı kvnu,an ve ı:ıyııı ı.~,

sin vaı·ısi olan n1i11 tlerin birbiri -
nin mukaddcratilc aliıkadar olm1-
ya başlaması, milli bülık harek~ti
nin başlangıcıdır. Garple, ,iınoli 
Afrikada Atlas okyanusund·•il 
başlayıp la şarka doğru İran 1<-oır
fczinc kadar uzanan şcrid gıbi <l'.11" 

bir mıntaka i~inJ~ki mil\etkr ara
sında börte bır hareketin b~şla -
dığına hükm,.tmek caizdir. Bu A
rap ınem)eketlcri. Atlas oky~nu
su sahillerindeki Fas müstesna .,ı. 

mak üzere, oı: dokuzuncu ast.n. 
ortalarına kadar osmanlı impara -
torluğunun birer cüzünll te!'!kil ·
diyorlardı. Önce 1830 senesinrle 
Fransızlar Cezair'i aldılar. Elli 
sene sonra da Tunus'u işgal etti 
ler. Sonra İngilizler Mısıra gitti. 
1911 senesinde Fransa cmüstakih 
Fas'ı himayesi altına aldı. Ayni 

sene İtalyanlar Trablus garbi iş • 
gal ettiler. Bütiin şimali Afrika 
sahilleri büyük harpten evv~I. üç 
sömürgeci d<?vlet arasında pa.vla -
şılmış deıncktı. Nihayet Osm.rnlı 
İmparatorluğunun inkırazı üzeri
ne diğer Arap memleketleri rle 
Fransa ve İngHtere arasında su 
veya bu şekilde taksim edildi. İn
giltere, Irakı, ye Filistini mand'.l· 
sı altına aldı. Suriye Fransanın 

mandası altına geçti. 
Fransa, İngiltere \'e İtalyanın 

nüfuz mıntakalarını teşkil <>den bu 
memleketlerde bugün, birib'rinr 
uymıyan idareler vardır. Fas, Fran
sa ile İngiltere arasında nüfuz 
mıntakalarına ayrılmıştır. Cezair 
,.e Tunus Fransa tarafından sö • 
mürge şeklinde idare ediliyor. 
Tralılus garp İtal~·anın idaresi al
tındadır. İngiltere Mısu·a istiklal 
''erdi. Fakat dış siyasası kendi
sine bağlı bulunmak \'e Sih·ey~ 

kanalı mıntakası da askeri iı!gali 
altında kalmak şartile. Irak da a· 
şağı yukarı ayni bağlarla istikliiline 
kavu~muştur. Fransa Suriyede bu
na benzer bir idare kurmaya çalı· 
şıyor. Bu memlek~tler arasında 
kendi mukadderatına sahip ve tam 
müstakıl bir Hicaz krallığı var • 
dır. İşte Arap memleketleri bu • 
gün böyle dağınık bir manzara ar
zcdiyor. 

lngilterenin Filistinde bir yahu
di yurdu kurmak yolundaki te -
sebbüsünün nasıl bir netice vere· 
~eği malum değildir. İngilizlerin 
bir çıkmaza girdikleri zaman, der· 
hal geri döndükleri görüldüğü gi • 
bi, zor bir işi başarmak için inal 
derecesine varan metanet ve sebal 
gösterdikleri de vakidir. Filistin in 
mukadderatı hakkında bugün tah
minde bulunmak zor olmakla be
raber, her halde bu memlekette 
şimdiye kadar takip edilen siya -
setin Arap birliği hareketini u -
yandırmak hususunda birinci dere
cede amil olduğu söylenebilir. At
las okyanusundan İran körfezine 
kadar bütün Arap memleketleri 
Filistinde olup bitenleri derin biı• 

alaka ile takip etmektedir. Ira -
kın alakasını, o zamanlar dış ba· 
kanı bulunan Nuri paşanın ağzın
dan İstanbulda dinledik. Yemen i
mamı Yahya, Filistinle beraber ol
duğunu alenen ilan etmiştir. Hi • 
caz kralı İbnissuud, semp~tLc;ini 
hiç bir zaman gizlememiştir. Ka
hirede de gün geçm~z ki Filistin 
lehine sokaklarda nümayiş yapıl -
masın. 

Fakat Arap birliği hareketinin 
başka tezahürlerine de şahit olu • 
yoruz. Irak şimdi Mısırın Millet -
!er Cemiyetine girmesine rehber· 
lik ediyor. Geçenlerde Hicaz kra
lı ile Irak hükumeti arasında bir 
ittifak muahedesi imzalandı. Ve 
bütün Arap memleketleri bu mua· 
hedeye iştirake da,-et edildi. Bir 
kaçı müstesna olmak üzere, diğer 
Arap memleketleri. ya henüz sö
mürge olduklarına, yahut da müs
takil olmakla beraber, dış siyasa
IJrma, istikamet vermekte serbest 
olmadıklarına göre, bu davete ica
bet edemezler. Fakat ne de olsa. 
böyle bir davet yeni ba~layan bıı· 

hareketin nümayişi sayılabilir. 

Fakat Arap birlıği hareketinin 
başlaması demek, bu büyük i-
şm başarılması demek değildir. 

Coğrafya itibarile ,·e siyasi teş -
kiliit bakımından bu kadar dağı
nık memleketler halkı arasında bır· 
lik fikirlcrı çok ya\'aŞ inkişaf e • 

der. Fransa, İngiltere \"e İtalya bu 
fikirlerin inkkjafına mani olmak 
noktasında birleşmişlerdir. Birlik 

fikirleri etrafında son aylar zar -
fındaki hararet, bir dereceye ka
dar da, İtalyanın İngiltere ve Fran· 

( lüt/•Tt sag/ayı ç•uirinf•) 
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S0RG0NDE 
Lakabı asıl ismini unutturmuş- mazsa sekiz, on mektup yazdım. 

için • .• 

MÜELLiFi: Nizamettin Nazif 

- 3 - tu. Burnundan kinaye olsa gerek, Halbuki, randevun da vardı. 
Çevlren: EyUp Sabri AkyUrek ona herkes cKorbo• (1) diyip ge- Nazmi gülümsedi: 

Tatar bildiği Rusça kelimeleri 
yanyana getirirken yorgunluktan 
tirtir titriyordu. Pepeliyerek Al -
!aha onu yabancı ellerde hastalık
lardan, ölmekten ve şu soğuk yer
lerde yatmaktan kurtarması için 
dua etti. Ah. karısı ona bir güncük, 
hatta bir saatcık gelse. Bunun için 
mümkün olan her acıya katlana • 
cak, üstelik Allaha şükrede.~~kti 

Hiçten ise bir gün olsun mes'ut ya
'amak elbete çok daha iyi bir ~ey 
id; Tekrar karısının güzellikler'n
den bahsetti. Başını elleri arasır.a 
alarak Simeon'u masum ve bigü -
nah olduğuna ikna etmiye çalışır
ken içini çeke çeke ağladı. Amcası 
ve her iki kardaşı atları çalmışbr 
w ihtiysı· adamı yarı ölü bir kılığa 
sokmuşlı.rdı. Fakat mahkeme. ka
nun ve vicdana göre hüküm ver -
memiş, üç kardeşi Sibiryaya süre
rek zengin olan, evet zengin olan 
amcayı evinde bırakmıştı. 
Sımeon: 

c Buna da alışırsın.> 

Tatar sustu. Ve yaşlı gözlerini 
ateşe dikti. Yüzü sanki böyle ka
ranlık, ıslak yerlerde, yabancı in
sanların yanında oturup da Sim
buiki eyaletindeki evinde neden o
turmadığını anlamamış gibi kor -
ku ve hayret ifadesi taşıyordu. 

Tolkowui ateşe doğru gerindi. 
Gülümsiyerek kendi kendine bir 
şarkı söylemiye başladı. Bir ınüd
det sonra: 

cBabasile yaşamaktan ne zevk 
alacak. dedi. cO onu sever ve te
selli eder. Bu doğru; fakat dostum, 

saya gücenerek Araplar arasınd'.l 

bilhassa Bari radyosu vasıtasile 

propaganda yapmasından ileri gel
mişti. İngiliz - İtalyan Centilmen 
agreemetinden sonra artık Bari 
radyosunun ağzı tıkanmıştır. 

Bundan sonra da İtalya, İngil -
tere ve Fransanın bu meselede 
beraber yürümeleri beklenebilir. 
İngilizler Arapları Osmanlı idare
sine karşı ayaklandıran miralay 
Lavrence'e !Arapları kurtarmak i
çin nazil olan İngiliz peygamber1> 
derler. Arapları iyi tanıması lazım 
gelen bu cİngiliz peygamberi., 
Versailles görüşmeleri sırasında A
rap birliği için demiş ki: 

- Böyle bir hareket henüz baş
lamadı. Fakat başladıktan ancak 
bir asır sonra başarılabilir. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 

ona karşılık vermiye de gelmez. O 
kaba, sert bir adam, fakat seni'l 
kızın, senin genç kızın için sertlik 
lazım değil. Ona nezaket, ha ha ha, 
hi hi hi, iyi şeyler ve istirahat la
zım.> 

Sımeon, cEvet, evet, ala• diye -
rek için\ çeke çeke doğrulurken: 
cArtık rakı bitti, yatmak vakti de 
geldi, ben yatmıya gidiyorum.> 

Yalnız kalan tatar ateşe biraz 
daha yaklaşarak mavi alevlere kar
şı gerindi. Şimdi vatanını, köyünü, 
karısını düşünüyordu. Eğer karısı . 
bir ay, hatta yalnız bir gün gelip 
yinec gitse idi. Amma şayet; eğer 
karısı sözünü tutup da gelecek o
lursa ona ne ile bakacak, ve nere
de oturtacaktı. Kendi kendin~: 

c Yiyeceği olmıyan bir adarn nasıl 
yaşıyabilir?. diye sordu. 

Şimdiye kadar gece gündüz :>ek 
ucuz bir para ile kürekte çalışmış
tı: Yirmi dört saatlik yorgunluğu
na mukabil ancak beş Kopek alı -
yordu. Vakıa hazan yolcular bah
şiş veriyorduysa da, onu öteki 1'-ü
rekçiler aralarında paylaşıyor, ona 
bir şey vermiyorlar, üstelik onun
la alay ediyorlardı. İçinde açlık his
leri uyanmıştı. Bütün vücudü do
nuyor, ağrıyor. Şimdi kulübeye gi
dip yatmak rır güzel amma.. üze
rine ne örtecekti? Orası bu kıyıdan 
çok daha soğuktu. Vakıa 'Jıırad~ 
da örtünecek bir şey yoksa da hiç 
olmazsa ateş var. 

İki hafta sonra nehir eski halini 
alınca sal yine nehre inecek, Si -
meon başta olmak üzere bütün kü
rekçiler fazlalaşacak ve işte o za
man tatar köyden köye dolaşıp di
lenmiye mecbur kalacaktı. Karı~ı
daha on yedi yaşında, oynak, kıv
rak bir şeydi. Onun köyden köye 
sadaka için, açık alnı ile dolaşma
sını aklı almazdı. Hayır, hayır. 

Böyle boş fikirler pek korkunç. 

çiyordu. İkide bir mendilini bur - - Hata ettin ... randevum değil, 
nuna dayıyor, hazan aceleye gelip randevularım vardı. Buna rağmen, 
deliklerinin birinde biriken bir ya1dığım mektuplar tam yirmi 
damlayı elinin tersile siliyordu. üçü buldu. Bir de t;ılcbe içtimaını 
Fakat, iyi sıkılmamı~ bir terkos ilave et! Ne karlar yorulduğumu 
musluğ ı gibi sızan bu burun ba- anla ... 
zan bütün bütün ayarsızlanıyor, Bir kahraman tavrı takınarak e-
hiç beklem~dik bir anda serseri lile göğsüne vurdu: 
bir damla, hiç bir yerde istasyon _ Benim gibi bir murahhası bir 
yapmadan •şıp! • diye yere rlüşü - daha ele geçiremezsiniz ... Kıyme-
veriyordu. İşte cKorbo• bir buna timi biliı1iz: ... Yoksa, sırtımda yu-
sinirlenirdi. O zaman yüzü gözü murta küfesi yok, derhal i ~.tifamı 
kıp kırmızı kesilir, müthiş bir ayıp basarım. Kendi işlerimi geride bı-
yapmış gibi ensesi ve şakakları rakıp sizinkikri yapıyorum. 
terler, puflamağa başlardı. Cebindeki k:iğıt tomarını çıkar-

Arkadaşları, bütün alışkınlığına dı. 

ve ellerinin çevikliğine rağmen '._ Bak ... -dedi- Kadıköylünün 
yakalayamadığı bu damlalara istediği cevapları daha henüz ya -
cEkspres• adını takmışlardı. zıyorum. 

Dershanede, yemekhanede, şu- cKorbo• nun gözleri merakla 
rada burada, onu düşünceli, sinirli parladı: 
ve yüzü kızarmış ı;örenler derhal _ Nasıl? Güzel oluyor mu bari? 
biribirlerine göz kırparlar ve alay- _ Bilmem ... İstersen bir kısmı-
lı alaylı mırıldanırlardı: nı sana okuyuvereyim. 

