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Avrupa neriye gidiyor?rM:;;;~;;·:;:;· ...... l Yirmi b!;r~.;~~~e~~;~~-
A . . b•• .. k h hJ•k • 1 Kamulaya 1 • • k 

vrupa ıçın en uyu arp !e .. ~ esı 1 M~~~:i: ~e<v~r~~i>A:ı!::'; İ memış bır ar var! 
Alman-Rus hudut]arında gorulüyo~ i ~~ta~ui~~~;~.;~~~~1~~1ı:~~yr~~ ı · 

il men teşekkur edılmesı ıçın al. ! 

lJ •tı .. ı d • v • tk k .A h b• ~ mış olduğu karar dolayısile B. M. 1 ., ı er soy e ı g ı n u u er anı ar ı- ı ~~~11:;/~:~e:~ı~;:,~n1~:ıü~:;~ ı 
~esinin tesiri altında mı söyledi ?iv;~:i:~ll~şna!~dı:~.ac:::ı~d~·~u.:a~· ı 
F - İ muş ve sürekli alkışlarla karı•· ~ 
ransız gazeteleri büyük harp tehlikesinin geçmediği-~ ıanmıştır' 1 

• Al .. t J k ! B. M. Meclisi Reisi !! . nı, manyanın mus em e e i Abdoıhaıık Renaa 1 
talebi ile ispanyayı işaret ettiğini kaydediyorlar 1 Ankar• i 

' 

Fran::. . .; ve ıııı .,~ 1!u;:;ett1L"rına gore At1rupa aa htrıtg yoıunu girebilir. fa1<at Al"'"n fıJıızmi ıle SofJgft 
' Bn/ı.,ıizminf elıle tulu#armarıın aıla imkanı yoktur uı bülıln tahlıkı ba noktaclaclır 

[Alman Başvekilinin lrııt ettiği 1 Bir kısım Fransız gaıetelerine harbiyesinin leıiri altında ı6ylenen 
nutkun bütün dünya matbuatındaki ııöre bu nutuk umumi harp tehli· bir nutuktur. 

i Hatay mukadderatının teabi- § 

i tini memnuniyete şayan ııörmüt 1 
~ olan Büyük Kamutayın hakkı· = 
- i ~ mızda taltif k~rın vermit oldu· = 
• = ! ğunu bildiren telıırafnamenizl ii 

Otomebfll• Hki:ı .adlı ıiclllırı Muı • Dlgarıbekir araıınJ• lı•ıfn 
golc•lıılc ancalc al fıtünde 12 ıündı gapılabiltgor I

! büyük em::uniyetle ıldımm. ; 
Teşekkür ve minnetlerimi bildir· § 

b h · ld K ! l Yuı•un S Gaetl ıa7fam1.cla ekuyı.1n1ı1• J 
- mek)e • tıyaf 0 u.tumu •• = llff.WıMUIUIUllUlllHlllltıl!UUUIUIUl!ll-.ı ... UIUUUUlllllllllUIMUlllHllllUl11111UHlllllhHHOllllllChtlUıUIHllttUlttfllll-mltUll,_. 
! mutıya arzedilmesini diler~m. ~ M b h d k • f 
t .................................. ~: ... ~.~~ .. :..~~~ ....... J ez a a a esı.en ke~i-
Hatayın 
Ana · 
Yasası 
Rlfat MenemencloAlu 

geldl ve Ankaraya gitti --
Hariciye müsteşa· 
rının beyanatı 

leri nasıl yiyoruz? 
Kasaplardan sorarsanız bir tek ka

sap keçi sattığını söylemiyor! 
Bunun iyi ve açık mücadelesini yapmıya 
şehir halkının menfaati namına mecburuz 

kunu bir hayli 1 
tutan keçi ke· 

tefsirlerı devam etmektedir. Bu ke~ini uzaklaştıran bir nutuk olma• Bu yolda dün ırece ııeç vaklte 
nutkun Hitler'in itidaline ve sulh· dı~ ııibl Bolşevizme karşı bütün kadar aldığımız tclııraflan veri. Milli davamız olan Hatay dava. 
Pcrverlikine ı~aret oldukunu ıöy. savleti gosteren, müstemleke dilek· ıını Milletler cemiyetinde muvaffa. 

Mezbahada ye• J! 
silmektedir. Be- . S ı6 1 R ·ı 
lediyenin yaptığı I ' "il / 

lcyenler bulunduku jlibi tam zıd· !erini ortaya yeniden bütün ehem. yoruz:) kıyetle müdafaa• 
dını ifade edenlerde vardır. miyeti ile kovan ve Hitler erkAnı (Devamı li ncı lal/fada) eden hoyetimi1 .-.,...,....,.._.-. 

istatistikler bunıı 
flÖSlermektedi r • f /(.'.)"(Un 

-~~:=:-:--:---=:-:-::===:=:=:====::~:=~~=:=~~;;,;;~~=~~~~~~~~~;;;==::::::: ! azasından Hari. M i 1 a n o m o 1 a k a t 1 :~~rv~~i1~~ N:: 
Fakat herhaniİ ' ~il. 
ir idip 

Tevfik Rüştü Aras'ın ita/yan 
Hariciye Nazırı ile müla

katının büyük ehemmiyeti vardır 
Türk • ltalyan dostluğu yeni ve sağlam 

bir temel üzerinde kurulacaktır 

ltalgan Harlclge Nazırı Koni Ciano 

Cenevre, 1 [Hususi muhabirimiz· 
den] - Tevfik Rüştü Aru ile ita!· 
ya hariciye nazın Kont Clyano ara• 
sında Milanoda yapılacak mülAka· 
la her tarafta büyük bir ehem· 
miyet verilmektedir. Bu mülakatın 
Akdeniz vaziyetini ve muvazene
sini kuvvetlendirmeye yarar bir 
netice kaydedeceğini kaydeden 
Avrupa matbuatı Türk • ltalyan 
dostluğunun daha esaslı bir surette 
&ağlamlanmasını temin edeceğini de 
Yaınıaktadırlar. 

Gazetelerdeki mütalealar bilhassa 
fu esasları ifade etmektedirler: 

"Halihazırda Türkiye-!talya mü• 
nasebetlerinde iyilik görülmiyo 
başlamıştır. Türkiye Habeşistanda· 
ki elçililini lağvetmiş ve bu suretle 
ltalyan ilhakını filen tanımıştır. 
lıalya"nın Türkiyeye karşı takip 

• 

ettiği yeni taktik saikasile Akde. 
nizdeki kuvvetli muvazenesi yeni 
bir değişiklik kaydetmektedir .• 

Türkiye Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Araı lıalyaya gitmektedir 
ve MilAnoda lıalya hariciye nazırı 

Ciano'ya mülaki olacal.tır. Bu kar• 
şılıışma bAdisesi tesadüfi bir ;ey 
değildir, Her halde ltalya • Türki. 
ye münasebetlerinde bu mü laka! 
bir dönüm no'.<tası, iki memleket 
arasındaki münasebetler temelden 
tanzim edecek bir esas telakki 

Prens Mişel'ln sıh· 
hati tehlikeli 

görülüyor 
Bükreş 1 ( Husus! ) - Veliaht 

Prens Mişel'in sıhhati tehlikeli gö· 
rülmektedır. Hararet kırk derece 
üzerinde devam etmektedir. Has
talığın seyri endişe uyandırmak. 
tad ı r. edilebilir. 
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"""""'(j"ii~ün şakası: 

- Haydi Bayım, kıvırcık 701 kuzu 801 uskumru 
50, torik 201. 

- Deaene, yalnız torli• ~•r yağmamıt? 

man Menemenci .. 
oklu, refakatindı 
husust kalem mü• 
dürü Refik Amir 
oldui!u halde dün 
aabahki ekspres. 
le Cenevredeo 

aorar!anız sattıtı ~ 
etin mutlaka da~- 6 
lıç veya kıvırcık ~ 
olduğunu söyler. ~ _.,,..... 
Hatıl ısrarla: \ 

- Ben k c ç i ':....J 
istiyorum.. • ' 

şehrimize dön. Deseniz, yine 
müş, istasyonda, kasap size : 
dostları ve gaze- - Ben ke ç i 
teciler tarafından eti satmıyorum .. 
karşılanmıştır. Der. O halde 

Kendisini lı.arşı. belediyenin res• 
layan ırazeteci. mi mezbahasında 

(Devamı 3 cif ela) Rllot llenemHcloilu kesilen bu keçiler r-,--------- nerede satılıyor? 

Al 
" Kasaplann bu iş· J manya 'ya le istenilen dürüst· 

lükte hareket el· 
Karşı medikleri enlaş•· 

hyor. 

' .. 
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Boykot! =<D=·="=am=ı=3=c=a"'=·J==============o==o 
Bizden akılhlar arasında: 

BUtUn Amerikalılar 
Buna davet ediliyor 

Nevyork 1 (A. A.) - Ameri• 
kao mesai federasyonu reisi G· 
rcen buııün büyük bir mitinr 
esnasında bütün sendikalan Al
man eşya ve m"mulatını boy· 
kota davet etmiştir. 