- Ekspresi tutamamış .. yine ka- _ Çok iyi amma, neredeyse zil 
çırmış galiba... çalacak ... 

Nazmi elindeki kağıtları tasnif _ Dersi asıverirsin, biter, gider, 
edinceye kadar Korbo birşey söy- zaten yarım saat sonra beraber ya-
lemedi. Mama fi N azminin işi de pacak bir işimiz var ... 
çok sürmemişti. Kağıtları katlayıp Ve arkadaşını kolundan tutup 
cebine sokarken arkadaşının o mu- çekti. Bu sırada •Şip! • diye yere 
kaddes burnuna bir fıske vurarak düsen bir eksprese aklı kaydığı i-
göz kırptı: çi.,' .Korbo• itiraza vakit bulama-

- Hayırola? Birşey mi var?.. mıştı. Odadan çıktılar. Nazmi, 
- Yoook ... Yalnız, şeyi sora - Garsoniyerinin kapısını kapavor -

caktım da .. · muş gibi tabii bir hareketle sı.,ı{ı 
- Neyi soracaktın? kilitledi, "nahtan cebine krıydu. 
- Hiç ..• Hani kutuyu açtın mı Koridorda, ders zamanını bekli-

divecektim amma... yen üç beş talebe dolaşıyoıd ,ı. Alt 
::_ Sabahleyin nerelerde sürtü - katta duvardaki saate bakarak es-

yordun? Geleydin! Şimdi dersle h . 
niyen mubassıra e emmı)·ct ver -

meşgulüm. Hem sen bu sefer a - mediler. Zemin katında alçak bir 
dam akıllı budalalaştın be!.. iskemle üstünde oturan 'IIustafa 

cKorbo• gözlerini 1 ir yere dal- K d l' 
çavuş, sol yumruğunu urt ere ı 

dırmıştı. Derin derin içini ~ekti. taklidi dizine dayamış, uzun bir 
- Sorma Nazmi, halimi sorma~ .. 

kiraz çubuğile dalgın dalgın sigara 
Genç, müthiş bir kahkaha a - içiyordu. Kaşları çatıktı . Nazmi, 

vurm"mak için kendini zol"lııya - caketinin mendil cebinden iki si-

rak; gara çıkarıp birini Korboya uzattı 
- S0r! disen sormağa lüzum g0- ve sigarasını kapıcının çubuğuna 

recek kim? -dedi- Senin ne h~le dayayarak yaktıktan sonra laf ol-
girdiğini !'lustafa çavuş bıle fark sun diye sordu: 

etmiş... _ Çavuş! nen var yine?. 
Ve arkadaşının göğsüne hatır~ Eğinlinin öfkesi üstündeydi, taş-

sayılır bir yumruk indirdi: ması için bu süal kafi gPldi: 
- Heeeyy enayi! Sana aşık ol.. - Ne mmi var? Şu karşıki diş-

Gönlünü bir kıza saldır dediysok ci olacak kafere yok mu? 
onun uğruna budalalaş, uvkı nu _ Eeey? 
kaçır, sarar, sol... Verem ol, geber t M l' A k 1 - şte o... e un... z a sın 
demedik ya!.. bu yaştan sonra beni kanlı katil e-

- Ne yapayım? elimden gelmi- decekti ... Yukarı çıkma, yassah -
yor ... Hem sen nasihatimi bir ta- tır dersin anlamaz... Gavur, git; 
rafa bırak ta bana cevap ver! Kıı- sonra ben menzul olurum! dersin, 
tuyu açtın mı, açmadın mı?.. yine anlamaz ... Sonunda çal y3ka 

- Tabii tahmin edersin ki a<: - ediverip ümüğünden sıhıvırdınnı, 
madım. ensesine ensesine üç beş şaplah ;_ 

Ortalık aydınlanmıya başlamıs- - Son mektuba bir cevap 'geldi nivirdinni aklı başına geldi amma .. 
tı. Söğütlükler ve su üze·indeki mi dersin?.. Gel gelelim herifin yakasını nasıl 
hafif dalgalar vazıhan görülebili- - Dün birşey çıkmamıştı ·· Bu- kavradıysam öyle elimde kolmış ... 
yor. - Biraz ötede çamurlu ':ıir va- gün gelir mi bilmem... Çubuğunu derin derin çekip ha-
maç, altta üzeri otla örtülü bir ku- - Anladım ... Bu sefer baştan vaya h9lka halka dumanlar salar-
lübe, daha ileride ve yukarıda da savma bir mektup yazmış olacak- ken ilave etti: 
bir sürü köylü kulübeleri. Köyde sın... _Ne dersin efendi? Mahkeme -
horozlar ötüyor. Kara, çamurlu ya- - Bilakis ... Seninkine gönderdi- tik olsak bu urbanın değerini hi -
maç, mavuna, nehir, yaba:-ıcı fena ğimi adam akıllı telleyip pulladım. zim maaştan kestirirler mi? 
insanlara, açlik, soğuk ve hastalık· Seni sevdiğimi, üzmek istemiye- Bu süal Nazminin tasarladığı bir 
Her halde bunların hepsi birşey i- ceğimi bilirsin... plana uygun gelmişti, hemen ceva-
fade etmez. Tatar: cAyan beyan ki, - Bilirim amma ... Dün hiç ol - hını yapıştırdı: 
rüya görüyorum. diye düşündü. ( 1) Korbo - Fransızca Karga nıa- - Sen merak etme, Mustafa ça-

(Devamı var) nasına. vuş ... Hele o gün gelsin, ben efen-
~--~--~----~-~~--._-..... 

zamanda da fantaziyi çok seviyor-Açık Söz'ün romanı:26 Zeynep yerinden hopladı: 

... /fl/IJ/I A... r-...... --

H EA ~ 1 ND:A 
10 L~ N llC.li 

Yazan : lakender Fahrettin 
Bir aralık hizmetcinin kulağına 

iğildi: 

- Sen de İstanbullu musun, Ma
rika? 

- Evet. Babam Tatavlalı imiş. 
Ben Sakızağacında büyüdüm. Ni
çin sordunuz? 

- Sen de de öpüşme hastalığı var 
mı diye soracaktım da ... 

- Hanımcığım, onlar Amerikada 
öpüşüyorlar ..• 

Zeynep sert bir sesle Marikayı 
azarladı: 

- Sen adeta insanı budala yeri
ne koyuyorsun! Gözümün önünde 
öpüşen insanları görmüyor mu -
yum ben? İşte karşımda .. Hem de 
ne nıidesiz kadınmış bu! Sivri sa
kallı, çakal suratlı bir herifle öpü
şüyor .. Şu demincek görünen deli-

kanlıyı ne diye görmüyor?! 
- Parasını yemek için yaltaklık 

ediyor ona ... 

- Şimdi anladım ... Bütün ka -
dınlar İstanbulda erkeklerin para
sına göz dikmişler desene? .. 

- Ona şüphe yok hanımcığım! 

Bu, yalnız İstanbulda değil.. dün
yanın ner yerinde böyledir. 

- Yalan. Dünyanın her yerinde 
böyle d~ğil. Bizim köyde erkeğin 
parasını yemek kadının aklından 
bile geçmez. 

- Aklından geçse bile, köylü 
kadına para yedirecek kadar bu -
dala mıdır? 

- Ya İstanbullular .. Hepsi bu
dala demek? Hayır .. hayır .. İstan
bul kadınları daha kurnaz. Ayni 

lar. 
- Ha şunu bileydin, hanımcı -

ğım! Buradaki masraflar köy mas
raflarına benzemez. Kadınlar İs -
tanbulda şık giyinirler .. Otomobil
le gezmesini severler. 

- Otomobil dedin de hatırıma 
geldi, Marika! Bu karanlık yere 
geleceğimize keşke o dediğin atsız 
arabaya binseydik .. seninle! 

- Hoşunuza mı gitti otomobil? 
- Vallahi çok hoşlandım. Köp-

rüye çıkmamızla eve gelmemiz bir 
oldu. Bizi rüzgar gibi atıverdi.. İ
çim o kadar hopladı ki.. Sarsıldık
ça yüreğim ağzıma geliyordu. Çok 
iyi şey, Marika .. Bir daha buraya 
gelmiyelim de ona binip gezelim. 

Bu sırada Greta Garbo eline bir 
rovelver alarak ihtiyar aşıkım öl
dürmek üzere, 'yattığı odaya gir
mişti. 

Filim en heyec;.nlı yerine gel -
mişti. 

Mnrika: 
- Dikkat ediyor musunuz? de

di. Kadın kocasından nasıl intikam 
alacak! .. 

- Ah .. Kaltağa bak hele! Nasıl 
da korkmadan tabanca kullanı -
yor?! 

İşte boşalttı kurşunları!.. Za -
vallı adamcağıza bak .. Kanlar i -
çinde yatıyor şimdi. 

Ve iradesini kaybetmiş bir hal
de, yüksek sesle bağırdı: 

- Kahbe !.. Para için koca öldü
rülür mü hiç?! .. 

Zeynep hiddetinden tir tir tit -
riyrdu. 

Filimin birinci kısmı bitmişti. 
du. 

Kalbi hakiki bir cinayete şahit 
olmuş gibi, koparcasına çarpıyor

Elektrikler yanınca, !\farika: 
- Ne heyecanlı filim .. değil mi 

hanımcığım? 

Diye sordu. 
Zeynebin yüzü kızarmıştı.. Et -

rafına şaşkın şaşkın bakındı .. Hiç 
kimse orıun gibi yerinden hopla 
mıyar, heyecanlanmıyordu. 

Zeynep 1'1arikaya döndü: 
- Dünvanın en duygusuz in -

sanları buraya toplanmışlar gali
ba! Hiç kimse yerinden kımılda -

Gayet ~evik, düz duvarlara çı -
kar, sporcu, tropikal karakterde 
bir kız olduğu için. Halbuki l''eride 
Reşat Nurinin günde 80 sigara içti
ğini, dudaklarından sigaranın ek -
sik olmadığını görmüş, tütün du -
manı, nikotin genzine kac:mış .. 
Sonra Reşat Nuri bey sporu da 
se\'mezmiş. Çalıkuşu Feride ne 
yapsın öyle nikotin içinde boiiul -
muş çıtıpıtı sevgiliyı ... Erenkö -
yünde baska bir delikanlı seviyor, 
yakında da nişanlanacaklar. 

Aman hanım e[endiciğinı. 
- Ya .. Görüyorsun ki oturdu

ğum yerde hepsini biliyorum. Re
şat Nuri bey bunu haber alınca za
vallı intihara kalkışmış, bizim cc -
zacı söyledi. Eczahaneden <-e ~ ku
ruşluk tentürd i .. ot almış, iı:mcğl? 

tcsdddi edeceği 11man herek ver
sin Ömer Seyfeddin!e, ed~b\yat 

muallimi Ali Canip yetişmi~ler 

de kurtarmışlar zavallıyı. 

- Benim hiç bir şeyle ııl5kJm ... 
- Olmadığını biliyorum. Yalnız 

Çalıkuşu Ferideden söz açtın da o
nun için söyledim. Madem ki nıi

safirinmiş, onu da çağırırız. 

- Çok sıkılgandır efendim. 
- Burası yabancı yer mi? Se-

nin de annen yok onun da ~n'1eSi 
yok. Bir anneniz de ben olurum. 
Hem müşterek anneniz olurum fo
na mı? 

- Çok teşekkür ederim fakat. 
- Hem hiç görm , diğiniz bir ~ey 

göre<loksiniz. Bunu bu memle -
kete yeni baştan ben getiriyorum. 
Çok enteresc olacaksınız. 

- Ne gibi :evkaliide bir ş~y? 
- Fevkalade değil. Mütevazı, 

sakin, hatta ilahi bir şey. Yani si
ze ilk defa (Zekeriyya sofrası) nı 
göstereceğim. 

- Zckcriyya sofrası mı? 
- Evet Zekeriyya sofrası. 

- Bır ziyafet falan mı' 
- Hem evet, hem hayır. Buna 

dılerden para toplar, isi bir dengi
ne sokarım ... 
- - Hay Allah senden razı olsun 
oğul... 

Sonra, beklediği rüşveti almış 

bir hapishane gardiyanı gibi sor
u: 

- Aşa/lıki k~pıdan mi çıkacaa
nız? 

- Evet amma ... Şimdi değil, ya-
rım saat sonra .. . 

- Olsun ... Ben cereyanı kese -
yim de ... Ne zaman canınız isterse 
o zaman çıkarsınız ... İhtiyatı el -
'en bırakm c "1alı. .. 
Kalktı, bir odaya daldı. İki ar -

kadaş da dar bir merdivenden bod
rum katına indiler. 