Grcen demiştir ki : 
~Hiıter, Alman IJÇilerlrıe •• 

Yalıucli ırkına lcarıı :ıııl•m •i• 
11aıetine Javam •tfill müılJatf• 
6iitü11 Amerikan oatanJaılartn• 
J•n umumi 6ir boglcof iıtigor•"'·• 

Karadeniz 
Yine coştu 

Sinop 1 (A. A.) - iki filn açılı: 
aiden hava buııün tekrar boımul' 
tur. Po•ta vapurları denizin tfdde· 
tinden limandan kalkmıyorlar. Kar 
tipi halind yağmaktadır. kara yol
larında karın yükıekliti iki metreyi 
bulnıuotur. 

AYGIR 
Nizamettin Nazirin 
büyük "1~bl romanı 

Bir iki gUn sonra Açık 
Söz'd• ba,lıyacak 

Kanlı parmakla yazıl
mış bir istida 1 

Napolyonlar, Kayserler, Mihraceler, 
Peygamberler ve Allahlarla dolu 

bambatka bir kainatta geçen iki saati 
Yazan: lstanbul Muhabiri 

ı, 

-ııt• bizden okıllılarJarı bir ıahne ve ı;, iki tip .• 

Sayın profesör Mazhar Osman, ı demişti. Açık Sözde tekrar kalemi 
cherkes biraz ve bir nevi delidir. (Devamı 6 ncı sayfada) 

• 
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FIKRA: 
Köyün günahı ... 

Geçen son yaz, bir Anadolu vilayetinde, jandarma komutanı ile ko
nuşuyordum : Civarda asayişin nasıl oldug-unu sordum. 

Bana: 
- Her taraf süt limanlık, dedi, yalnız harman zamanı geldi, çatt~ ... 
Asayişle harman arasında b:r münasebet görememiştim. Hayretımı 

yüzümde okuyan zeki muhatabım, gülerek: 
- Köy dclikaıı!ıları, dedi, harman zamanı bir az fazla hararetlcnirlcr, 

kıı kaçırma vakaları sık sık bizi işgal eder. 
Hakikaten, faziletli Türk köylüsünün en masum ve yegane günahı, içi· 

nin çektiği kızı kaçırmaktır. Bu mesele etüd edilince, bir takım içtimai 
noksanlıklar ve yara1ar bizi endişeye dilşürür. Dahiliye Vekaleti, ev· 
lenme muamelelerinin köylerde hiç bir harca tabi olmadığını bütün yur. 
da tamim etti. P.u, çok yerinde, c"dden alkışlanacak bir karardır. Çünkü 
kız kaçırma badise•i, çok defa mücerret ve münferit olarak kalmıyor, 

bir takım acı neticeler de doğurmak istidadını gö,leriyor. Gazetelerde, 
hugün bir iki vak'aya rastlıyoruz. 

Türk köylüsü, scvdiQ-i kızı almak için harç ·•crmiyccek, fakat yur• 
da, şehirliden çok çocuk verecektir. 

Retat Feyzi YUzUncU 

Günün adliye ve -polis habeırleri 

Adliye koridorlarında 
bir cürmü meşhud 

Bir kadını, 
bıçakla 

boşanıyor diye 
tehdit ettiler 

Dün öğleden sonra, adliye ko· la bt-raber, sarho~luk suçiltı dun 
ridorunda, Altıncı Hukuk mar..ke· Sultanahmet Üçüncü sulh ceza mah 
mcsi önünde, Şükriye isminde bır kemesinc verilmiş ve bir gün hap-
kadın, Saim i~!llindc birisinin ken· se mahkum edilmiştir. 
dislne bıçak çekt 'ıni iddia ederek YANAN' ÇOCUK ÖLDÜ 
polise müracaat etmiştir. Adliye Bir kaç gıln evvel yanarak Ye· 
polisi Geiik Saimi yakalamı~, müd· dılüıle hastahanesine yatırılan Mor· 
deiumumiliğe gotürmüştür. sas ismindeki çocuk hastahanede 

Saim, Aslıyc Dördüncü ceza mah- ölmüştür. Dün muayene;-ine giden 
kemesine verilmiş; Aksarayda, Hor- tabibi adli Enver defnine ruhsat 
hor caddesinde, 5 numaralı evde O· \'ermiştir. 
turan davacı Şukr;ye demiştir ki: YEDİ AYA MAHKU I OLDU 

- Bugün, Altıncı Hukuk m<:hkc· Galatada bir ahçı dükkanında, 
ımsindc, kooam Ziraat Bankası metresi olduğunu iddia ettiği Hik· 
memurlarından Salihtcn ayrılmak met adındaki kadını kunduracı bı-
için açılmış davamıza bakılacaktı. çağilc yüzünden yaralıyan ve ya· 
Ben kapıda dururken bu adam nağında iz bırakan Süleyman. dün, 
gcldı Kocamla gü .ışup işarctleş· Asliye Birinci Ceza mahkemesin· 
tııer sonra bcnım yanıma geld de yedi ay yirmi gün hapse mah· 
E inde bir bıça],.n ucu görüm. •or· kiını o!muşlur. 
du. Tehdit etmek istedi Polise ya· ı BALIKTAN ZEHİRLENDİ 
k tt Kasımpaşada Kıiçtikpiyalcde Zen· aıa un ..• 

Saim de denı•ştir ki: cirli kuyu caddesinde 328 numara· 
İşırn ycktu Ağırceza mah e- lı evde oturan 22 yaşlarında Ley. 

mes!ne gid'cyim de dava dinleyim la yedi~ balıktan zehirlenmiş ve 
dedi!!\ A!tır.cı Hukukun önünden Haseki kadın hastahanesine kaldı· 
geçerken şöyle bir bakıyım dedim. rılıruştır. 
Bayanın yanına sokulmuşum. Ba· KAHVEDE REZALET 
na .Beni tanır mısın?• diye sor- Sirkecide Osmaniye oteli kıraatha· 
du .• Hayır!• dedim; yürüdüm. Po- nesinde sarhoş olarak oturan ·ve 
!is geldi... Aradı ve yakaladı. Bı· kahvede rezalet çıkaran İtalyan 
çak ve çakı ömrümde kullandığım balıkçılnndn Korçodelek yakalan· 
~eyler değildir!.. mıştır. 

Şahit Nazmiye dinlenmiş, o da ELİNİ CAM KESTİ 
demiştir ki: Saraçhane başında 125 numaralı 

- Bıçağı giirmedim yalnız, bu evde oturan Talat. karm ile kav. 
adam, kadının yanına sokuldu. Sı- ga etmiş bu sırada Talat sağ elini 
kıştırmıya, hH tarafını ellemiye cama vurarak ağır surette yaralan· 
başladı. O kadar gördüm. Bana ka- mıştır. Talat Cerrahpaşa hastahane· 
lırsa, tehdit etmek degil, sıkıştır • sine kaldırılmıştır. 
mak için yanaştı. OTOMOBİL ÇARPTI 

Şahit 16 yaşında Mahmure dt>, 2400 numaralı otomobili idare e. 
Saimin elinde ucu beyaz, sapı 51• den şoför Mehmet Sirkecide Mtıra-
yah bir şey gördüm. Bıçak mıydı, diye caddesinden geçerken sıatçı 
kalem miydi farkında değilim. Necminin altı yaşında Mehmet is· 

Mtiddeiumumi Saimin beraatini mindeki çocuğuna çarpmış sağ aya-
ıstcıni§, heyet, ittifakla, b(,raatına ğından yaralamıştır. Yaıalı Etfal 
karar vermiştir. İıastahanesine kaldırılr'rıı~ ve suç-

DüKKANA TECAVÜZüN lu şoför yakalanmıştır. 
MUHAKEMESİ RAKI İSTE:\fİŞLER 

Bundan 6 ay evvel Azapkapıda Samatyda Gazlı çeşmede Şe!i • 
Mustafanın aşçı dükkanına Ahmet, ğin kahvesinde oturan Mustafa ve 
Dursun isminde iki kişi ellerinde Şeref gece Yedikulede tütün~ü 
kamlar olduğu halde tecavüz e· Mustafanın kapalı c-lan dGkkarına 
derek çırağı yaralamışlar, dükka- giderek rakı istemişlerdir. Di'kkan· 
nı altüst etmişler ve sonra da Mus- da yatan bekçi Kazım rakı verme-
ta!ayı kovalamış!ardır. Mustafayı diğinden kızmışlar, her iki.ı tekme 
)'akalamıya muvaffak olamayınca ile dükkanın kapısını kırmışlr ve 
Mustafanın kardeşi Sadığın kah· kaçmak üzere iken Mustafa yaka-

veslne giderek Sadığı yaralamışlar- l=l':'a=n=m=ı=ş,=Şe=r=c=f=k=a=ç=m=ış=tı=r=. ==== 

dı Ankara trenleri gecikti 
Bu vak'anın muhakemPsine dün Şiddetli yağan yağmurların Es-

sabah İkinci Ceza mahkemP~lnde 
kişehir civarındaki iki kilometrelik 

başlanmıştır. bir demir yolunu bozması Ankara 
Suçlular: Mustafanın kendıleri· sür'at katarının evvelki gün 1,5 saat 

ne 6 kilo arpa borcunu vermedıği rötar yapmasile neticelend1rmiştir. 
için dükkana gittiklerini söylemiş • Devlet Demiryolları icfaresinin gön-
ler ve diğer !kisi de suçu tamamen d d h 1 

derdiği amele sa.yesin e er a ta • inkAr etmişler ve sarhoş oldukları-
nı ve ne yaptıklarını bilmedikleri- mir edilen yol, münakaleyi bir an 
ni söylemişlerdir. evvel temin etmiştir. Evvelki gece, 
Davacı Mustafa iki mütecavizin Ankara 6iir'at katarı ancak saat 

bir kaç gün evvel kendirine gelip 23 de ve posta treni de gece yarm 
nhçı dükkanını devretmesini, bura- Haydarpaşaya gelmişlerdir. Yol • 
sını meyhane yapacağım, bu tek- cular Akayın bulundurduğu husu-
lifi kabul etmeyince dükkanına te- ıi vapurlarla Köprüye geçirilm)i -
caviiz ettiklerini söylemiş. tir. 