Dersten ve mektepten kaçmak 
isliyenler, bu Mustafa çavuşu ih -
mal edemezlerdi. Çünkü o, mekte
bin bütün kapılarına oturduğu yer
den hükmeden adamdı. Kapıcının 
ouasında bir elektrik düğmesi var
dı ki, ustaca yerleştirilmiş bir ta
kım elektrik bataryelerinin anah -
tarı hükmündeydi. Bu düğme sa
ğa çevrili durunca, mektepten so
kağa yol veren her hangi bir kapı
yı açmak imkansızlaşırdı. Hem işi 
bu kadarla da kalmaz, kapılardan 
birine bir yaklaşan oldu mu hırçın 
bir zil mektebin her tarafını çılgın 
bir inadla çınlatmağa başlardı. Bu
nun için bu dersten kaçmak, ara 
sıra mektepten tüyerek Beyoğlu-

mıyor .. Ne katı yürekli 
bunlar?!. . 

insanlar 

Marika gülmemek için dudak -
!arını ısırdı.. Ağzını açıp cevap 
vermedi. 
Beş dakikalık istirahat arasında, 

Zeynebin önünde oturan erkekler
den biri, yavaşca başını arkasına 
çevirdi... 

Ve gülümsedi. 
Otuz yaşlarında, orta boylu, ki

bar tavırlı bir adamdı bu. 
Zeynebin bütün söylediklerini 

işitmişti. 

Zeyneple g(;z göze geldiler .. 
Zeyntbin yanakları kızarmıştı. 
Önüne hakarak: 
- l\larika .. Bittiyse kalkalım! 
Diye mırıldandı. 
!\farika: 
- İkinci kısmı da seyredeceğiz, 

hanımcığırr.! dedi. Bu kadar güzel 
ve heyecanlı bir filimi ortasında 

bırakıp kalkarsak, bize gülerler. 
Öyle ya.. Beğenmediğimize 

hükmederl<'r. 
- Ne çıkar bundan? Başıma ağ

rı girdi benim .. Gözlerim de kara
rıyor. 

peygamber sofrası da derle".'. İld 
türlüdür. Ben buraya esasını ge
tirdim. Eskiden de varmış, fakat 
bir kısım insanlar hususi ola1'.'t1k 
kendi aralarında hususi bir ayin 
şeklinde yaparlarmış. Ben bunu 
umumi bir ayin şekline soka~:' -
ğım. 

- Meraklandırıyorsunuz. 

- Hakıkatcn merak edilecek 
bir sofradır. 

- Feridenin ayinlerle hi<; ba~ı 

hoş değildir. Onu bir defa rı•k~ı -
· bendi şeyhinin konağına g'i•.ür -
müşler. Şeyhin çoraplı tabanını ü
pen hanııncfendileri görünce iğ -
renmiş, bize kaçıp geldi. 

- Zekeriyya sofrasında ~eyh 
yoktur. Onda Kem sela ev salcJ.a 
der ha ld biıt dilinın sırrı vardır. 

Sonra öğrenirsin. 
Nasıl, gelecek misin? 
- Ferideye sorayım. 
- Ona emri VJki yapanı. Eir 

tezkere yaz, size gönderelim. Hem 
paşa babana yem"kten sonn ge
leceğini söylersin hem uşak !"eri -
deyi buraya getirir. 

Prenses o kadar ısrar etti ki kı · 
rarrıadım.•Babama yazdın\ ve Fc · 
rideyi de göndermesini rica ettim. 

(Devamı ı;ar) 

nu şöyle bir kolaçan etmek isti -
yen talebe, Mustafa çavuşla iyi 
geçirımeğe, om;n gcnlünü alrnağa, 
daha doğrusu ona baç vermeğ~ 

mecbur olurlardı. 
Hoş .. bu baç pahalıya mal olmaz

dı amma, talebe ha ·ına ha(tnd• iki 
paket birinci sigaradan aşağıya da 
düsmezdi. Mektebin bütün geçit 
ye;lerini eli altında bulunduran 
Eğinli, bu halile, _bir nevi derebey
lik kurmustu. Birinci katla zemin 
katını bir Çamlıbele döndürmüştü. 

Bodruma inip yemekhanenin bu
lunduğu tarafa saptıkları wırıarı, 

Nazmi, Korboyu kolundan dürttü: 
- Hilmi ... Yukarıda seninle a-

!ay ettim amma .. benim 
senden farklı değil ... 

halim 

Hilmi gevrek gevrek güldü: 
- Demek adam akıllı vuruldun? 

- Evet. .. 

- Hangisine? Gacular sende bir 
değil, iki değil ki .. , 

Yemekhanedeki masalardan bi
rine karşı kar~ıya geçtikkri zaman 
Nazmi elindeki kağıtları açtı: 

- İşte buna ... Evvela canımı sı
kar gibi oldu amma, gün geçtikçe 
içimde bir yakınlık hissediyorum. 

- Mari duymasın! .. 

- Nereden duyacak? Arsen Lü-
pen mi bu kaltak? 

Gülüştüler. 

(Devamı var) 

- Bir daha gelmeyiz küçük ha· 
nım! Fakat, şimdi sqnuna kadar 
oturacağız. Dünyayı velveleye ve
ren bu kadar güzel bir filmi ta -
mamlamadan gidilmez. 

Ben gözlerimi kapasam olur 
mu? 

Kimse görmez.. Zararı yok. 
Bütün gözlerin açık bulunduğu 

bir sırada, bir çi!t gözün kapalı 

kalmasından ne çıkar? 
- Başım çok dönüyo~, Marika 

içime bir bulantı da geldi.. 

* Sinema dönüşü ... 
Salonda Zeynebi dinlemek fır • 

satını kaçırmıyan centilmen, si -
nema kapısında Zeynebin peşine 
takılmıştı. 

Taksime doğru yürüdüler. 
Zeynep arkasına döndü .. Sine

mada kendisine gülümseyen ada
mı gördü: 

- Peşimize biri takıldı, Marika! 
Marika arkasına bakmadan ce -

vap verdi: 
- Gördüm, küçük hanımcığım! 

Çok kibar, çok zengin bir adam ..• 
(Devamı var) 
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Yalova sıhhiye memu-lj c tl'd 
ru komünistlik G~l.? 

-AÇIK SOZ 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
.!!!e ne olduğunuzu 

söyliyelim 
f Bu alitun1arımıı:da okuyucula• 
Ft•uıın fotoiraflarını tahlile de• 
Yam edlyorı.ı:r;.) 

299 Sabahaddin Lami Ozer 
e Zekidir. Fa-

5 

Tetkikler 

Dünya masonları hangi 

lara 
teşkil8t

istinat ederler 

suçundan tevkif edildi' Naf~ !ustetarı kurut. 
ma itlerini tetkJk ediyor kat bu zekAsını r-

ı Masonluk en çok 
ketlerde daha ı ' 

hangi memle
kuvveflidir? 

daima kendi men
faatini icabeden 1 

1 Yalova (Hususi Muhabirimizden) - Yalova hü1<ümet tabibliği Sıh· 
biye memurlarından Muzafferin köylere giderek komünistlik pro
pagandası yaptığı anlaşılmış ve tevkif edilmiştir. Adliye tahkikata 

başlamı~tır. 

lzmir (Hususi) - Ankara'dan 
şehrimize gelmiş olan Nafıa ve-
kAJcti müsteşarı B. Arif, dün yerlerde kullanır. 
öğleden evvel vila} etle Vali Zevkine düşkün-

d D dür, intizamı se· Fazlı Güleç'i ve Belediye e r. • • • 
18 yaşından aşağı ço- Behçet Uz'u ziyaret etmiştir. Sa. ver. Macerayı 

at on birde otomobille Tepeköy'e çok sever. Sınir-

cuklar kahve
lerde çalışamıyacak 

giden müsteşara, Küçükmenderes li ve kavgacı 
mecrasının temizlenme ve Cellad olmamakla be. 
gölünün kurutma işlerini üzerine raber fazla kin 
alan müteahhid refakat etmiştir. tutar. 
Müsteşar B. Arif, Celliıd gölü. 300: Karacabeı Merkez okulu ta. 

B
alıkesir, ( Husus!) - Belediye meclisinin son ictimaında 18 yaşın• 
dan aşağı olan çocukların umumi mahallerde çalıştırılmamaları 

hakkında Belediye zabıta talimatnamesine bir madde ilave 

nün kurutma tesisatı ile yapıl- lebesmden 227 numaralı Nejat 
mış olan kanal ve köprüleri tel- 11 

• e Oldukca faz. 

edilmiştir. 
kik ederek, şehrimize dönecektir. la zekaya malik-

Buna nazaran 18 yaşından aşağı olan çocukların Bar, Kabare, Dans ç b 
salonlarında, ıraıino, kahve ve hamamlarda çalışmaları hıfzıssıhha ka- arşam a 
nununuıı 176 ıncı maddesine a-öre menedilecektir. 

• • • Suiistimali 
I· 

tir. Ayni zaman· 
da çok şendir. 

1 LAkırdı söyleme
sini sever. Ders. 
terine düşkün· 

dür. Çok kere 
kendi kendine 1 Z m İ f de yen iden Üç Mahkeme h;yeti tetek· I 

göçmen köyü yapılıyor de:u~:::ı::.~~0~':;11di t 

1 
zmir (Hususi) - Vi!Ayet, göçmen köyleri işiyle yakından meşgul ol- Samsun, (Husmn muhabirimiz- 1 
maktadır. lzmirin üç kazasında iki yüzer haneli üç göçmen köyü in- den) - Çarşamba ilçesi, maliye 
şa edilecektir. Bundan başka Torbalı, Kemalpaşa, Foça, Kımk, Çan• dairesinde vukuunu bildirmiş ol-

darlı, Çeşm .. ve Alaçab köylerinde de göçmenler için ilave evler yapı- duğum, zimmet ve suiistimal işin-
lacakbr. Göçmen köylerinin planları hazırlanmıştır. Keresteleri de le- den maznun ve halen mevkuf oulu-
min e<lilmektedir. Mart ayının son haftasında faaliyete a-eçilmesi muh· nan çarşamb~ malmüdürü Naci İs-
temeldir. kender ve muhasebe katibi Ahmet 

Bu yıl gelen göçmenlerden ekserisine arazi tevzi edilmiştir. Göçmen· Şengün ve suç ortağı olarak göste-
Ierin azami sür'atle müstahsil bale gelmelerine çalışılıyor. 

rilen gayri mevkuf varidat katibi 

Muhabir mektupları 

lğdırda okumak ve yaz
mak bilen yok 

Mehmet Cevdet Eren ve mevkuf 
muhasebe katibi Ahmedin kardeşi, 
maliye odacısı İbrahim Şengün ve 
bu suçun yapıldığı sırada maliye 
dairesinde müliızimeten çalıi.ms 

olan Hakkı ve Çarşamba mahkeme 
başkatibi Ali Galip Gürelin duruş
malarına Samsun ağırceza hakye
rinde başlandı. 80 yaşında vurucu, atıcı ve binici 

bir kadın: Şirin hala 
Mevkuf bulunan suçlular jan • 

darına muhafazasında getirildiler, 
diğer suçluların da hepsi gelmişler
di. Davacı mevkiine hazine vekil
leri oturdular. Suçlulardan vari
dat katibi Mehmet Cevdet Erenin 
müdafasını avukat Hakk ı Hami ve 
başkatip Ali Galip Gürelin de, 
müdafaasını Avukat Fevzi üzeri
ne almış bulunuyordu. 

Iğdır, (Hususi muhabirimizden) 

- Buranın (Başköy) adında bir 

nahiyesi vardır. (10) köyden iba

ret bulunan bu nahiyenin toprak • 

!arı çok verimli olduğundan pa -

muğu ve meyvası hem bol ve hem 

de iyi cinstendirler, Suları çoksa 

da içilecek evsafta bir suyu yok • 

tur. Ağrı dağının eteklerinden çı

kan Karasu, Taş burıınla Başköy 

arasında (20) kilometre uzunlu -

ğunda bir bataklık yaptıktan son

ra Başköyün içinden geçerek 

Aras nehrine dökülmekte -

dir. Bunun içinde binlerce domuz

la kurbağa ve kaplumbağanın pis

likleri yeşil bir tabaka teşkil etti

ğinden suyun rengi simsiyahtır. 

Halk bu sudan içmektedirler. O -

nun için burada (35) yaşından yu
karı kimseye nadir tesadüf olıınur. 

Buranın zengini ve fakiri sih -

hatlerine hiç dikkat etmezler ve 

sağlının kıymetini kat'iyyen bil -

ınezler. İçtikleri sular (Hark) su

yudur. Halkın evlerinde siyah taş
tan birer kapları vardır. Bu kap 
bulanık hark sularını süzmeğe 

mahsustur. Fakat kışın, bu kaplar

daki sular donduğundan üstüne sı

cak su döküp de temizlemeğe ü -

§endikleri için yine (Hark) suyu

nu süzmeden içerler. Bu ise tem • 
bellikten ileri gelmektedir. 

Iğdır halkı gerçi çalışkanlıkta 

eınsalsizdirler ve öyle denilebilir 

ki her yerden ziyade hayatla mü -

cadele ederler. Fakat baştan başa 

Cahildirler. İçlerinde okumak bi • 

len yoktur. Muhtar seçmek için iç
lerinden bir okumak bilen adam 
bulunamamıştır. 

Yeşilırmak 
laştı 

Çar ;amba, 15 (Hususi Muhabiri
l"lıizden - Yeşilırmak nehiri yağan 
~iirekJi kar v~ yağmurlardan •'Hii-\i 

taşmışsa da bir zarar irae etmemiş 
ancak civarındaki toprakların su

lanıa işini her yıl olduğu gibi yap
mıştır, 

Muhakeme başkanı yerine gel
di. Fakat esbabı mahsusadan dola
yı muhakem~ heyeti teşekkül ~ -
demediğinden muhakemeyi 4 
mart 937 tarihine rastlıyan per • 
şembe günü sat 14 e bıraktığını 

bildirdi. 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 
~ TORK 

: Niçevo 
: Türk inkılabında 

terakki hamleleri 
Bu rtsim, lfılırın Alican lt.ôgürıde MELEK 
Şirin halanındır, 80 gaııntla bini• iPEK 
c;, atıcı, auracu bir kadındır. 

: Ş.ınghay veMazurka 
: Halk kahramanları 

ve Zigfeld yıldızlar 
kralı 

Erkek elblıeıi/e gezmelcletl!r. A,,_ 
nesi de ıadır 

........................................................ SAKARYA : Neşe ile 

İzmirde 
101447 

YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

: Aşk güneşi 
: Bağdad bülbülü 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 

Çocuk mektepsiz TAN 
: Yeşil domino ve 
Aıına Karenin 

İzmir (Hususi) - Kültür Di • 
rektörlüğü, uzun tetkiklerden son
ra, İzmirin kültür itibarile kalkın
ması için 5 yıllık bir program ha
zırlamıştır. Bu raporda İzmir köylü
sü çok güzel bir şekilde anlatıl -
mıştır. Rapora göre İzmir köylü
sü ev istihsal devrinden çoktan 
kurtulmuş ve pazar istihsal devri
ne girmiştir. 
İzmir vilayeti nüfusunıın yüzcie 

57,3 sini kasaba ve şehirliler, yüz
de 42,7 sini köylüler teşkil eder. 
İzmir ilk okullarında 52215 talebe 
okumaktadır. Bunun 19,153 ü köylü 
çocuklarıdır. Yani köy çocukların
dan yüzde 36 sı okullara devam 
halindedır. 

Rapora köylü ve şehirli tale
beler arasında uzun bir tetkik ek
lenmiştir. Bu tetkikten çıkarılan 
netice şudur: 
İzmirde 101,447 nüfustan mü • 

rekkep köy halkının ne bir tek .ı

kulu, ne de bir tek öğretmeni var
dır. Yani köy çocuklarının yüzde 
kırkı şimdiki halde okuyacak mek
tep bulamıyor. 

ŞlK 

ŞARK 

ASRI 

: Bay Tekin 
: Hindistan kahra• 
manları ve bir a-ün· 
lük kibar kadın 

: Şarlo asri zamanlar 
ve Bir numaralı 
halk düşmanı 

ASTORYA : Kadife maske ve 
Ölüm uçurumu 

CUMHURiYET: Kara kedi ve Bü. 
yük ihtilal 

ISTANBUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

r Yıkılaı,ı belde ve 
Ôliim ve Zafer 
: Çapkın genç ve 

Kızıl çayır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor 
: Korkusuz kaptan ALEMDAR 

KEMALBEY : Çöl savaşları ve 
Çin batakhanesi 

KADIKÖY 
HALE 

HALE 

: işte bahriyeliler 
ÜSKÜDAR 

: Çapkın genç 
BAKIRKÖY 

MILTIY ADI : Mişel Strogof 

zırlar. Güzci yaıı 
vardır. 

düşünür ve bu 
düşüncelerle is
tikbal yolunu ha· 
yazmağa istidadı 

Feridun Kangai 
e Tertemiz '.bir 

kalbe maliktir. 
Karşıla~tığı bü
tüıt hAdiselcre 
daima müsbet 
zaviyeden bakar. 

Herkesi kendi 
gibi düşünür zan· 
neder. Bunun 
için de çok ke
re aldanır. Her 
duyduğunu sö ·. 
leyemediği için çok içlidir. 
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Her aiklette 3 metre 
tam piyonluğu 

Şikago, 20 (A.A.) - 22 Ha1i -
randa Şikagoda bütün sikletler 
dünya şampiyonluğunu 15 ravnd
da kazanmak için boksör Jim Brad
dok ile Coe Louis arasında bir kon
tura! imza edilmiştir. Bu maç için 
Braddok 500.000 dolar ve Louis de 
hasılatın yüzde 17,5 ğunu alacaktır. 
Hasılatın bir ınily'ôn dolara çıka
cağı tahmin edilmektedir. 

Te,ekkUr 
Trabzon avukatlarından sevgili 

babamız, zevcimiz, Bay Faik Akı
nın vefatı hasebiyle bizzat, telgraf. 
la veya mektupla bizi teselliye şi· 
tap etmek suretile kederimizin 
tahliline yardım edenlere teşekkür. 
lerimizin iblağına liıtufkar vesaıatı
nızı dileriz. 

Kızları 

Eıltri 

Saadet Fatma 
Gülıüm Fitntl 

f 1 - . 21 • 2 937 PAZAR 
1 ••bul Btlldıııtıi gündüz saat 

$rhirTU.,af rosu 15,30 da 

111111111111111 sa:~ ~.~"::a 
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Fransız 

BAHAR 
Temizliği 
komedi 3 perde 
Yazan : F. Lons
dale • Türkçeye 

çeviren:Avoi Givda 

* tiyatrosu operet 
kısmı 

21 • 2. 937 PAZAR gündüz 
Saat 15,:iO da ve 

akşamı saat 20,30 da 
AŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen 
Muhlis Sabahattin ... 

HALK OPERETİ 
Şehzadebaşı TURAN'DA 

San'atkar NAŞIT ve HALiDE 

beraber 

PAZAR matine 14,30 da 

KIRK YILDA BiR 

PAZARTESi Süreyya'da 

TOMAKOSLA 

LEBLEBiCi HORHOR 

Tomakos tarafından Türkçe 

Rumca şırkıiar 

AZAK'DA ( Sevda Salı Oteli ) 

Tomakos tarafından Türkçe 

Rumca şarkılar 

Maaonların belli başlı vazifelerinden birisi 
Hırlstiyanlığı tamim etmektir 

de 

Avrupadaki masonların baş mü
messilligi, P,ıristeki Gran Oriyen lo· 
casına verilmiştir. Bu büyük loca
ya bağlı olan diğer memleketler -
deki locaların hepsi çalışmalarını 

gizlerler .. İngiltere, Amerika, Jlin
di.;tan, Avusturalya, Şonlandiye, 

Kanada, Cenubi Afrikadaki loca -
!ar be çalışmalarını gizlemezler 
ve aleni olarak faaliyette bulunur

lar, Alınan kararlar umuma i:ion 
olunur. Gazeteler müzakereleri sü

tunlarında neşr ve yeni intisap e
den (Kardeş) ]erin fotoğraflarile 

kabul merasiminde söylenen nu -
tukları basarlar. 

Amerika, Kanada ve Avustural
ya masonları resmi günlerde saf 
halinde caddelerden geçer ve u • 
muma hitaben nutuklar söylerler. 

Büyük Britanya ile Dominyon • 
lar ve Hindistandaki mason klüp
lerini herkes bilir, çünkü bu bina
ların üzerinde firmaları vardır. 

Avrup da yalnız iki devlet var
dır, ki buralardaki masonlar tcş -
kilatlarını gizlemezler, bunlar da, 
Hollanda ile İsveçtir. 

İngilterede hanedana mensup 
bir çok erkekler İngiliz locasının 
azasındandırlar. Ağabeysi tahttan 
çekilmezden bir kaç gün önce, şim
diki İngiliz kralı Altıncı Corc E -
dinburgdaki Şonlandiye locası • 
nın üstadı azamlığına seçilmiştir. 

O günlerde Şonlandiye locası te
essüsünün 200 üncü yılını kutlu -
lamakta idi. İngiliz locası üstadı 
azamlığını ise, tam 37 yıldanberi 
84 yaşındaki Gran Connaught ifa 
etmektedir. İngiliz locası 1717 yı
lında tesis edilmiş olup bütün dün
ya localarının anasıdır. . . 

Avrupada, doğrudan doğruya 

İngiliz locasına- bağlı bazı localar 
vardır, ki merbut oldukları loca -
nın bütün emirlerini çok büyük 
dikkatle ifa ederler. 

İngiliz, Amerika, Şonlandiye lo
casına bağlı bazı localar vardır, ki 
merbut oldukları locanın bütün e
mirleıini çok büyük bir dikkatle i
fa ederler. 

İngıliz, Amerika, Şonlandiyye 
locaları hiristiyanlık ilminin neşir 
ve tamimini esas vazifelerinden bi
ri olarak addederler. 

İngiliz locasının üstadı azamı 
Graf Connught'un emri altında bu· 

lunan locaların sayısı 4.943 dür. 
Bunların 1221 i Londrada, 2990 ı 

bütün İngiltcrede, 730 u, İngilte -
renin uzak yerlerdeki memleket
lerincledir. LocalardPn ikisi asker
lere mahsustur. Siyasi hadiselet· 
SLbebiyle İngiltere localarının rn· 
yısı bu yıl fazlalaşmıştır . Kanada
da dokuz, Avusturalyada al tı, Ye
ni Zelandada bir büyük loca var
dır. Hindistandaki locaların bir 
çokları Şonlandiye büyük loca -
sına bağlıdır. Afrikadaki İngiliz 
localarının yanında ayrıca İrlanda 

locaları da vardır. Hollanda, İrlan
da ve Şonlandiye localarına bağ -
Jı, gençleri yefötirmeğe mahsus 
hususi localar vardır. Amerikada
ki 48 büyük loca ile, Orta Cenubi 
Amerika locaları dostane müna • 
sebette çok ileri gitmişlerdir. Ge -
çcn sene Brezilya).·a giden İngiliz 
locası baş sekreteri Kolvel Şmit'in 
ziyaretinden sonra Bre~ilya loca
larından bir çokları İngiliz büyük 
locasına iltihak etmişlerdir. 

Sınıf farkı gözettikle•i için Av· 
rupadaki bir çok devletler mason 
teşkilatlarını resmen kapatmışlar
dır. 
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Vindsor dükü 
Huausf bir tayyare 
meydanı yaptırılıyor 

Viyana, 20 (A.A.) - Halen En-
zesfels şatosunun civarında Wind
s~r dükü için hususi bir t~yyare 
meydanı inşası için çalış ılmakta -
dır. Bundan, Dükün uzun müddet 
Avusturyada kalacağı neticesi çı

karılmaktadır. 
111111111111 uoı11111111111111111111111111111111111uııııııu1111111111111ıııu.,.1 

1 HARiCi KÜÇÜK HABERLER 1 
* Berlinde 21 şubatta, 1Jeynel -

'lnilel otomobil amilleri bürosunun 
içtimaından sonra beynelmilel o
tomobil endüstrisi kongresi açıla· 
caktır. 

* Orjonikd zenin ölümü dolayı • 
sile Moskovada, ~]çiler heyeti Sov
yet Hükumetine taziyede bulun • 
muştur. * Komintang Komitesi Çankay
şek'e itimat reyi vermiştir. * Tayyareci Lindberg , ile zev
cesi, Hindistanda Karaşide karaya 
inmişlerdir. Tayyareci bir kaç mer
halede Avusturalyaya kadar gide
cektir. 

r 
Bir hatanın günalıı 

Y. G. remzile gelen ve mektubu
nıın neşrini istemiyen bir kariimi· 
ze cevap: 

Aziz kari; 

Meselenizin halli gayet basittir. 
Fakat bu basit meseleyi halletmez
den önce, gelin biraz beni dinle -
yin. Bir kere siz bu hareketinizle 
hakikaten teessüfe değer bir iş 

yapmışsınız ... Eğer aşk arıyor idi
seniz pekala size cevap ,·erecekler 
bulurdunuz. Yok eğlence, zevk a
ramışsanız ona da cevap verecek 
nesneler de yok değildir. Gidip te 
böyle kadınla münasebet tesis et
mek her şeyden evvel bir vicdan • 
sızlık, sonra da bir suçtur. Eğer 

kendinizi, onun size sataşması ile 

müdafaa edecek olursanız hataya 
düşersiniz. Çünkü ortada bir fiilde 
ortaklık vardır. Haydi bunu da ge
çelim. Münasebetinizi ne diye beş 
sene uzatıyor ve bu münasebetin 
de bir mahsulü oluyor? Madem ki 
sevmiyorsunuz vaktinde vaz geç
seydiniz. Sizin onu alÇatmanız o
nun sizi sevmesi neticesini doğur
muştur. O belki sizi sıkı bir aşkla 
seviyor. Bu sevgi şüphesiz ki si • 
zin komplimanlarınızdan ileri gel
miş olsa gerek ... Belki aranızda 

bir yaş farkı da vardır. Beş sene 
kadar uzun bir müddet sizi ondan 
soğuttu. Buna mukabil onun aşkı 
fazlalaştı. Ve siz hala sükut etmek· 
te devam ettiniz. İşte yavrum bun
lar hep hatadır. Siz bütün hıu·eke· 
tinizi muhakemenizle, ~uurunuzla 
değil zevklerinizin tesiri altında 
yapmışsınız. Bunları size söyle • 

mekten maksat bir daha böyle ha
reketleı e kalkışmaktan sizi bir de
receye kadar korumaktır. Evla • 
dun! Her ne şerait içinde olursa ol· 
sun daima vicdanının haykırışla • 
rını duymağa çalış ... 