Muhakeme şahitlerin dinlcnme
ı;! için başka güne kalmıştır. 

BİR GÜN HAPİS 
İtalyan !Jbaasından Civano, ev

velki akşam fazla sarhoş olmuş, 
Sirkecide bir kahvenin camlarını 
kırmıstır. Kahveci davacı olmamak· 

Beyazının kadastrosu 
Tapu ve kadastro idaresi Beya. 

zıt ve civarının kadastrosunu bi • 

tirmiştir. Yakında emlak sahiple
rine yeniden tasarruf senetleri ~r· 
miye başlıyacaktır. 

~.L-~ ··- -
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Boğaz içinde ! SORUYORUZ: 
60 bin lirallk ı 
lstl·mıak yapılacak'ı lstanbulun bir çok kenar semi· 

.: !erinde bazı dükkAn sahiplerinin 
v11ktinden evvel, dükkanlarını 

Erken kapanan 
dükkanlar 

lstanbul Umumi Meclisi, ikinci 1 kapatıp gittikleri görülmektedir. 
seçim devresi üçüncü Şubat. t_op: Bilhassa soğuk havalarda bu 
lanlmnı dün saat on bcş'.e bırıncı hal vuku bulmaktadır. Halkın 
reis vekili Necip Serdengeçtinin ihtiyacını karşılamak bakımın· 
başkanlığı altında yapmıştır. dan saatinden evvel kapanma• 

937 lstanbul vi:ayeti ve belediye. 
ye varidat ve masraf bütçeleriyle ması lazımgelen bu dükkanların 
mülhak bütçeler bütçe encümeni. alış veriş olmaz, zehabile erken 
ne; Ayaspaşada Masrafnaıırı •?- 1 kaplnınasını menetmek, l>ir ba. 
kağı hakkındaki bir kAğıt, temyı· • kımdan hürriyeti şalısiyeye bir 
zinden sarfınazar olunacak davalar tecavüz gibi görülüyor. Fak3t 
hakkında hukuk işlerinden gcl:_n : beri tarafta ammenin menfaati. 
evrak; Silivri kazasının Çanta ko- , 