Şimdi ne şekilde hareket edece
ğin meselesine gelelim: 

Yapacağın ilk iş onunla beraber 

oturduğun apartımanı derhal terk 
etmektir. Başka bir yere taşın. 

Hatta semtini değiştirirsen daha 
iyi edersin. Ondan sonra bir fırsa
tını bulur, kadına berab~r yaşa • 
yamıyacağınızı yazarsın. Ondan 
sonra da hiç amma hiç bir zaman 

konuşmazsın. Ve konuşma fırsat • 
!arını da ortadan kaldırırsın .. 

İşte Bunları yaptığın gün mese
le halledilmiş olur. 

DertortaAı 
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Atatürkün mucizesi' 
taş gelmiıtir. 

------ ---
- + - - - - - ---- - ~ - -

' Hariciye 
Vekilimiz 
Geldi 

General F ranko 
Zehirli gaz 
Kullanacak? 

Dinarlı ile Tekirdağlı ı 
Bayramda gUreişecek' 

(1 nci sayfadan d~vam) (1 ııci sayfadan devam) 

liflerde dün tes bit edilmiştir. M. Tataresco'nun Parlamentod:t 
bir nutuk söyliyerek ecnebi dip

Başbakan General ismet loönü Jomatlurınm siyasi partiler tara -
öğleden evvel şehrimizde bulunan fından tertip edilen nümayişlere 
vekilleri kabul etmiş ve kendiler ile iştirak -etmesini trnkit cttıği lıa-

(Birinci Jayfadan dcı;am) 
Halkevlerınin iyı çaiıştığı yer -

de. spor, kitlenin malı olmıy:ı 

klüpçülük zihniyctin.n tahribi)~

tinden kurtulmıya ve köylere ka -
dar yer etmiye muvaffak olmuş
lardır. Davanın ve içtimai aki -
delerin en iyi telkin vasıtaların

dan birı olarak ele alınan temsil, 
bir çok muhtlerdc tiyatro, zevk 
ve ih!iyacını tatmin etmiş ve aynı 
zaman:h memleketin yüzden faz
la ko~esinde birden ayni tezin hal
ka yayılmasna ve halkça kavran

Blından maada 441 ders veril -
miş ve buna da 20.046 yurttaş gel
miştir. Kitap saraya bu yıl içinde 
gelen yurttaşların sayısı 26.347 mü
nevverdir. Sosyal yardım şubesi, 
fakir mektcıılilerc ve öksüzlere e
lini uzatmı~ \'e bu suretle 9.256 
yurttaşa yardım edilmiştir. Bu ko
mite sarfetti~i paranın mühim bir 
kısmı olan 4.245 lira ile 5.834 ka -
lem mektep malzemesini kendi 
gayretile temin etmiştir. Yukarı 

koyduğum rakamlar Ankara Halk
<:vinin çaltsmahrının ana hatla
rını tclıarüi ettireceğine inancımız 

vardır. Bundnn başka bu rakkam
lar, geçen beş yılın faaliyetini gös
teren rakan,lardan tamamen üs -
tünlür. 

ı lzmir Halkevinin tertip ettiği bu maçlar 
çok enteresan olacak-Dinarlı ne diyor ? 1 

ırö riışmüştür. ittihaz olunan karar-
tırlardadır. 

larda dün heyete bild i rilmişt ir. He• Asiler b:r lııaN'uza rır.çcceklcr 
yet bugün Cenevreye hareket 
edecektir. Madrit, 20 (A.A.) - Hükümet 

masm:ı amıl olmuştur. 

Halkevlerinde geçen yıl içinde 
verilen terosilerin sayısı 1300 ü 
geçmektedir. Halkın anlıyaCJlğı 
tarzd.ı hasbihaller ve konuşmak -
!ar şeklinde köy kahvelerinden 
şehir meydanlarından her yerde 

verilen konferansların sayısı :ıooo 

e yaklr.jmış bulunmaktadır. Hal
ka milli musiki ze,·kini aşılamak 
ve hllkın öz havalarını tetkik el
mck şeklinde iki cepheli hizmet 
gören rr.usiki kollarının muvaffa
kıyetinde hemen bütün Halkcvle
rinin hissesi vardır. Bir çok Halk· 
evlerinin bandoları köylere ka -
dar gitmişler ve hemen her akşam 
şehir parklarında veya Halkevi 
bahç~lerinde şehrin en çok dinle
nir v~ sevilir ahengi olmuşlardır. 
Bir yılda 100 kadar Halkevinde 
binden fazla konser verilmiştir. 

Halkevleri halkın kültür seviye
sini yükseltme ve halka inkılap
larımızı candan benirr.seme yolund~ 
her iyi ve verimli vasıtadan fay
dalanrruık!tadır. Telkinler, temsil
ler kadar filmkrle de yapılmak -
tadır. Her Halkevinin her fır -
salta merkezden beslenen birer kü
~üphanesi vardır. Halkevlerindeki 
kitap s:ıyısı 122.809 u bulduğu hal
de h 0 men her Halkevi raporunda 
kitap ı!ıtıyacını tebarüz ettirmek
tedir. Yüz kadar Halkevine bir yıl 
içind;, 900.000 e yakın okuyucu 
gcldi·,i tesbit edilmiştir. Haıkev • 
leri köycülük şubeleri, bu yıl her 
senekinin en az bir kaç misli faal 
olmu~lardır. Bu faaliyet köylere 
gezifor yapmıya inhisar etmemiş
tir. Bu kere her Halkevi bu gezi • 
!erini manalandırmak ve fayda -
!andırmak imkanını aramış ve bul
muştur. 

Halkcvin·~ 1932 de 92.797, 1933 te 
137.347 ve 1934 te 125.583 ve 1935 
te de 300 bin yurttaş gelmiştir. 1936 
da ise 384.793 tıir. Halkevlerine kar
şı olan bu :ıkın, hiç şüphesiz ki, 
blze Partimizin Halkevlerine ver
diği büyük i'nem, değerli istikame
tin tabii birer neticesidir. 

Bugün Eminönü 
Halkevinde 
Tören var 

Halkevleri yıldönümü olan bu -
gün, Eminönü Halkevinde kutla-
ma merasimi şu proğram içinde o
lacaktır. 

Merkezde yapılacak tören için 
C:avetiye verilmiyecektir. Alayköş
künde verilecek temsil için hazır

lanan da,·etiyeler ise Cağaloğlun -
daki merkez bürosundan tevzi e-
dilmekteclir. 

Tören programı şudur: 
1 - Gündüz saat (15) de Cağal

oğlu merkez salonunda: 
a\ Ankaıadan verilen söylevler 

radyo ile dinlenecektir. 
b) İstiklal marşı; Evimiz orkes

trası tarafından, 

c) Söylev: Halkevi aşkanı Agah 
Sırrı Levent tarafındar.. 

ç) Söylev: Dil, Tarih \'e Edebi
yat şubesi başkanı Halit Ba)Tl ta
rafından, 

d) Konser: Eminönü Halkevi 
orkestrası tarafından. 

2 - Gece saat (20.30) da Alay
köşkünde: 

a) Merkezi piyes: Eminönü Halk-
. evi Gösterit şubesi amatörleri ta
rafından. 

Şi il Halkevlnd 
Tören 

1 

Halkevlerinin yıldönümü mü· 
nascbetile 2t şubat pazar günü sa
at 15 ten 20 ye kadar Halkevimizde 
bir tören yapılacaktı r. Herkes ge -
lebilir. 

P rogram - 1) İstiklal marşı. (2) 

Başkan Ahmet Halit Yaşaroğlu ta
rafından, haikevinin bir yıllık ça
lışması hakkında söylev. (3) Kon
ser: Halkevimiz orkestrası tarafın-
dan, Hasan Bükenin yazdığı utku, 
İstiklal mücadelesini tasvir eden 
süit senfonik. (4) P rofesör Salih 
Murat tarafından konferans. (5) 
Milli konser: Bayan Refika tara -
fından, cümbüşle, Bayan E . İnal ve 
arkadaşları, Bay Süleyman Söylü 
ve Nurettin Şener tarafından saz
la halk havaları. 

Üsküdar halkevinde 

Köylü ile konuşmalar hep onla
rın anlıyacağı dil ve şekilde ya • 
pılmış öğütlerle beraber temrin • 
!er, davalarla beraber tatbikler rle 
götürülmüştür. Bir çok Halk ev • 
!eri muhitlerindeki bir kaç köyü 
nümune köyü olarak almışlar ve 
orada ziraat usullerini ıslahtan ev 
pencereler ini genişletmekten baş

lıyarak köy kalkınması için !azını. 
gelen esaslı ve şuuratlı her şeyle 

bir program dahilinde candan meş
gul olmuşlardır. Bir zamanlar 
köyleri bilmemekle itham etmek • 
te pek haklı olduğumuz şehir 

münevverlerinin şimdi H alkevle
ri teşkililtı sayesinde 3000 kadar 
köyümüzü tan ımış olduklarını, ta
nıtacak bütün vesikalara malik ol
duklarını ve kalkınmaları için ge
reken ;:ıratik tedbirleri biliyor ol
duklarını memnuniyetle kaydede
biliriz. Halkevleri halkın evleri 
olduklarını yaln•z onlara inkılap 
fikirlerini telkin etmekle değil on-
krın her ihtiyaçlarını karşılar ol- Üsküdar Halkevi Başkanlığın -
mak ve her dertlerine zamanında dan: 
yetiş!""iye çabalamakla ispat ede- Halkevlerinin yıldönümü mü-
gclmişlerdir; halk dershaneleri ve nasebetile 21 şubat 1937 pazar günü 
kurslar şubesi halkın en büyük saat 14 te evim;z salonunda yapıla-
manevi ıhtiyacı okuma yazmayı , cak törenin programı aşağ ıda yazı-
ameli :..ilgileri öğreten kurslar a- lıdır, herkes gelebilir: 
çarken içtimai yardım şubeleri de 1 - İsmet İnönünün söylevı 
programlı bedava muayeneler ve (Radyo ile dinlenecek). 
siskmli tedbirlerle en muhtaç ai- 2 - İstiklal Marşı (Üsküdar 

İzmir 19 - Bayramın ilk ve ü- • 
~üncü günleri şehrimizde, Halke
vinin himayesinde Pehlivan güreş
leri yapılması kararlaşmıştır. Gü
reşlere başta Dinarlı Mehmet ol
mak üzere Tekirdağlı Hüseyin, 
Günanlı Hamdi, yarım dünya Sü
leyman, Manisalı Ömer, İstanbullu 
İdris ve Balıkesirli Ramazan işti

Fakat hakemler Bruyarın göbe~· -
ten aşağı bir darbe ile Tili yendi
ğini iddia etmi,ler ve mac;ı say -

madıktan başka galibi de diskalifiye 
etmişlerdi. Uzun zaman sabıda 
bekledikten sonra nihayet Bru~ ar 
bu hafta rakibi ile tekrar kar~;la
şabildi \'e Ti! yeniden yere dii~tü 

kuvvetlerinın, birbiri arkasından 

Ajansın tebliği yapılan müteaddit baskınlar ncti-
!stanbul 20 (A.A) -- Bu sabah cesiııde Vaci:lamadrid'e kadar so-

~t~nadan a ,·det eden hariciye ve. kulan asileri geri püskürtmiye mu-
kılı d r. Aras ile Hatay işi için Ce· vaffak oldukları söylenmektedir. 
nevreye gitmek üıere Ankaradan Maromosa ve Tajuna mıntakala-
gelen hariciye umumi katibi Nu• rında görülen askeri hareketler -
man Menemencioğ'Iu, Başveki l Is- den asilerin yakında yeni bir taar-
mct lnönünü ziyaret ederek nez- ruza ba~lıyac:.kları anlasılmakta -

ve gene kalkamadı. Hakemler bu din de bir müddet ça l ı ımışlardır. dır. 
sefer de ayni teraneyi tutturmazlar B k'I H · H"k' t k ti · c Bütün pehlivanlar dün t.kşam aşve 1 , anciye vekili ve kitibi u ume U\'Ve en, o:-ogne 

şehrimize gelmişler ,.e yapacakla- mı? Darbe göbekten aşağıya \fU- uınumhi bu çalışnıadan sonra Ata. yolunda lıiıkim bulunan Elflantio 

rak edeceklerdir. 

rı serbest güreş talimatını arala- rulmuşmuş, boks kaidelerine mu- türk'ün riyaset ettiti ekseri ve- sırtlarını i~gal etmektedirler. 
r1nda kararlo:ıtırmışlardıı. Güreş- vafık değilmiş. Bir Fransız g:ıze- killerinde haıır bulundukları bir Beynelmilel yardım heyetleri, 
ler öğleden sonra olacaktır. lesinde iki defa galıp geldiği halde içtimaa iştirak ederek büyük şefe şehrin iaşesi için 430 ton erzak gön-