nin haleldar edildiği ve pek çok 
~~~:d~·r~ıar~~l~i~kk~~~t!~in:azkb<;;'. işlerin bu kapanma yüzünden 
ta; mezarlıklarda şahsi ve hususi geri kaldığı düşünülürse hcrhal0 

aile makberesi yapmak isteyenler. de bir men hareketi lüzumunun 
den alınacak ücrete dair daimi hasıl olacağı muhakkak meyda· 
encümenin hazırladığı tarife ~e Vİ• na çıkar. Biz a·akadar makaır.• 
!Ayet ve mülhakatı için 937 senesi !ardan erken kapanan ve halkın 
istim:ak hakemlerin n seçilmesi, ait ihtiyacının karşılanmasına mani 
oldukları encümenlerle riyaset di· olan bu gibi dükkan sahiplerine 
vanına havale edilmiştir. bir ceza verilip verilmeyeceği. 

Çubukluda Hıdiv Abbas Hilmi nin talimatnamelerde tasrih edil· 
Paşaya ait kuleli köşkle diQ-er miş olup olmadığını soruyoruz. iki köşkün, sahildeki elektrık ı;.._.;.._.;... ____ ._ _____ _, 

fabrikasının, ahırlarının ve ko
runun 60000 liraya Belediyece 
salın alınması ve 20000 lira• 
sının bu yıl istimlak tahsisatından, 
mütebaki 40000 lirasının da 938 
bütçesinden tediyesi ittifakla kabul 
edılmiştir. 

Ruznameye dahil maddeler bu 
kadar olduğu için, perşembe ll'Ünü 
saat 14 buçukta tekrar toplanılmak 
üzere celseye nihayet verilmiştir. 

----
Hazır ilaçlar 
Nasıl 
Olacak? 

Sıhhiye VekAlcli müfellişlerinin 

yaptıkları tahkikat neticesinde bazı 
cezacıların 1928 de çıkarılmış bir 
kanuna muhalif hareket ettikleri 
anlaşılmıştır. Bu kanun hazır ilaç
ların Amil"erinin ismi, imal edildik· 
lcri yer, ruhsatname numarası ve 
içindeki zchi~ mikdarının yazılması 
emrediliyordu. Buna muhalif hare-
ket cde:ılerin harekclleriııi düzelt. 
meleri için Sıhhiye Vekaleti üç ay• 
!ık bir izin müddeti vermiştir. 

it Bankası 
ikramiyesi 

Türkiye iş Bankuının Şubat 
1937 tarihine ait ikramiye keşi desi, 
dünkü pazartesi günü saat onbirde 
Notcı huzurunda Banka Genel 
Direktörlüğünde icra kılınmıştır. 
En az 25 lira mevduatı bulunaıı 
kumbaralı küçük cart hesaplar 
ara~ında yapılan bu kcıidede 2000 
iki bin liralık ikramiyeyi mezkür 
Bankanın Kara Şubesi m•iftcr.Jerin. 
den 1139 No. lu he•ap aahibi Bay 
Ihsan kazanmıştır. 

Maden ihracatımız 
arttırı!acak 

Bir kadın 
Hapishanede 
Doğurdu 

Malkara hapishanesinde tütün 
ka~akçılığından suçlu olarak yatan 
Ayşe biri kız diğeri erkek olmak 
üzere iki çocuk dogurmuştur. Mal
kara Müddeiumumisinin müracaatı 

üzerine Adliye vckAlcti Ayşenin 

köyüne gönderilmesini emretmiştir. 
Ayşcnin cezası belki büsbütün af. 
fedileceklir. 

iktisat FakUltesine 
rilecek daire 

ve• 

İktisat Faktiltesinin sınıf ve ida
re odalarını temin için Hukuk Fa
kıiltesinde yapılan tadilat bitmek 
üzeredfr. Gerek Hukuk Fakültesi· 
nın tamiri ve gerekse İktisat Fa
ktiltesine ait tadilatın sömestr so
nuna kadar bitirilnıe•ine alı ıl -=
maktadır. 

Zirai kombinalar Martta 
çalıtacak •• 

Ziraat Vekaleti zirai kombinala· 
rın tatbikatına Marttan itibaren 
başlıyacaktır. Üç tip kombinanın 
mecmuu şimdilik 1000 kadar ola· 
caktır. Tatbikat en büyük ve ve • 
rimli ovalar üzerinde yapılacktır. 

Maksadın tahakkuku için çalışan 
komisyon programını bitirmiştir. 
Kombinaların kurulması ve ziraat 
aletlerinin_ tedariki hakkındaki ka
nun, derhal meclise verilecektir. 

Eakl serrlsefaln 
memurları 

Eski Seyrisefain idaresi memur· 
!arının tekaütleri hakkındaki kanun 
layihasının bütçe encümenindeki 
müzakeresi bilmiştir. Heyeti umu
miyeye sunulmuştur. Liıyiha Sey
risefaindc hizmeti 15 yılı bulanlar 
bundan sonraki teşekküllerdeki 
hizmet müddet!erile 25 yılı doldur
muş olmak şartıle, tekaüt maaşı 

2 bin talebenin 
Dişleri 
Tedavi edildi 
Diş Tabipleri Cemiyetinin, Ço· 

cuk E•irgemc Kurumu Cağaloğlu 
vilayet merkezinde iki ~ene evvel 
açtığı çocuk dişleri tedavi dispan• 
seri günden güne arlan bir rağbet 
görmektedir. 

Di<panserin da'mi diş tabibi 
Ratıp Türkoğlundan başka, lstan· 
bulun tanınmış diş tabipleri de, 
sıra ile ve fahri olarnk muayene 
ve tedaviler yapmaktadırlar. 

1 1 • Tek diş dispanseri o an mucsse· 
scye, Eminönü kazası dahilindeki 

' ilkokul talebesı gelerek muayene 
ve tedavi edilmektedir. 

Mües.ese kaza dahilindeki okut. 
!ara tesbit ettiği talebe yollama 
programını yollamıştır. ş;mdi, la· 
lebe, okul bısşı Öğretmenleri tara• 
tından bu programa göre muayene 
ve tedaviye yollanmaktadır. 

Klinigin bekleme salonuna, ço
cukları yakından alakadar edecek 
faydalı levhalar da asılmış bulun• 
maktadır. 

Dispansere iki sene zarfında 
müracaat eden iki binden fazla ta· 
!ebe tedavi edilmiştir. 

Dispanserin daha iyi ve faydalı 
ybir şekle ifrağı mC!elesi, bu ay 
içinde toplanacak olan diş tabip
leri heyeti umumiye içtimaında görü 
şülecck, esaslı tedbirler alınacaktır. 

f stanbulda da 
Bir istasyon 
Kurulacak 

Ankarada büyük bir uzun ve 
kısa dalgalı bir istasyonun yapıla. 

cağını yazmıştık. istasyonun biran 
evvel inşa•ına başlanması lüzumu 
üzerine derhal bir komisyon kurul• 
mu,Lur. Komisyon içtima ederek 
15 Şubatta bitirilmek üzere bir 
mü'lakasa açmağa karar vcrmi Lir. 

nkara i tasyonunun ihalesinden 
sonra, lstanbulda d:ı bir istasyon 
kurulması için ikinci bir münakasa 
yapılacaktır. -----
Gazetecilere 
Ayrılan oda 
Aldığımız malumata göre, lstan. 

bul Emniyet Direktörlüğü, günün 
zabıta raporlarını almıya giden 
ll'•zcteciler için yeni bir oda tef· 
rik etmiştir. Bu odaya gazetecile
rin raporları rahatça yazmaları için 
llzımgclcn masa, iskemle, sigara 
masası konmuştur. lstanbul Emni
yet Direktörlüğünün, gazetcc;ıere 
gösterdiği kolaylık şayanı teşci.:· 
kürdür. 

Nebatat ve hayvanat 
EnstitUsU 

Bütün hazrılıkları tamamile ik· 
mal edilen Nebatat ve Hayvant 
Enstitüsünün mart ayı içinde açılış. 
töreni yapılacak ve derhal tedrisa
ta başlıyacaktır. 

Hükümet, önümüzdeki yıllarda 
döviz vaziytetımizin daha müsait 
bir şekil takip etll\liei içın, bazı ih
raç mallarını ele alarak üzerinde 
işlemeyi muvafık bulmuştur. Bu 
ihraç malları başında maden gel • 
mektedir. 

almak hakkını haiz olacakları tah· 1 b 1 1 
min edilmektedir. Coğrafya ta e e er 

--- Edebiyat Fakültesi çoğra!ya en-
ilk mekteplerde lktl•at Darilşfafakanın 64 Uncu stitüsü talebeleri geçen yıl oldu • 

dersi yılı ğu gibi bu yıl da tecrübi dersler 
İlk mekteplerde iktisat dersler!- Darüşş•fekanın 64 üncü yıl dö· görmek için geziler yapacaklardır. 

nin okutulması Vekaletçe muvafık nümünü kutlulamak için Fransız Sömestrden sonra hazırlanacak 
görülmüştür. Bunun için bir ko • tiyatrosunda tertip edilen toplantı bir programa göre geziler başlıya. 
misyon tetkikata başlamıştır. 9.2.937 gecesine bırakılmıştır. caktır. 
.. 1111ıu11111ııııııu111111111111J1mu11111111ınını11a.ıtıNllUJl .......... IUIUUlllUlllUlltlllM1ıH•U111ıınttıounnnıHOlllHlllUUNHllHHH•1111111111111 .............. H~Mlllll.IHUllllllHlllllllHIMlllllM•-
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;~ :; Jf .·· TOrk havalarında 

T ürkkuşu bu yıl da genç'iğe davctnamc•.in'. gö_n: 
derdi: Yurt ve yurt semalarının hakımıyetıoı 
bir an bile elden bırakmamak için Türkkuşuna 

yazı il 
Denizde, karada ccnkleşmelcrin ve zaferlerin en 

muhteşem timsailerini yaratmasını bilen Türk, şimdi 
de yurt havalarının sükünunu muhafaza etmek için 
gençliğini seferber etııtlştir. Şanlı bir vazifenin başa. 
rılması için candan bir sevgi ve heyecanla koşan kız 
ve erkekli dinamik kille en az bir zaman içinde te· 
kamülün en yüksek şahikalarına erırele öyle bir.az. 
mctmişler ki .•• işte daha dün gömülen bu cnerj'k 
varlığın muazzez şehidi Eribcnin mezarı başında 

alınan hız; bugün terakkinin Atatürk güncşile 
aydınlanan geniş yolunda göz karartıcı bit 
sür'atle ilerlemenin vuıtaları ara'!na girmiştir. Her• 
gün talebe olmak için yapılan müracaatlar muhteşem 
bir sivil hava ordusunun kurulmasına kuvvetli bir 

temelin atılmakta oluşunun ifadesidir. Her ta!ebenin 
yegane gaye•i, Türkkuşunun kurulmasındaki gaye
nin aynıdır. Onlara gidiniz, sorunuz. Hiçbirinde 
şahsi bir zevkin maceracı bir ruhun teranelerini 
duyamazsınız. Her başladıtı işi. her kafasına koy. 

duğunu en temiz bir şekilde bitirmesini bilen bu 
yurt cvlAtları işte bu davetin hedef olarak gösterdiği 
yere yalnız ve yalnız yurt sevgisi zaviyesinden 
hareket ederek ulaşmağa çalışıybrlar. Geçen yılki 
talebe adedinin bu sene üç misline ve daha yukarıya 
d.>ğru yükselmesi, bütün Türk varlığının göğsünü 
iftihar gururu ile kabartıyor. 

Tevazuun tülüne bürünülerck yapılan hareketler 
şatafat ve bin bir alAyiş içinde yapılanlardan çok 
daha ulvidir. işte Türkkuşu, bu çalışma sistemi ile, 
en büyük kıymeti üzerinde toplamış oluyor. 

Yusuf Ziya Blnatlı 

2 Şube t 

Şaşdacak bir haber 
Günün harikulade hayret ver<' 

cek haberi her halde şudur: 
ispanyada harp Jurdu 1 , 
Gazetelerde bu scrlavhayı ııı: 

rüp tc dünya hakkındaki bütün fi· 
kirlcrimizin yerinden zıplamamasın• 
imkan yoktur. 

Ne oldu ki? Birdenbire M;rrib 
yıldızına mı çarptık ? Yoksa l•pan• 
ya harp cephelerine lstanbul traPl" 
vayları mı gönderildi ki blr rezıle_ 
koptu da harp durdu ?.. Halbukı 
bütün dünya, ispanyada uu• 
tün A'rupa si ah fabrikaları top• 
larının, bir saat gibi, işlemesine 

alışmış bulunuyorduk!. Orada sı· 
cak insan kanının şırıl şırıl akma· 
sı, koca Avrupa salonu için ba}a· 
ğı safalı bir şadırvan gibi, dünya 
sulhunun bir lüksü idil. 

O derecede ki dünya, bu bel• 
baht memleketteki harp statüko• 
s ınun bozulmaması için b'r (müda• 
hale edi memck komitesi) bile yaj>" 
mı~tıl .• 

Binaenaleyh bugünkü dünya in· 
sanlarndan ümit yoklu. Orada, MJ• 
laga şarabı bağlarını •ulayan kanı 
kim durduracaktı? ..• 

Fakat haberin alt tarafını oku· 
dunuz: 

(ispanyada harp durdu: Yağmur 
ve fena havalar iki tarnfa da göz 
açtırmamaktadır!) 

Yani dünya yüzünde durdurul· 
ma•ı Allaha kalmış olan bu faciayı 
hakikat yine Allah durdurmuş! 
M~raktayn, acaba. Avrupa dip1o· 
matları (ademi müdahale komi· 
tesi) ne girmesi için onunla da 
hemen diplomatik müzakerata 
girişecekler mi?l 

Buda mı mit ·ahassıs işi?:; 
Gerek Türkiycye, gerek lstanbu· 

la her sene kar yaıtar. Bu sene, 
muhterem be:ediyemiz hayatı ucuz• 
!atmak için de ( profe,ör Kar ) is· 
minde bir mütahassıs mı getirdi ki: 

Et: 70 
Zeytinyağ : 70 
En ldi bayağının bayağısı ba• 

yağı yağ : 
100. 90 

Şu bildiğimiz fıkara katığı pey· 
nir : 60, Şu kendini hail nimet bi• 
len Allahın belası kuru fa•ulya bile: 
25, bir çeki odun: 400 kuruıa çıktı?! 

Nasıl otur? 

Bir Ayvalık muhabiri gaıctcsine 
şu haberi bildiriyor: 

"Salış yapıl3madığı için Ayva• 
lıkt:ı süngercilikten şimdilik vaz 
geçilmişt rl,. 

Yalanl bunlar muhukkak kasap 
süngeri deQ-ildirll 

Sırası gelmedi mt?I. 
Köprüdeki Kadıköy vapur 

iskelcsile rıhtım arasında deni· 
zio dibi çok çamuru olduğu için 
birkaç gündür tarak dubalarile 
çamurlar taranmaktadır, 
Göıünüz aydın 1 Ancak, ne va• 

kit tarak dubalarının lstanbul so
kaklarında fa~liyctine sını ~ele
ceğini sabırsızlıkla bekliyoruı l-
Şe:ter gibi bir hatel 
Konservatuvar profesörlerimiz. 

den pek muhterem bayan Nimet 
Vahit gazetelere beyanatında çok 
güzel b r nükte beyan etmişler. 

-Çocuksuz aile şekersiz çaya 
benzeri .. 

Diyorlar. 
Pek muhterem bayan profe,ör 

galiba bekar.. Asrımızda çocuklu 
ailenin es>scn şekersiz ça, içtijtini 
bilmiyorlarll. 

Serdengeçti 

Kitap propagandası 
konferansları 

Eminönü Halkcvi tarafından rad. 
yoda on be' günde bir yeni neş
riyatı tanıtma ve kitap sergisi için 
yapılan propaganda konferansları
nın ikincisini bu akşam muhlrrir 
arkadaşımız Nusret Sala Co~kun 

saat yedi buçukta verecektir. Kon
feransın mevzuu (niçin okuyoruz)dur. 
Bundan •Onra arkadaşımız on fıeş 

gün içindeki neşriyatı bildirecektir. 

Paket posta hanesinde 
tadillt 

Geçen sene bazı tadilata uğrı • 
yan paket postahanesinin, bu se • 
ne de üst katına eşyaların muha • 
fazası için bir yer yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

Doktor RUttU Çapçının 
tetekkUrlerl 

Hastalığım esnasında hergün can
dan alaka gösteren ve ber suretle 
iılifsarı hatırda bulunan çok sayın 
büyüklerime, muhterem meslek· 
dnş!arım~ ve sevdiklerime sonsu:ı; 
teşekkür ve minnetlerimi arıederim. 

Doktor Rüştü Çapçı 
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Şimal memleketlerinde 
komünistler çoğalıyorlar! 

-·- - -

V . r · ·n kongresi dün Ra
ar~ova 1 (A.A.) - Polonya sosyalı•t par ısını d 1 ol bolşto• 
donda açılmı~tır. Konırrenin muhtelif celsclcrın e :~a~ati terden 

b
. viklcrinin lehinde bir kaç kere niınıayışler yapbeılm_ış ~k·. -z pbinden 
ıri l 1 n konıırcden rı ı ı yu 

dö ame e sandıkaları aza arının geçe.. 1 . l° ikinci enternasyonal •C 
F' rt ) üz elli bine çıkmı1 olduğunu soy emış ır. d' a meml~ketlerile 
l ra_nsız sosyafüt partisi munıhha~ı Lon~.'.ıet l•k:u l~~t~~ olduklarını id
nııılterc ve Fransada mark~istlerın rıttı.çe ço.a 

dia ctnıi ~tir. 

• • • 
Troçki'nin kız kardeşi de 

tevkif edildi . 
. . ) y 0 ,a'dan bildirildlğme 

.. l'aris, 1 ( Hususi Mubabirıınız,J~n - ar:~i 1~,kil olunmuştur.Bll ~ore,Kamenefin Karısı olan Troçkı ~ın. kız 1 k Sc 'ey Sedol'un allvı için 
adın, tevkil olunan Troçlci'nin ıkıncı oır u rg . 

Stalin'c şefaat telgrafı çekmiştir. 
• • • 

Cenevre 
Dönüşü 
Faaliyetler 

Cenıvrc 1 ( A. A. ) - Mlllet· 
ler Cımlytll konseyinin hali 
horırclaki roi•i 1>/an B. Wıllinı· 
t°" Koo Pari•• hareket ıtmiı· 
tir. Kendisi Cınıvregi terkel· 
mırclın tm:el birçok revat Ilı 
vı bilhassa Lohislanın Millıl• 
lu Cemiyeti nozdindı.kl milmeı• 
•ili B. Onıarnılki ilı görıJımılı· 

tiır. 

Varıova 1 { A.A.) - B. Lil· 
tJİnof C11ınırtclen 6uraga g•l· 
mis,tir. Sovyei hariciye ko.1wnİ•eri 
öğle yemeeiui Sovget S1far.ılıa. 
nuinclı gtmiıdlr. Kendisinin 
yanında Sovyetlerin Varşova 
••/iri B. Davetian Ilı Berlin 
.,/iri 8. Suriç bulunmakla idi, 

Türkün hakkını ve Türkün 
malını gasbedenler 

Bizde garip bir hastalık. vard_ır. ı 
Her hangi A vmpalı hır muverrı • 
hin yazdığı bir kitabı doğru ve dü· 
rüst teUkki etmek ve onu olduğu 
,,ibi kabul ile bila itiraz her dedi· 
ğini knbul edivermektir Bu yüz • 
den düştfığümüz hataları şimdiye 
kadar intişar elmiş kitaplarımızın 
sahifeleri arasında bol bol görmek 
mümkündür. 

Yazan: Rıza Çavdarlı 

çizilmiş bir coğrafi hudut kabul et
miyor. Sibiryanın medeniyetini Ba· 
i>ilin harabeleri arasından çıkartı· 
yor. şu halde tarih ilmi sırtımıza 
daha ağır yazi{eler yüklemekte • 
ciir. 
Unutmamalıdır ki, kafa tasları 

antropolojinin malı olduğu kadar 
,l:limin de ma!ıdır. Şu halde ka • 
vimlerin mensup oldukları ırkları 
tavinde iklim de göz önüne getiri -
le~ck hüküm verilmelidir. Biz mü-
etlıfin yaptığı gibi yalnız antropo
lojik tetkiklere istınat ile hükmü • 
müzü verecek olursak Etrüskleri 
tamamile ari olarak kabul etmek 
mecburiyeti hasıl olacaktır. Fakat 
bunun karşısında Etrüsk lisanını, 

adatını, itikadatını nasıl ari yapa· 
bılcce~iz? 

Yugoslavlarla Bulgarlar 
dördüncü defa· 