Dinarlı Mehm~t, arkadaşlarının hakkı yenile'> boksörün garip !:ıir mesaileri hakk ında malumat arıet• dermi~Ierdir Bunlardan bir kı>mı 
ısrarı üzerine Tekirdağlı Hüseyin- teklif ıle biten bir makalesine r•st- miş ve yüksek irade ve talimatla- gelmiştir. 
le karşılaşmnyı kabul etmiştir. Te- geldik. rın ı almı~Ia rdır. Madrit cep1ıe.•inde bir Frmı,.,z 
kır. da"! n· 1 k ıl Bru)·ar avnen şöyle divor: •nebu u "ld" "ld" g ı ·- ınar ı arş aşması - , , Reisicumhurun r iyaset cttit i bu ' s o uru " 
nın n -- 1 • h -- b 11' .Beni Tıl ile birlikte bir salona B ı (H · e gun yapı acagı enuz e ı içtima, 3 saatten fazla ıürmüıtu"r, er in, ususı) - Valencia llü-
d ·-ıd- ç k'l k k ' " kapasınlar. İçeriye daima \.'anlı" k' -egı ır. e ı ece ur aya gore • """"""""'"""""'"'""""'""'"'"""""""""'"""""""'" umeti neı;rettiği bir emirle, Ispan-
bayramın ilk veya üçüncü günleri ve haksız kararlar veren hak~:n - Dr. Hafız Cemal ya cephelerinde harbeden anarşist, 
yapılacaktır. !erden kimse sokulmasın; herkes k omünist bütün liderlere zabitan 

Dinarlı - T.ekirdağlı karşılaş - dışarda beklesin. Ve içerideki rütbeleri vermiştir. Madritten bil-
k t 1 k V 

(LOKMAN HEKİM) 
ması ço en erasan o aca tır. e maç (!) bittikten sonra salondan ı dirildiğine göre İspanyaya gönül-
lıir nevi Türkiye şampiyonası e- ilkönce kim çıkabilirse 0 derhal Dahiliye mUtehassısı lü olarak giden Fransız komünist 
hemmiyetini taşıyacaktır. p d b k 1 galip ilan edilsin. Ben kafi suret- azar an aş :ı gün erde öğle • mebuslarından Masel öldürülmüş -

Dınarlının rakibi gerek ense ,.e 
gerekse boyca kendisine faiktir. Bu- te inanıyorum ki Ti! bu salor.un den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar tür. Aragondan bildirildiğine göre 
na mukabil Dinarlı, ince ovunlari- ı kapısına benden en·el varamaz•. İstanbulda Divanyolunda (104) nu- iki tara! donanması arasında bü -

le rakibinden daha üstündiir. Bu Hugo Mayzel sektei maralı hususi kabinesinde hasta - yük bir deniz muharebesi olmuş-
(itibarla rakib.ini. ma. ğl.up etmesi J kalpten öld Ü !arını kabul eder. Salı, cumartesi tur. Muharebeye üç cumhuriyetçi 
daha kuvvetlı bır ıhtımal olarak krovazörle dört ihtilalci torpido 

Avusturya federasyonu umumi günleri sabah • 9-5 - 12• saatleri ha- iştirak etmiştir. İki saat süren şid-
ileri sürülebilir. k'k' f k h katibi Ye tek seçicisi meşhur ı-ı:;;go 1 ı ·ı ı ·arayama sustur. Muayene- detli bir harpten sonra lıüvu. "k dP-

Dinarlı şunları söylemiştir· 

1 
Mayzel üç gün evvel yazıhanesin- ha'1e ve ev telefon: 22398. Kışlık niz gemilerinden üçü ag·ır suretle 

- cDört gündenberi antrenman de otururken ani bir kalb krizinden telefon: 21044. yaralanmıştır. 
yapıyorum. Vaziyetim iyidir. Te
girdaglı ile karşılaşmayı kabul et
tim. NelicP hakkında şimdiden 

biqey söylcmtkten fayda görmü -
yorum. Galip taraf, oyundan son
ra belli olacaktın. 

1 Boksörlerimize 
Meydan 
Okunuyor 
••hPlmlz bl'I' Vu o•lav 

boksörU ge!mlt 
Yugoslavyadan şehrimize gel -

miş olan boksör Arse Sekuliç'in 
bütün yumrukçularımızı d"fi et-

tiğini haber veren bir mektup al -

dık. Grrçi bunda boksörün kilo-

su bildirilmiyorsa da boksörleri -
mizi alakadar edeceğin i tahmin 

ettiğimizden dercediyoruz: 
cSayın Bayım; 

Size şu fotoP.rafla tanıştırmak is
tediğim arkatlaş, Yugoslavyanın 

tanınmış boksörler indendir. Gez -

m ek maksadile Balkan turuna çık
mış ve bu vesile ile İstanbula da 

uğramıştır. Memleketimizin yeni 

yeni parlıyan boks sahası için bu 
gibi kıvmetli bir boksör olan cAr-

se Sekuliç• ile temas yapmak, boks 

meraklılarına da iyi bir gün ya

şatmak, her halde çok iyi olacaktır. 
Arkadaşım olan Arse Sekuliç ile 

konuştum. Kendisi, karşısına çı -

kaca1< olan en kıymetli Türk bok-

sörleri ile karşılaşmak arzusun -

da bulunduğunu samimiyetle 5Öy

lemektcdir. Yalnız şunu da ısrar-
1a ilave etmektedir ki, karşısına 

çıkacak olan boksörün en baş s•f-

vefat etmiştır. Ölümü Avusturya 

futbolü içın büyük bir ziya olan 
Hügo Mayzcl; AYusturyada kuru
lan ilk futbol takımında sağ a;ık 
olarak oynamı~tı. 

Futbol heyeti 
Sedat Rızanın futbol federa:;70-

nu reisliğıne getirilmesinden •on
ra •I ı federa>yon heyetine de "< a
suhi Baydar ile Cemil seçilmişler -
dir 

Türkspor kurumuna 
tahsisat verildi 

Ankaradan alınan bir habere 
göre hükümet spor kurumuna :"ili 
b in liralık bir tahsisat vermişti!'. 

Bu paranın memleket dahilin -
cie spor temaslarile atletizm mü -
sabakalarına sarfedilmesi kurum
ca kararlaştırılmışt ı r. 

Avrupa lik 
Maçları 

Fransa Racing F . C. Sete: 4-1. 
Metz - R. C Roubaix ; 4 - O 
Sochoux - Lillion: 1-1. 
Cannes - Rouen 4 - 1 

Fives - Antibes : 1 - 1 
Strasbourg - Mulhouse : 7 - 2 
Exelsior - Olymp : 2 - 2 
Marseille - Ren : 3 - (! 

ALMANYADA 
Francfort- et Eintracht : 2 - 2 

Wormatia - Kickers : 4 - 3 

Waldhof - Sandhofen : 3 - O 

AVUSTURYADA 

Vienna : Sportclu9 : 3 - O 
Floridsdorf - Rapit ; 2 - 1 

Vienne - Libertas: 3-1. 

=======;=========~~~======= 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban Bayramına müsadif i2, 23, 24, 25 Şubat 937 Pazar· 

tesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Akay Hatlarında P azar 

ı ta rifesi tatbik olunacalctır. "996,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Motör Sayıları Tasınlanan Tutarı İlk Teminatı 

11 
18 
20 
21 
22 
26 
31 
38 
43 
47 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lira 

400 
275 
325 

35 
135 
50 

400 
225 
100 
15 

1 Yukarıda numaraları 

Kurut 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

yazılı 10 

Lira 

30 
21 
25 
3 

11 
4 

30 
17 
8 
:l 

tane Motörün 5- 3-937 
Cama günü sa•t 10 da ayrı ayrı arttırma sureti le paz•rlıkla sa

tılacaktır. 

2 - İstekliler i n İlle Teminat ma!cbaılari l c Gıl atada Çin ili 
Rıhtım Han birinci kattaki Komiayona g elmeleri· "925. 

kımı 6 - 11 bu maçı kazanmıştır. 

Ferat : (6-1) (7-9) Vildi bitmiştir. 

Bolelli : (6-3) (2-6) (7-3) Davidi 
kazanmıştır. 

Boratra da (6-2) (6-0) Harei 
rnağlUp ctmi2tir. 

jntikam maçını da 
Fransız takımı 

kazandı 

l lstanbuf - Levazı-m Amirliöi°I 
SalınallDa Komiıyonu i.ıaolarJ 

lelerin, talebelerin ve işsizlerin Halkevi bandosu tarafından). 
3 S 

ta bulunanı olmalıdır. Derin say-
yardımına yetişmişlerdir. Ge""n - öylev (Halkevi Başkanı 

Y'- t r d ) gılarımı sunarım. 

MACARİSTANDA 

Electrom - Kospest: 3·0-
Budai - Hungaria : 1 - 1 

Boeskay - Uypest : 4 - 2 

Fenecvaros - III Kcr: 5 - O. 

Haladas - Szcged : :ı. - 2 

Fransızlar ikinci tenis temasını 
yine Londra takımile yapmışlar -

dır. Bu maçı da )ine Fransızlar ka

zanmıştır. 

Ferat: (6-1) 4-1) ve sonrasını da 
bu genç oyuncu (5-3) kazanmıştır. 

Ordu hastahaneleri için 350 adet 
subay ve 1000 adet erat battani
yesine verilen fiat vekaletçe paha
lı görüldüğünden 2/Mart/1937 Sa
lı günü saat 15,30 da İstanbulda 
Tophanede satınalma komisyonun· 
da pazarlıkla eksiltmesi yapıla -
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
24.300 liradır. İlk teminatı 1822 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nu
muneleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarilc be
raber belli >aatte komisyona gel
meleri. (353) (983) 

yıl içinde Halkevlerımiz binlerce ara ın an · 
mektep gencine esaslı ve devamlı 4 - Şiir (Halkevi üyesi) Pangalıı Tepeüstü Erkman 
yiyecek ve giyecek yardımları yap· 5 - Klasik parçalar. A nartımaııı !';evket Temuçin 

mış yüzlerce ~ize iş b•ılwı Gece saat 20 de Halkevi Gösterit Boksör Bruyar 
muş, binlerce yoksul hastanın mua- şubesi tar!fından temsil. • 
yenesi .!a~ılmış, ilacı verilmiş ve Kadı koy halkevinde Hallc~m er n hal<~ızlıkl~rı 
en katı şıfa çareleri aranmıştır. Kadıköy Halkevindcn: yUz iJnd n raklb.le bır 

_Halkevleri yeni direktifler, ye- Halkevlerinin yıl dönümü dola- odada kapalı olarak 
nı hami.eler ve. y~ni müzaheretler- yısile 21 şubat 937 pazar saat 14 te dövUsmek latlyo~ . 
le tatmın edıcı bır derecede mu _ ve 21 de evimiz salonunda yapı· Fransızların pek sevdıklerı hır 
v~~fak olmal.arı mukadder olan lacak tören programı aşağıdadır. boks şar piyonları vardır: 
muesseselerdır. Bütün yurttaşlara salonumuz açık- cMarsel Tih. Bu adam hakika-

Faaliyetinin harareti ve faydalı- tır . Saat 14 te: ten şampiyon olacak ve bu şampi-
ğı ile bütün Halkevleri başında l - İsmet İnönünün söylevi yonluğu muhafaza edecek der~cc-
gelcn Ankara Halkevinin son bir (Ankaradan naklen) . de kuvvetli ve tekniği mükemmel 
yıl içinde yaptığı çalışmasını bir 2 - lstikliıl Marşı (Koralimiz bir boksör müdür? Aksini iddia e-
kaç rakamla göstermiye çalışaca- tarafından). 
g"ız: 3 - Söylev (Halkevi Başkanı 

Bu yıl halkevi sahnesinde 50 Fikret tarafından). 
temsil \'erilrniş, buna 35.970, alt- 4 - Şiir (Halkevine dair). 
mış salon ve meydan sineması gös- 5 - Yerli mallar madalya tevzii. 
terllmiş, buna da 144.955, seksen Saat 21 de: 
konferans verilmiş, buna da 1 - Karagöz. 
33.970, altı resim \'C diğer ar ser- 2 - Temsil. 
gisi yapılmış, buna da 22. 760 yurt- 3 - Caz ve dans. 

öecek değiliz ama, şampiyonlukta 
kalmıya layık boksör olduğunu ela 
müdafaa etmekten çekineceğiz. Zi-

ra işbu şampiyon ikinci defadır ra
kibi tarafından dövülmüş bulunu-
yor. 

Til'in rakibi Bruyar ile ilk br
şılaştığı zaman nakavt olmuştu. · 

İTALYADA 

Torino - Novara ; O - O 
. Napoli - Gcnova : 1 - O 

Luechese - Bologna: O - O. 
Ambrosiana - Roma : 0-0 

Sampicrdarena - Mi!ano: 2 - 2 

Bari - Triestina : 1 - 1 

Juventus - Alessandria: 4 - 1. 
PU\·an \'aziyeti: Şimdi İtalyada 

lik maçlarında en başta Polonya 

takımı yirmi maçta 29 puvanla 

başta gidiyor. Onu iki puvanla To

rino takip ediyor şimdi üçüncü bir 

Lazio takip ediyor. 

Teniste Fransızlar 
lngilizleri yendi 
Parise gelen İngiliz takımı ge -

çenlerde Fransız takımile karşı -
!aşmıştır. Neticede Fransız ta -

İkincisini ancak (6-5) kazanmış

ken (9-7) kaybediyor fakat diğeri

ni de (6-1) (6·5) kazanıyor. 

Meşhur kaleci Fran· 
saya geçti 

İspanyanın en meşhur kalecisi 
(Zamora) son İspanya hi'ıdiselerı 
dolayısile Fransaya geçmiştir. Ya
kında Marseille takımında oynı -
yacaktır. 

Spor kurumu 
taşınıyor 

İki buçuk senedenberi Beyoğlu 

Halkc,·i binasında çalışmakta olan 
T. S. K. İstanbul Bölgesi bayram 

eunlcrinde İstanbulda Çağaloğlun

daki C. H. P. binasına taşınacak 

bayram ertesinden itibaren de ye
ni binasında çalışmalarına devam 
edecektir. 

* Ordu hastahaneleri için otuz se-
kiz bin metre yatak kılıflığı ve do
kuz bin altı yüz metre elbise tor
balığ ı bezin pazarlığı 1/Mart/1937 
Pazartesi günü saat 15,30 da İs
tanbulda Tophanede satın• alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 17328 liradır. İlk temi
natı bin iki yüz doksan dokuz lira 
altm ı ş k uı·uştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte kanuni ve
sikalarile beraber komisyona gel
meleri. (355) (984). 

* Ordu ihtiyac ı için 150 bin adet 
buz mıhı pazarlıkla alınaclıktır. 

Verebilecek olan taliplerin rtümu
ııclerile beraber 3/Mart/937 Çar
şamba günü saat 15,30 da Tophane 
de satın alma komisyonuna gelme
leri. c36b cl032t 
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Hüseny: Size, Oraynabı, benim ~am•ma ~;~siföt!~t s~n~lu tarafından bir Kabatatdan üskUdara ikişer sefer daha lllveten yapılacaktır. 
istemenizi teklif ediyorum. ~Vlm, o_na Akşam neşriyatı: 

d b hemcıre Saat 18,30 Varyete müziği, Anı-8Çlktır. Karılarım a, onu ır T ·ı basadörden nRklen, 19,30 konfc-
gibi kabul etmiye hazırdırlar. Dedı rans, Selim Sırrı Tarcan, 20,00 

Hü•eyn .. sa!iival getirdikten son-
ra: 

_ Allah sizi takdis etsin! 
Dedi. , 
Uüseyn .. Diğer ileri gelenler, e-

mirler gibi çok evlenmişti; fakat 
kendini şehvet ve sefahat ifratları 
ile harap etmemişti; elli yaşına ~~l
mesine rağmen dinç ve sağlam oır 
adamdı. Ebu Darda, onu tetkik et-. 
likce memnun oluyordu. 

Halifenin hediyeleri, halıların ü
zerinde yayılmıştı. Kapı eşiğinin 
iki tarafında köleler, birer heykel 
gibi sessiz duruyorlardı. . 

Hüseyn.. birşey söylemek ıster 

gibi ezilip bü~lüyordu. Bu ka -
rarsızlık içinde, gözlerini yerden 
kaldırınca ebu Dardanm gözlerile 
karşılaştı. İrtiyar ziıhid, fırsatı ka
çırmadı; tekrar siıze basladı: 
· İbni S<>liımın felaketini, o kadar 
acıklı bir lisanla anlattı, ki .. hele, 
bu mes'elede, Muaviyeyi mağzur 
göstermek yolunda söylediği şe'.
lerle ihtiyar halifeyi o kadar yerın 
dibioc geçirdi, ki. .. 

Hüseyn.. uzun uzun dinledikten 
sonra ayağa kalktı; aşağı yukarı, 

biraz dolaştı; misafülerin:.n önün
de durduğu zaman, yüzünde, mü
him bir karar vermiş gibi çok cid
di bir hali vardı. Yüksek sesle söze 
başladı: 

- Muhterem alimler! bana sizi 
getiren Allaha hamd ve sena ede
rim. Her halde, bu gelişinizde, iliı
hi iradenin yüksek bir tecellisi var
dır. 

Dedi ve biraz durarak önüne bak
tıktan sonra gözler.ni tekrar kal -
dırdı ve: 

- Size .. Oraynabı, benim namı
ma istemenizi teklif ediyorum. E
vim, ona açıktır. Karılarım da, o
nu, bir hemşire gibi kabul etmiye 
hazırdırlar. Oraynaba .. halifoenin 
gönderdiği cihaz kadar ağırlık ve
receğimi söyliyebilirsiniz. 

Di •erek sustu. 
Ebu Darda.. seYincinden ayağa 

fırl&dı. Elini sarığına götürerek: 
- Teklifinizi başımla beraber 

kabul ediyorum. Ağzınızdan çı

kan sözü Allah kabul etsin! 
Dedi. 
Ebu Hüre -re .. şaşkın şaşkın ba

kıyor ve: 
- Oraynabın tal iğin , "ni bir 

ufuk açıldı. 

Diye mırıldanıyordu. 

* İki alim .. iki gün sonra Kiıfeye 
girdiler ve dinlenmiye lüzum gör
meden Oraynabın evine gittiler. 

Ev .. mükellef idi; kapının içi de, 
içerisi görülmemek için, husul bir 
şekilde, girintili çıkıntılı yapılmış
tı. 

İki zahid .. erkeksiz bir eve, ser
best girmekten cekindikleri için, 
bir köleye, hanımlarını ziyarete 
geldiklerini •Öylediler ve kapının 
önünde cevap beklediler. Sonra 
Oravnabın < lağveti üzerine içeri 
giri~<e, avlıda, küleler tarafından 
kar<ılaııclılar Kölelerin bir k••wı · 

' nm elinde misk va·,ları vardı; İh-

da beyaz, siyah, sekiz cariye sı

ralanmıştı. 

(Devamı var) 

TARİHTEN 84 ÜNCÜ NOT 

Habeşistana ikinci muhaceret -
Muhacirler, Habeşistandan av -

det ettikten sonra Mekke müşrik
leri, yine eza ve cefaya başla .. -
aılar. Ve işkencelerini günden gu
ne arttırdılar. 
Habeşistana gidenler, oradan 

çok memnun olmuşlardı. Havasını 
ve suyunu çok iyi ve sıhhi .. mey
\•nsını bol bulmuşlardı. Gittikle -
ri kasabada dört kilise bulundu -
ğunu .. her birinde her gün kur -
banlar kesil~rek fukaraya yemek 
yapıldığını söylüyorlardı. 

Osman İbni Affan: 
- Ya Resuliıllah ! Habeşistanın 

ticarete elverişli bir memleket ol
duğunu gördüm. Orada, bir ay - , 
J,k ticaret büyük fayda temin e
der. Müslümanlar Mekkede, iş -
kence içitıde yaşayacaklarına ora
ya gitseler, her halde daha ha -
yırlıdır. Necaşi, bize çok iyi mua
mele etti. 

Deyince, Muhammed, biraz dü
rundükten sonra: 
- - Peki.. Habeşistana avdet e
diniz; Cenabı hakkın bereketi ü
zerinize olsun? 

Dedi. 
Osman: 
- Ya Resuliıllah! Sen de oraya 

gelsen .. Habeşlerin Müslüman ol -
maları muhtemeldir; çünkü esa -
sen kitap ehlidirler; dağvetine 1'0-
laylıkla itaat edebilirler. Bu sa -
yede, İslamiyet de kuvvetlenmiş 
olur. 

Deyince, Muhammed. bidayet
te bu fikre iştirak etti ise de, son
ra: .Gitmeme Allahın emri yok -
tur> diyerek Habeşistana gitmek
ten vazgeçti. 

Müslümanlar, Muhammedin mü
saadesi üzerine, ikinci defa olarak 
Habcşistana gitmiye başladılar. Bu 
defa eshaptan çoğu hicret ettiler. 
Hatta Alinin büyük birader! Cağ
fcr İbni Ebi Talip te onlarla bera
ber gitti. Yeni Müslüman olanlar 
da, Müslüman oldukça, Habe<is
tana hareket ediyorlardı. 

Bu defaki hicrete 21 i kadın ol
mak üzere 103 kişi iştirak etti. Bu 
gidenler, Muhammed Medineve 
hicret edinceye kadar orada kal -
dılar. Muhammed, Medineye hic
ret ettiği zaman Habeşistantaki -
!erden otuz ücü avdet etli. Giden 
ret ettiği zaman Habeşistandaki -
da Hristiyan oldu. Muhacirlerin 
Habeşistanda yedisi erkek, beşi kız 
olmak üzere on iki evJatları dün
yaya geldi. 

Hayber fetholunduğu zaman, Ha
beşistanda kalanlardan daha yir
mi altı kişi avdet etti. 

Müzeyyen ve arkadaşlerı tarafın
dan Tiirk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 Ômer Rıza tarafından Arapça 
söylev, 20,45 Selma ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 21,15 orke•tra, 22,15 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,35 p!Akla !O

lalar, opera ve operet parçaları, 
23,00 son. 

BORSA - PIY ASA 1 

20· 2- 937 
ÇEKLER 

ı ı Londra 
r ı Nevyork 

Parie 
~'.ilino 

Brük•el 
Atlna 
Cenevre 

" Sofra 
Am•lerdam 
p,.., 

11 
Viyana 
Madrlt 

Açılıt 

617,-
o, 79325 

17, 037S 
15, 0775 
4, 705 

sa, sn 
3, 4770 

C4. 345 
1, 4S 

22, 7S 
4, 2431 
ıı. 37 

Berlto 1, 9716 
Var,ova 4, 1815 
Budapeşte 4, 37_ı.. 

Bllkr-. 108, 4175 
Bela"rat 34, S:l2S 
Y okohama 2, 785 
Moakova 24, 94 
Stokholm 3, ı435 

Kapaıut 

6ı9. -
0.79'!0 
l•.985 
15.290 
4.69 
SS.1~7S 

1.46S 
64,135 
1,445 
22,6775 
4,'2294 
11,3325 
1,9l~ 

•• 1744 
4,36ı8 

ıoa,077~ 

34,41 
2,77~ 

2s.02 
3, 1332 

PARALAR 
Alı t s. t lf 

619. 
126. 
117. 
12~. 

84. 
22. 

S7S. 
23. 
~ 

7~. 

1 Sterlin ~14. 

1 Dolar 123. 
. 20 Frank ı14. 
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TAHViLAT 

~ 
Anac'olu Pe. 39,-

1 

l
lstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlı~ı birlik
leri Hayvanatı için •şağıda 

cins ve miktarı hiz•larında mu• 
harumen tutarlarile ilk teminat. 

!arı gösterilmiş olan 6 kal~m 
mutabiyenin kap1lı zarf usulıle 
ihalesi 8-3·937 pazartesi günii 

saat 15 te yapılacaktır. 
ilk teminatı Tutarı Mıktan 
Lira Kr. Li. Kr. Adet 

37 50 500 00 

8 25 110 00 

93 75 1250 00 

75 00 1000 00 

169 50 2260 00 
41 25 550 00 

425 25 5670 o~ 

-500 Yem tor· 
bası 

500 Z·ncir yu· 
lar sapı 

500 Sap Kös. 
Y u 1 ar 
başlığı 

500 Keçe bel
leme 

50() Çul 
25()0 Gebre 

İsteklileıin 425 lira 25 kıt· 
nışluk ilk teminat makbuz ve· 
ya ruektupları ile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncii madde
lerinde yazılı vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveli· 
ne kadar te~lif mektuplarını 

Fındıklıda Komutanlık s~tınal. 

wa konı.syonuna vermeleri. 
"917,, 

Jıf. 