dır ki t ekrar barıtıyorlaı 

ı sviçrede faşist teşkilatı 
kaldırılıyor . 

. k · bir karar suretı Zurich ı (A A) _ lsviçr• sosyalist fırkası ongresı, . .
1 

. 
k . ' · · d f . ' tahsısat verı meSI 
abuı etmiştir. Bu karar suretinde mıllld_~u ~ aa b~~~n sanayiinin milli· 

l>rcnsibl ve bunun hemen kabul e ı me9I, cnebl memleketlerdeki 
lcşlirilmcsi, lsviçrede teşekkül etmiş olan "er .et teşekküllerin mene· 
teşekküllere bağlı bulunan faşist veya yarı aşıs 

Yüzde 
Doksan 
Vergi 

Unutmamalıdır ki, garbin yaptı
ğı letkıkler,. bilhassa üirkol<>Ji me
selesinde • kıymettar olmakla be· 
raber, hiç de her denilen şey doğ
ru değildir. Bazan bu müverrihler 
arasında 0 kadar gorazkarları ve
yahut da, hodbin, yalnız kendi ~i~ 
desinin doğru olduğuna iman ve ılı
kad edenleri vardır ki; bunların 
her hangi bir e erini doğru telakki 
edi\•ermek, bizi tarihte, Türk tari • 
hinde affedilmez \•e edilemiyecek 
hatalara sevkeder ve nitekim de 
etmiştir. İşte bunun seyyiesi~ir ~i; 
en mühim kitaplarımızda Turkun 
icat ve ihtira elliği sanatlar, Çine, 
İrana ve ilh atf ve izafe edilmiş, 
Türkün öz malı Türkten gasbedil· 

miştir. 
Yeni intişar elmiş (Les etrus • 

ques et leur civili~ation) adlı ve 
Etrüsklerin medeniyet ve ta • 
rihine hasredilmiş olan bu eser, kıy
metli tetkikleri ihtiva etır.ekte ise 
de, yine bitaraf bir kalemin mah· 
sulü olmadığı, bilhassa int:hap et
tiği mehazl<ı.rda kendini göst.erir. 

Laliıı ve Yunan lisanına hakiki 
bir analık vazifesi gören Etrüsk li
sanı Carra de Vause'nin de kıy • 
meltar letkikalile taayyün ettiği gi· 
bi tamamile Türktür. Latin lisanın
da Etrüsklerden kalma bir çok ke· 
limeler vardır ki; bunhrın iırl bir 
etimolojisini bulmak imkan ve ih· 
timal dahilinde değildir. Bu keli • 
meler ancak Türk kökü menşeleriy
le izah edilebilir. 

Bundan başka itikat meselesi de 
Etrüsklerle Türkleri tam ve doğru 
bir yolda birleştirmektedir. Şu hal
de bu kitabı okurken buna ne diye 
hükmedeceğiz' 

24 Kanunwıanide Belgratta, Bul
gari.tan \'C YugoslaYy:ı Başvekılle· 
rinın imzaladıgı ebedi do>tluk pak· 
tından !;ütün Avrupa matbuatı 

memnu!1iyelle bahsetmektedirler. 
Kuçük itiliık ve Balkan Antantına 
aza olan Yugoslavya, Bulgarlarla 
cereyan eden müzakerelerden, Yu· 
nanıstan, Romanya v .J Ti.ırkiye 

hükumetlerini vakii zamanile ha • 
berdar etmiş '°"onların mU\·afaka
tini aldıktan sonra, paktı imzala • 
mı'\tır. Paktın imzalanmasile, Bu1-
ga;ıstan, Yugosla\'yanın lıudutla
nm resmen tanımış ve müstakil, 
yahut federal bir Makedonya id· 
diası ortadan resmen kalkmış olu -
vor. Bulgaristanda yaşıyan 800 bi
;,e vakın Makedonyalı. imzalanan 
bu ~akla iyi gözle bakmamışlarsa 
da eski parti liderlerinden bir çok
ları memnuniyetlerini izhar etmiş· 
ler, bir kısmı da , istikbalı bekle • 
mek icap edeceğıni söylemişlerdir 
(Mir) gibı bazı ağır başlı Bulgar 
gazeteleri .• iki kardeş millet ara· 
sındaki bütün münasebetler hakka
nivet ve kardeşçe idame etlirilebi· 
liı:se bu paktı, istikbal namına iyi 
bir i~ görülmü~ gibi karşılamak 
mümkündiln diye yazmaktadırlar. 

Bulgarlar, cihan sulhu \'e Bal • 
kanlar sulhu namına, bütün diğer 
milletlerin ne kadar büyük feda • 
kiırlıklara katlanmakla olduklarını 
görüp anladıktan sonra, en niha • 
yet Yugoslavlarla, 40 yıldan eeri 
dördüncü defa olarak tekrar anla-

dılrnesi karar altına alrnmıştır. • • • ı· . 
F'ransanzn Fastaki umum va ısı 

ansızın Parise çağırıldı . 
. . . . ) _ Gazeteler, Fransanın Fastakı 

Parıs, 1 (Husu! i mubabırımızden . vel olunmasına çok 
Umum valisi General Löte'nin, ani olarak Par;sed da 

0 
an ve Cezayirde 

büyük ehemmiyet vermektedirler. Son zaman ~r a dr - .. ·· tu··r B·ına-
" k h-k · t' · endışeye uşurmuş • 
U ubulan karışı~lıklar Fransa u .umd mı tini l•panya meselesi ve Al-

cnaleyb, Paris ga2elc!crı, Cener~J,n 8
.' el 'ta kadar bulmaktadırlar. 

manyanın Fasa gidip yerleşmek ı.temesı ı e a 

• • • 
Sovyetler ile Japonlar arasında 

Tok}o ( 'L~';/ _ ~!~en~~i1i:n~ gf~.~o~~e~er beynelmi· 
lcl Viladivo~tok şimendifer miinakalabnı durdurmuş.lar~ır: Japony~da 
hakim olan kanaate göre, Ruslar, Vi!ad;vo•toktakı . bulun Japon arı 
kovma a karar vrrmişlerdir. Viladivosl<'k liınamndakı _ (Sıherya maru) 
Ve (K ğ moru) vnpurlarını Ruslar z~p•edcrek murettebatını alı· 
koym:ş~~~Jı~~ Bunun üzerine Japonlar, yi.adivoslok şimendifer hattının 
hinıa ye ait ına konulma ~ın ı _•.:_s t:.:e:,.y..,ec,,e=k,..,le=r"'d"'ır"'. =.....,:=======5=o.;;,,,=,.,.."'=n 

-ş·~;k~ilayetlerinde 

Yirmi beş yıldır görül· 
memiş bir kar var 

- - -·--
Muştan Diyarıbekire 22 gün-

de gelinebilig_or · · 
karın 10 metre yükseldis)i yerl~r var, 

aç kurtlar sürü ile dolatıyor ar 
.. ·vor Yerliler dıyorlar ki: 

'' ltkencei kıraat ,. 

~uru . . . b < yıl 
·-.Bu seneki kışı, yırmı e, 

. t•kı var ki. görmem"i ı · 
Sokaklar. insan boyu kar ... Son 

. . · nde 170 kuruşa satılan o
yırmı gu • ık 
dunun çekisi 600 kuruşa k~dar ç • 

K .. u·· rün okkası yedı buçuk, 
tı. om 
sekiz kuruşa, ekmek 12 kuruşa sa-

. AmerıKan gazetelerinin her ka· 
'e b t nihayete ka· . tarafından aş an .. 
~'ar nasıl okunabıldığini acı ııcı du-

. . .... \nı Zira bu dcrec.e .engın 
~nu~~ · · 
hır kıraat> bir z~vkten zıyade hır 
. 1 bilirdi ve eliın da ancak 
ışkence o a . k. 32 sa· 
ö ledir. Sonra, ogrendım ı 

Waşington, 1 (A. A.) - Asso
ciated Prens tarafından verilen bir 
habere göre ayan azasından B. 
Conally federal lr.ongreye her türlü 
harp kazancını meneden bir kanun 
layihası verecektir. Aynı habere 
göre B. Conally matbuat mümes• 
sillerine 150 bin doları tecavüz 
eden bütün maaşların yüzde 90 
nisbetinde bir vergiye tabi tutula• 
caA'Jnı söylemiştir. 

Ayll.ndan B. Nye tetkik komite• 
sinin kongreye harp vukuunda 10 
bin dolardan yüksek maa~ verilme• 
sini meneden bir kanun layihası 
tevdi etmek niyetinde olduğunu 

söylemiştir. 
Harp vulcuundıı iktisadi işleri 

tanzim eden kanuna göre, bütün 
ıenayi harp esnasında bükümetin 
konlroıu altına girecek ve fiatlar 
mürakabe edilecektir. 

Korku ve heyecan 
New. York ı (A. A.) - lllino· 

i 1 oın nu i r r ak 
olduQ'u bildirilen kar ve yağmu ru n 

Missisaipi ve Ohio vAdilerinde sa
kin bulunan insaaların endişelerin i 
bir kat d aha arttırdığı ve soıtuıtun 
binlerce yurtsuz insanın sefaletin! 
büsbütün vıhimle~tirdiği haber ve
rilmei<tedir. 

şürken anlattı: 
_ Yollarda dehşetli kar varmış. 

Günde ancak iki saatlik yol ala· 

bilmek şartile ve mekkiıreyle, Muş· 
tan buraya 22 günde gelebild ik. 
Bazı yerlerde karın irtifaı on met· 
reyi geçmiş. Kurd, çığ ve saire teh· 
likesi de caba ... 

Dikkat ettim: Tehlikelerle her an 
karşılajılması ihtimıılleri içinde ve 
binbir meprkkatle 22 günlük seya· 
hat, bu genç arkadaşı öyle değiş • 
tirmişt i k i ..• Çehresi, karın yakma· 
sından , Aftika zencilerine has ren· 
gi almış; gözleri, sanki, koyu bir 

sürmeyle sürmelenmiş, umumi ha· 

d.,n ve biraz da reklam tediyesin
den dolayı değil midir ki gazeteler 
sahifelcrıni tedricen bollaştırmıya 
mecbur olmuşlardır. 

Dün bermutat bütün gazetele· 
li şöyle bir kolaçan ettim. Bızde 
butün muharrirler kafalara ne ağ· 
İl.alı şeyler sunuyorlar öyle? Her 
~·azı, her resim mutlaka her dımağı 
Yorucu bir imtihana sevkedıyor. 
Eğer her gazete alan vatandaş, al
dığı gazetenin ve gazetelerin her 
tütununu dikkatle ve hazmelmiye 
Çalışarak okuyorsa inanmak Iizım· 

c!. kı bu nevı vat daş bizim hır ı 