Gümiişsüyü hastahanesinin çat-
ı lamıs olan çamaşır yıkama ve ku

rutm"a buhar kazanı tamir ettiri -
Jecektir Pazarlıkla ihalesi 26/2/937 
Cuma günü oaat 16 da yapılae::.ktır. 
Muhammen kesif bedeli 895 lira
dır. Şartname>i her gün öğledc_n 

• ~vvcl komisyonda görülebilir. is
teklilerin 67 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile iha
leden evvel inşaat şubesinden ala
cakl a rı vesikalarla beraber Fın -
dıklıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmelerı. (698) 

* Davutpaşa kışlasındaki birincı 

topçu alayının ikamet ettiği mın

lakanın tenvıri için yaptırılacak o
lan elektrik tesisatının açık eksilt
me ile ihalesi 4/3/937 Perşembe 
günü saat 15,30 da yapılacaktır 

Muhammen kaşif bedeli 1100 li
radır. Şartnamesi her gün öğle

den ev\•el komisyonda görülebilir 
isteklıklcrin 83 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale 
günü vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satınalma komis -
yonuna gelmeleri. <887> 

* İstanbul Komutanlığı birlikleri 

629 Paketten ibaret 933 belediyeler müşterek bütçelerinin 
anbolaj ve vilayetlere sevki açık eksiltmeye konulmuştur. Bebe~ 

paket için 27 kuruş 50 santim fiat tahmin olunmuştıır. Şartnlmesı 
levazım nıüdürlıiğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu ka· 
nunda yazılı vesika ve 12 lira 97 kuruşluk ilk teminat makbıız 
veya mektubile beraber 2·3-937 sah günii saat 14 te Daimi En• 
cünıende bulunnıahdırlar. (B.) (802) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Muhammen be'leli 

Lira 

Do?nıabahçede eski I-tab!ıamire binasında 

saklı 512 moiel Fiat marka açık binek 

otomobili : 100 

Def.erdarlık Merkez binası deposunda saklı 

iki Bdet elektrik motörü : 105 

Beyazıt Askeri Tıbbiye mektebi binası. 

nın arkn kısm·n la evvele~ Şehz:ıdebaşı şubesi 

okrak kullanılan mahalde mevcut büyük kıta• 

da kullanılmış kasa: 200 

Yııbrıda cins ve bulundukları yerler yazılı menkul eşya 

hinlarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı 

satıbc.lktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini ö;trenmek isteyenlerin 

4.3.937 Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile 

Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeieri. 
".Mw "913,, 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk ı • 
HAkimliğinden ' Denı0zyolları 

Mahkemenin 936/1429 sayılı dos-
yasile avukat lsmail Hakkı tarafın· 1 ,5 I, ET lif ES 1 
dan Galatada Tünel hanında Çi· Acenteleri: Karaköy- Köp-
mendifer nakliyat sigorta şirketi . rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

müdürü iken şirketin tasfiyesi üzeri· Mühürdarzade 
ne Avrupaya giderek halen nerede 'I•••• Han Tel: 22740 ••• 
bulunduğu bilinmeyen Aleksandr T b 
Hirge aleyhine açılan davanın du- . ra zon POS• 
ruşmasında dav .. cıya 250 !ira bo~- taları 
cu olmadığına dair berayı yemm 
muameleli gıyap kararının 20 gün 
fasıla ile ilAnen tebliğine karar ve• 
rilmiş ve muhakemesi 10.3-937 sa· 
at 10 na bırakılmış olmakla vakit 
ve yevmi mezkıirda gelmediği 

takdirde gıyaben muameleyi ka
nuniye yapılacağı ilan olunur. 

(3040) 

gün öğleden evvel Komisyonda 
1 

görülebilir. İsteklilerin 200 lira - 1 

!ık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile beraber ihale günü vak
ti muayyeninde Fındıklıda Ko - 1 

mutanlık satın alma Komisyonuna 
gelmeleri. cl04J. 

* Yıldızdaki Harp Akademisi bi - : 
nasının muhtacı tamir olan yerle- ı 

ri bağlı keşifi mucibince tamir et- , 
tirileceğinden ihalesi 10/3/937 Çar
şamba günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 1004 lira 45 ku
ruştur. Şartnamesi her gün öğle

den evvel Komisyoncta görülebi
lir. İsteklilerin 75 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile i-

Pazar, Salı 12 de. 
Perşembe 16 da 

"Bu hafta Pazar postası 
yapılmıyacaktır . ., 

lzmir sür'at pos· 
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

.Mudanya 

Bandırma 

·Cumartesi, Çar• 

şamba 18 de. 
·Pazar, Salı, 
Perşembe 
9.30 da 

•Pazar, Salı, 

Perşembe, Cu• 
ına 8,30 da 

·Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per• 
şembe, Cumartesi 

tiyarların sarıklarını, sakal ... arını. 
cübbelerini kokuladı!ar. Diğer kö
leler de, ellerinde tuttukları bo
hurdanlardan saçılan kokulu du -
ınanlar arasında, onl~rı, misafir o

Siyer kitaplarının y.azdıkları -
na göre, nübüvvetin on ikinci ;e
nesinde Ebu Bekir de Habeşista
na hicret etmek istedi; çünkü müş
rikler ona da çok fazla işkence ve 
hakaret ediyorlardı. Ebu Bekir. yo
la da çıktı; fakat yolda Haris İb
nı Zeyde teasdüf etti; o da, hıma
yesını vadederek hicretten cay -
dırdı. 

" Va. l 39,ıo 
" Pe. 11 39,-
" Va. ıl 39,IO 

Pe. ili 

Kapanış 

3) • • 

:-19,t> 
39, -
:19,JS 

için 22000 kilo ;abunun kapalı 

zarfla münakasasına talip çıkmadı
ğından tekrar kapalı zarfla ihalesi 
4/3/937 P~r,embe günü saat 16 da 
yapılacaktır Muhammen tutarı 

E580 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görüle
bılir. hteklil~rin 6H liralık iik te
minat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı k.ınunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline ka
dar tekli( mektuplarını Fındıklı -
da Komutanlık satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ·888> 

' hale günıindcn evvel ın~aat şube- 1 

sinde alacakları vcsikalarile bera
ber ihale günü vakti muayyenin - '1 
de Fındıklıda Komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmelerı. 

20 de 
Karabiga·Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık •Salı, Cııma 19 da 
İmroz • Pazar 9 da 1 

dasına götürdüler. 
Oraynab ... cok bekletmeden gel

di. Ebu Darda, kadına bakmak 
için gözlerini kaldırmadı. Ebu Hiı
reyre, serbest tabiatlı bir adam ol
duğu için, hiç çekinmeden baktı ve 
Oraynabın güzelliğine karşı tak -
dirkar sözler mın!danmaktan ken
dini alamadı. 

Oraynab.. misafirlerine, büyük 
bir hürmetle muamele etti. Sesin
de, derin bir muhabbet ve memnu
niyet yanıyordu. 

Ebu Bekir, Mekke haricinde, Ha
risin evinin kapısı önüne bir m ?:;cit 
yaptırdı, orada ibadete başladı. O, 
yüksek sesle Kur'an okur ve o -
kurken ağlardı. Bu hal, şehir ka
dınlarını, çocuklarını müteessir e
derdi. 
Kureyş reisleri, bu halı hoş 

görmediler. Harise: .Ebu Bekirin 
yaptıdığı mescitte alenen namaz kıl
ması caiz değildir. Kadınlarımız, 

çocuklarımız, onun yaptıklarını 

gördükçe İsl<imiyeti sevmiye baş· 
l.yorlar. N"mazını evinde kılsın. 
Razı olmazsa onu himayeden vaz 
geç. Biz hakkından geliriz.. diye 
haber gönderdiler. 

Haris, gelen haberi Ebu Bekire 
söyledi; o da kızarak kabile için
den ayrıldı; Mekkeye avdet etti. 

Ebu HürPyre .. genç kadının ba -
kışlarındaki hüzne dikkat etti. Bu 
rneıaı, onun dilber gözlerine daha 
baygın bir cazibe vermişti. Nazlı 
tebessümünde, emsalsiz bir kadın
lık büyüsü vardı. Bir nar çiçeğini? !============= 
b Beşiktaş Birinci StJlh H ııkuk enzıyen alt dudag·ıoın ortasında-
k hakimliğinden: i rna,·i çizgi, ağzının letafetini ar-
tırıyordu. Ortaköyde Dereboynnda 36 

Oraynab .. halı döşeli, ipek yas _ No. da mukim iken halen ika-
dıkJı divanlarda oturan misafirle _ metgahı meçhul General Vasıf 
?inin karşısında, dıvara dayanmış oğlu Cevdete: 
ayakta duruyordu. İki tarafında İstanbul muhakemat müdüri• 
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yeti tarafından aleyhinize aç• 
lan alacak davasının gıyabı· 
nızda bakılan muhakemesi ne• 
tice.inde: tafsiiacı zahıtnamesin• 
de yazı it olduğu veçhi le i lıinen 
vaki tebligat ve muameleli gı• 
yap kararına karşı ,mahkemeye 
gelmedi!:iniz gibi bir giina defo 
itirazda bulunmamış oldnğunuz
dan müddeabih seksen bir lira 
41 kuruşun % 10 ücreti veka· 
!et ve maa, nıesarifi muhakeme 
tahsiline temyizi ka'>il olmak 
üzere 16-1•937 tarihinde karar 
verilmiş olup ilan tarihinden 
İtibaren sekiz gün zarfında 
mahkemeye müracaatla temyizi 
dava etmediğiniz takdirde hük-

mün kesbi kat'iyyet edeceği hü
küm hulasasının tebl.ği maka· 
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

* 
Komutanlık için lüzumu olan 10 

kalem muhabere malzemesi açık 
eksiltme ile ihalesi 12/3/937 Cuma 
günü saat 16 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 1225 lira 82 ku -
ruştur. Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 92 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile bera
ber ihale gunü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık satın al -
ma komisyonuna gelmeleri. cl05t. 

* Çanakkale Müstahkem Mevkı 
Komutanlıijı için 3 tane emme ve 
basma yangın tulumbası, 600 met
re verici hortum, 100 tane çinko su 
kovası, bır tane geçme merdiven, 
bir tane halat merdiven ve 30 ta
ne sis tertibatlı yangın söndürme 
aleti açık eksiltme ile ihalesi 12/3/ 
937 Cuma günü saat 15,30 da yapı
lacaktır. Hepsinin muhammen kıy
meti 2662 liradır. Şartnamesi her 

.1009. 

* 
Gümüşsuyu hastahanesinin su 

tesisatını tamiri için ihale günü ta -
libi çıkmadığından tekrar açık ek
siltme ile ihalesi 27 /Şubat/1937 
Cumartesi günü >aat 11,30 da ya
pılacaktır. Muhammen keşif bede
li 118 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görüle 
bilir. İsteklilerinin 10 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektupları 
ile ihale günü vaktl muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık satın alm:ı 

komisyonuna gelmeleri. (978) 

* 
86 cı alayın müteahhidinden a -

lınmış olduğu 351 kilo sığır etine 
mukabil verilmiş olan 951045, 
951057, 951098 üç kıta ayniyat te • 
sellüm makbuzu zıyaa uğradığı 

müteahhidinın 33 cü tümene mü
racaatından anlaşılmıştır. Müteah
hidin mallübu ödenmek üzere za
yiinden yenısı verileceğinden 

eski mazbataların hükmü kalmadı
ğı ve bulanların İstanbul komu • 
tanlığı daire müdüriyetine teslim 
etmeleri ilan olunur (1008). 
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Trabzon ve Mersin 
Postalarına kalkış günle-
ri yük alınmaz. "1000,, -1355 Hicri 

1 
1352 Rumi 

1 Zilhic.:e Şubat 
. 

9 8 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 52, Kuıın 106 
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21 Şubat 
Pazar 
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Güneş 6 50 1 02 
Ô~le 12 28 7 40 
ikindi 15 ~6 9 38 ' 
Akşam 17 48 12 00 1 

Yatsı 19 19 

1~ ~~ 1 
imsak 5 10 -- - --~ -

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ETEM İZZET BENİCE 

Basılclıiı yer: .. Matbaai Ebiinly• 
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Sigara da içseniz 

RADYOLiN 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin 

daima temiz, dainıa beyaz, daima 
' sağlam kalacağına emin olabilirs,niz 

L 

Diş macunlarının en tesirli ve en nefisidir 

~ - ' ... , - -
•' • I .. ,; 

Acele satılık hane 
Cihangirde Sormagir mahallesinde 11 numaralı kağir beş 

odalı ve bahçeli güzel bir hane satılıktır. Görmek isteyenler 

- -------- --- - --- - - -- ------ --
- - - -

-AÇl'K SÖZ-

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

Büyük liradır. ikramiye 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

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

937 gUnU aktamına kadar biletini 
değiştirmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur .. 

21 Şubat 

-- Kendi işçll•rimizle meydana getirdiğimiz yerli malt 
Muhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve kahve 

rengi muşamba ile 1900 metre muhtelif eb'atla Linoleum mu· 

şambası 4•3-937 Perşembe günü. saat 15 de Haydarpaşada gar 

binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafındRn kapalı 
zarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 657 lira 30 kuruşluk muvakkat 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 

7.5.35 gün ve 3297 No.lıı nushasında intişllr etmiş olan tali· 

matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyoıı reisllğiııe vermeleri Hizımdtr. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri komisyon tarafın• 

dan arasız ol•rak dat!-ıtılmalctadır. (746) 

E M i R T R A Ş bıçaklarımızı 
saygı .defter vatandaşlarımıza halisane tavsiye 
•deriz. ÇUnkU; piyasada bulunan ecnebi traı, bı· 
çaklarından kat kat Ustun olmakla beraber fiatı 
dahi ucuzdur. iki gUzellik bir yerde olduğundan 
saygı defier vatandaşlarımızın artık ecnebi bıçak· 
ları kullanmalarına asla ihtiyaç kalmamıştır. Yerli 
malı kullanmak vatan borcudur. Zira paramız dı
şarı gitmemiş ve hem de beyhude yere para sar· 
fetmemit olursunuz. Tasarrufa riayet edin ve pa
ranızı sokağa atmayın. Her yerde 10 tanesi on 
bet kurufa satılmaktadır. Arayın; sorun ve alıp 
güle gül" kullanın, 

Akşam Gazetesi 

Günün Bütün Haber1erini Verecektir •.• 

• •• 