tek gazetemızl hatmettikten sonra 

1 
• hiç olmazsa • bır hafta .muhtacı 1 

i tırahat. dır. 

h~fe değil ya ,3200• sahife vey.a 
S 5 sahıfc halinde de neşredıl.mış 

1, hır' İngilız yeya bir Amerıkalı o sa . . .. .. 
aldığı gJzetenin ancak ıkı uç su .• 

Binaensltyh bizde de •karıin 

kendi kendisine, yavaş yavaş, bu 
terbiyeyi vermesini tavsiye etmek 
lazımdır kanaatindeyim. Ve ... Sa
nıyorum ki .. , Gazete almak ve o
kumak san'atı böyle bir kıraat ve 
tetkik veya takip bölüwürıe ayrıl· 
dığı zaman. gazele karii, sevdiği 

muharrire karşı olan zafını bu -
günkü gıbi pek pahalı olarak Ö· 

muharrire karşı olan zarını bu -
gün bir kari gazeteyi yalnız 5 
kuru§ vererek değil bir çok da göz 
nuru ve kafa yorgunluğu ile tedi • 
ye etmektedir. 

Bizde ga;feleler bugünkü gibi 
&ekiz sahife, on sahife, on iki • on 
altı sahife halinde neşredil>11edJ<
l1:ri günlerde 3.!I 'ahi'ellk İngiliz 

Okumakla ıktifa etmektedir. tununu 
Z. a bu rr.emlcketlcrde herkes an· 

ır 
1 

. • 
ak kendi içtimai vaziyet erırı ve· 

c k d·ı mesleklerini alakadar e-ya en . 
den mevzuların dışında pek nadır 
olarak kafa yormaktadırlar. Ve za· 

b Yüzden vani her sahanın ten u , .. . 
kariine aradığı mevzu un gunluk. a· 
kislerini ulaştırabilmek endışesın· Kara Davut 

Kitabın daha ilk babında, Italya
nın ilk hakiki sahipleri ve bildiği· 
miz Latin medeniyetinin hakiki 
banisi olan Etrüsklerin menşeleri 
hakkındaki. tetkikler, bizi eserin bi
taraf bir kalemden çıkmadığı hak· 
kındaki kanaate pek haklı bir SU• 

rette vardırmıştır. 

Bu eseri okurken Carrx de Vause, 
nin Etrüskler hakkındaki tetkikle· 
rini de okumak ve bu tetkiklere 
göre bunların Türk olduklarını ka
bul etmek zarureti lazımdır. 

Garbin neşrettiği bir esere kolay 
kolay inanmamak ic:ıbettiğini, ta
rihin bu dönüm devrinde unutma • 
mamız gerektir. 

Müellıf, kitabının on ikinci sahifo- 1-===============I 

sinde, Roma İmparatorluğunun Fransız harbiye 
kla.<ik devrinde ağızda dolaşan 

menkıbelere göre Etrüsklerin As· nazırının nutku 
yai bir halk olduğLnu yazmakla • 
dır. ~!ıicllıfin bu sbzünü Ebülmü • 
ver. ih tesmiye ettığımiz Herodot 
da bize nakletm.,ı ve bunların Şark
tan buralara gelmiş olduklarını 

kaydetmı t •. Fakat bu halklar kim-
ı ve ne i i er? ue i ın yeg&ne 

mehuzını teşkil eden Olfried Mul
Jer'in Gsell'iıı, Pigorini'nin, Hel • 
big'in, Latte-..'in dÜ;iÜncelerıne gö
re bu halklar Hint ve Avrupai ır· 
kından bir şubedir!er. Şu halde 
Etrüsk dediğimiz halkların Ari ol· 
duklarını kabul etmek zarureti ha
sıl olacaktır. Bu takdirde lisanları, 
sanatları, dinleri, cenaze ayinleri, 
alfabeleri, coğrafi ve şahsi isimleri 
de tamamile ari bir şekil iktisap e
decı>klir. 

Fakat acaba böyle bir kanaat ve 
böyle bir iddia kolaylıkla kabul e
dilebilecek midir? İşle her müver· 
rihin uhdesine lMettü p eden vazi· 
fe, bunu tetkik t!'tmek, esa51ı delil
ler arayıp bul!)'laktır. 

Bizi tarihi tetk ik hususunda şim· 
di;ye kadar pek büyük hatalara dü
şürm~ olan bir çok sebepler var· 
dır. Bu sebeplerin başlıcaları şun • 
lardır: 

1 - Her sö~·Jenilen masalı oldu
ğu gibi kabul edivermek ve bunu 
tarihin arasına karıştırmak. 

2 - Elde senet olarak t utulan 
bu masalları Antropoloji denen il· 
me uydurarak, onunla tekit ve tev
sik etmek ve kafa taslarına göre 
milletleri doğru yanlış bir takını 
milliyetlere tefrik etmek. 

Filhakika bunlar bize zahmet • 
sizce tarih dediğimiz ilmi vücude 
getirmiye yardım eder. Fakat bu 
bir taı·ih değildir. Hayalla her şey
de olduğu gıbi tarih ilminin de bli· 
yük bir dönüm de,Tesinde bulu • 
nuyoruz. Dünkü tarih ıle bugünl:ü 
tarih arasında dağlar kadar bir fark 
hasıl c.du. Dıinku tarih efsa~. dini 
rrasall ra; indi göni.şlere, telakki • 

Paris 1 (A.A.) - Fransada A. 
vignon yakinindeki monlreux şeh• 
rinde söz alan harbiye bakanı B. 
Daladier Fransanın daima "uzatıl

mış el. siyasetine sadık kalacaQını 
söylcmi}tlr. ----
Ç ind• yeni v•zlyetler 

alı nıyor 
Nankin, 1 ( A.A ) - Şensl iti 

hakkında merkezi hü kumet ıuna 
karar ' vermlştir: Çani'sulianı or• 
duıu Kansu'ya naklolunıcak ve 
Yangşun orduıu da Vey nehrinin 
ıimalindeki mıntakaya ırönderile· 
cektir. Bu ordu komiiniat çetelerine 
kartı mücıde lesinı devam ede
cektir. 

Sianlu ıehri ve bu tthlr ile 
Luni'ai arasındaki demiryolu Kanıu· 
Şenıi Holu hükumet kuvvetlerini• 
kontrolu albnı konıcakur. 

Arnav1ttluk lnt1habetı 
Tiran 1 ( A.A.) - lntihabat .aü

kun içinde cereyan etmiş va hil· 
kGmet natMetleri kazanmııur. 
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Halayın 
Anayasası 

( 1 i11el Hg/atl.,ı ieoom ) 
!ere, Menemenciotiu, demittir ki : 

•- Cın1r1rtiı aldıfımı• netlce11I 
6iligorıunu, S8gl•ı•••llm 6aıkıı 
hlf bir ııg yoldur. 

Horicig• vıkl/iml• ılmit M/14. 
nocla bulunmakta dır. O tılirıı, 
kendlı llı bol bol ıörüıecıfin l• 
mevzu ları da lıtrlıaliı btrabtrlnclı 

ııtiı ece lc. tı"r.,,, 
Söylendit lne ıöre, Numan Me• 

nemen ciotlu, on beş • yirmi güne 
kadar tekrar Cenevreye gidecek, 
Halayın ana yasasını hazırlıyacak 

heyetle, Türkiyeyi temsil edecektir. 
Numan Mencmencioğlu, dün ak· 

şam Ankaraya ıritmiştir. 

şıp do,tlaşmıştırlar. 

İngiliz • İtalyan centilmen anlaş· 
ması imzalanmış \·e Akde!'iz mu
vazenesi için devletler kendi arala
rında müzakerelere girişmiş bulu· 
nuyorlarken Balkanlarda yekdiğe-
rile henüz anlaşıp resmen dostlaş
mamış. Yalnız, Bulgarya ile Ro • 
manya ve Yunanistanla Bulgarva 
kalmaktadırlar. 

Hariciye Vekilimizin Miiiınoda 
İtalyan Hariciye Nazırı Graf Ciya-
110 ıle, Balkan Antantı reisi sılali· 
le, Balkanlar siyasetıni görüşürken, 
Yugosla\' - Bulgar paktı i~inin M 
mcvzuubahs n!ncağını tahmin et • 
mek mü.nkiindur Bu görüşmede İ· 
talyanın, Balkanlara karşı takip 
edeceği siyaset anlaşıldıktan sonra, 
Bulgaristanın Balkan Paktına gir· 
mcsi içın Atinada 15 Şubatta tea-
tiyi efkarda bulunulacağını zannet 
mek de doğru düşüncP olur ka • 
naalindeyiz. 

Dlı>lomat 
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1 HARiCi KÜÇÜK HABERLER 1 
CEZAİRLİLER1N BİR 

PROTESTOSU 
Paris, 1 (A.A.) - Başbakan 

Blıim Cezayir belediye reislerinin 
bir heyeti murahhasasını kabul et
miştir. Bu heyet şimali Afrikada 
yerlilere intihap hakkının verilme
sine dair olan kanun projesini pro
testo etmişlerdir. * Paris, 1 (A.A.) - Kasablan • 
ka'dan bildirildiğine göre Fas'dakl 
otobüs biletçileri grev ilin ettiğin· 
den otobüs seferleri durmuştur. 

* Torino, 1 (A.A.) - Bir müll
zım ve iki küçük zabitin kumanda· 
sında yirmi kişilik bir İtalyan avcı 
müfrezesinin kar yığınları altında 
kalaark gaib oldukları bildirilmek· 
tedir. 

Hepsinin ölmüş oldukları zanne· 
dilmekeldir. * L ondra, 1 (A.A.) - Hava Ne· 
zarelinden bildirildiğine göre, kral, 
kardeşi Dük de Glucester'i hava, 
mareşallığına ve kendi h ususi ya • 
verliği ne tayin etmiştir. * Vatikan , 1 (A.A.) - Papanın 
sıhhi vaziyetinde hafif bir sureti" 
salaha mütemayil hır tevakkuf \•ar
dır . * Par;:;, 1 (AA.) - Muharrir • 
lerrlen Pierre Valdagne 82 yaşında 
olduğu halde vefat etmiştir. l\Iü • 
leveffa hemcinsine ve vazifeye mu
habbet hissini telkin eden bir çok 

lere ve son zamanda da antropoloji - piyeslerin müellifi idı. Başlıca eser
leri cNicaisse'nin itrafatı, ve cCoeur 
Serre• ilah. dır. 

denen nme istinat ile vücude geli· Mezbahad a kesilen\ 
ri:ıy r ve bir kavmin tarihi de malı· keçileri nasıl 
dud bir çerçeve, muayyen bir hu • 1 ? 
dut dahilınde ıetkık ediliyordu. Y iyo ruz L eh-Romen mUzakerelerl 

Bugünkü tarıh ise tamamile ak- batladı 
si, edir. Bugünkü tarih evvel beev- Bu bal lstanbul halkı için bir ız- V3rşova l (A.A.) - Romanya 
vel labıat ve tabiatın kanunlarına y . ld 1 b milli banka., müdürü B. Const:ın• 

tıraptır. anı, R atı mnnın ıztıra ı. tines.co, dün akşam buraya gelmi~ 
ltlika ediyor; hır mıiverr · ıçin ay- Bununla İyi ve ı<çık mücadele yap. tir. Uç gün devam edecek olan 
ni zamanda hır t biat ".llÜd~kkiki, maya bu şehir halkının menfaati ikameti esnasında bu zat Leh-Romen 
halis bir tabiatçı olmak Ht21m ge • namına mecburuz. kleringinin işlemesi meselesi hak• 
liyor; bundan sonra l.••n letkıkle- Açık Söz, bugünden başlıyarak kında lelkikatta bulunacak ve rei. 
rine, din tetkikl~rine ve bütün bun- bu ıııücadeleyi açmış bulunuyor. ı ~~ckutr;_~ur tarafından kabul edile-
Jarla uygun düşen menkıbelere da- Yarın kuapların halka keçiyi kı · On gündenbcri bu rada bulun• 
yanıyor. Bir mıllelin tarihini tet • 1 vırcık diye nasıl mal ettiklerini makta olan Rıımen heyeti, konten• 
kik hususunda da muayyen bir daire anlıitacatız. jın meseleıi ni tetkik etmektedir. 
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Vakitsiz öten horoz 
Yazan: Nusret Safa Cotkun 

- Terbiyesiz herif!.. 1 
- Sensin terbiyesiz .•• 

- Ne utanmaz, sıkılmaz adam • 
sın. Terbiyesizliğin, hayasızlığın 
bu kadarı görülmüş değildir. 

sur değildir. Elindekini avcundaki
ni kaybetmek tehlikesine karşı İs
tanbul havasına benziyen ticaret 
hayatından hemen çekildi. Eren • 
köyünde güzel bir köşk aldı. Müf
rit çiçek meraklısı idi. Bütün ça • 
lışmasını bahçesine hasr~tti. Bir 
sene içinde bahçede ne güzel ol • 
muştu hani. .. 

- İltifatınızı size iade ederim! 
Niyazi efendi eğer bir dakika da

. ha pencerenin önünde duracak ol
saydı hiddetinden şırakkadak dü -
şüp ölecekti. 

- Yarabbi sen bana 
diye pencereyi kapadı. 

Karısı da entarisinin 
çekiyordu zaten: 

sabır ver 

eteğinden 

- Efendi, uyma sen o herife. 
Terbiyesizden terbiyeyi satın al 
derler Bak yüzüne .. Ne hal aldın 
ayol. Mosmor oldun. Geçtim tıka -
nırsın. ccli"ılli adamsın sen ... 

Niyazi efendi, bu ne zamana 
kadar devam edecek böyle!.. Diye 
haykırdı. Ben böyle her sabah 
kahve altı yerine bu terbiyesiz he
rifle mi dalaşacağım? .. 

Karısı: - Vallahi bilmem, elim
den ne gelir. Gibilerde yüzüne ba
kıyordu. 

O, odanın içinde .. entarisinin e
tekelerini şişire, şişire dolaşıyor • 
du. 

İki gözüm Allahım neydi Niyazi 
efendinin şu karşıki köşkün sahi
binden çektiği?. Ohluyor, püflüyor, 
odanın bir köşesinden bir köşesine 
koşuyor, ara sıra tekrar pencere • 
nin önünde durup kir dar nazarlar
la komşusuna bakıyordu. 

Efendim, Niyazi efendinin böy
le sabah, sabah hiddetlenmesinin 
sebebi hikmeti şudur: 

Hamhalat zade Niyazi efendi ev
kafı hümayun ketcbesinden yirmi 
~ki lira ~·irmi iki kuruş otuz para 
ıle tekaut olur olmaz elindeki bir
kaç kuruşa memleketi olan Mu _ 
d~rnudaki babadan kalma çütli _ 
ğıni de satıp ilave ettikten sonra 
bir arkadaşile beraber ufak tefek 
ticaret işlerine girişmişti. Talihsiz 
ve becerıksiz değildiler, Niyazi e
fendi de arkadaşı da ... 

Az zamanda piyasanın kurdu O· 
luverdiler. 

Evvela Habeşistana leblebi ih _ 
r~.ç edi:>:orlardı. Sonradan iş büyü
du. Surıyeye geçi boynuzu ihracı
na başladılar. 

Köşkün dört tarafını saran kaysı 
gülleri, Van gülleri onun ihtiyar, 
uyuşuk hayatına bir nevi tazelik 
veriyorlardı. Bir sene l:ila hadise 
geçti. 

Fakat ... Yanıbaşındaki köşke ye

ni kiracılar taşınınca iş değişti. 
Çünkü bu yer.i kiracı da müthiş 
bir tavuk meraklısı idi. 

Cins cins bir sürü tavuğu ve ho~ 
rozu vardı bu yeni taşınan zatın .•• 

Hava alsınlar diye kümesin ka
pıları açılınca mübarek hayvanlar 

bahçeye uğruyorlar. Tenezzüh 
leri için bahçeyi de kafi bulmayıp 
iki köşkü biribirinden ayıran teli 
aşarak soluğu Niyazi efendınin 
bahçesinde alıyorlardı. 

Niyazi efendi bu hali görünce 
yPni kiracılara haber gönderdi. Be
rıki taraf hıç aldırış etmedi. 

1kincı defasında mektup yazdı. 
Yeni kiracılar cevap vermeğe bi

le tenezzül etmedıler. İşte bundan 
sonra drünya zindan oldu hızım 
ham halt zade Niyazi efendiye ... 

O bin bir emekle yetiştirdiği, ev
ladı gıbi üzerine titredıği çiçekler 
arasında tavukları sallana sallana 

tenezzühlerni icra ederken kan 
beynine sıçrayor, sopayı kaptığı 
gibi. .. 

Ve bahçeyi bu mahlilklardan te
mizleyinceye kadar bir kaç fide ile 
birkaç .:aksının canına okunuyor
du tabu ... 

E amma canım efendim bu Niya-
zi efend[ de sabahtan akşama ka-

dar el.inde sopa hudut nöbetçisi gi-
bı lelın yanında bekliyemezdı ya .• 

Beklememek için fedakarlık etti. 

Teli yaptırdı. Geçecek bir delik bı· 
rakmadı. Fakat yeni komşunun ta

vukları o kadar yüzsüz mahluklar 
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GözUmUze DOKTOR 
lıııenler 

Törenlerde intizam Bol su içiniz 

Evvelki gün, bir defa daha gö-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
zümüze ilişti : Halayın kurtuluşunu 
kutlulamak üzere Beyazıt meyda
nında yapılan mitingle, mektepler, 
eanaf teşekkülleri, sair resmi le• 
ıekküller ve halk, birbirine karış
mıştı. Mektepler ve cemiyetler, 
yer bulmakta güçlük çekiyorlardı. 
Bunu, tabii, ilk defa olarak gör
müyorduk. Aşafı yukarı, kitleleri 
ayni hislerle mütehassıs olarak bü· 
yük meydanlarda bir araya top
layan her sevinçli veya kederli 
a-ünde tesadüf ediyorduk. 

Baıı kimseler tanırım, kış yakla
şırken, ıu içmek Adetini bırakırlar. 
Bu, ta ilkbahara kadar devam 
eder: fakat yazın da, bu insanları 
görmelisiniz. O kadar çok su içer
ler ki, nihayet böbrekleri ağrır. Ter• 
ledikçe su, ferbet boyna yuvarlar• 
lar .. Fakat, bu, ne kadar fenadır, 
bilir misiniz?. Vücudumuzun muay
yen bir su miktarına ihtiyacı var
dır.Bu suya yazın da, kışın da muh
tacır.. Arada şu fark vardır ki, 
yazın faıla terlediğimiz için, 
biraz daha fazla su alırız. Kışın 
ıu içmekten tamamile vazgeçmek 
çok fena bir adettir. Kı~ın. daha 
ağır ve yağlı yemekler yeriz • . Bi
naenaleyh, midemizi yıkamak için 
daha fazla suya muhıacız. Bol su 
içmenin faydaları çoklur. Bol su 
içmek adeti; hiç ihmal edilmeme
lidir. Çünkü su, vücudün süprün
tüsünü atan nıakanizmasının vazi
fesini iyi yapmasına yarar. Fakat 
ıuyu vaktinde içmelidir. Yemek 
ara•ında birkaç bardak ıu iç
mek iyidir. Ama, yemekten kal
kar kalkmaz, derhal suya sarıl. 
mak fenadır. Yemek hazmi için 
lazım gelen müddeti hesaba katmalı, 
hiç olmazsa iki saat beklemelidir. 
Size bir şey daha tavsiye edeyim : 

- Olamaz. Çünkü, girdiği gibi 
çıkamıyacaktı. Kapı kapalı imiş. 
Diyelim ki yavaşca girdi, bu işi 
yaptı. Silahını niçin bıraksın? Çık
mağa zaman da kalmamış. Çünkü 
silah sesleri üzerine hizmetçiler a
yaklanmış. Hızmetci kadın fırlayıp 

gelmiş. Geldiği yer kapı tarafı. E· 
ğer birisi çıksaydı önünden geçnıış 
olacaktı. 

Yemek salonuna geçtiler. Kadınlar 
da oraya alınarak ölüler örtüJınüı· 
tü. Kadınlar, Mennan'ı görünce he" 
yecanlandılar: 

- A, ac siz ııeredcydıniz? 
-Biz sizi unutmuştuk. 

- Si1.i de öldürmedi ya .. yarab 
değilsiniz ya. 

Mennan cevap verecek halde de
ğıldi. Polis müdürü bu konuşnıa~1 

da zihnine yerleştirdi. Fakat btı a· 
dam kimdi? Öteki kadınlar pek bil· 
miyorlard'ı: 

Biz şöyle düşünüyoruz: lstanbul
da, merasim ve mitingler için top. 
!anılan meydanlar, nihayet, mahdut 
ve malumdur : Taksim, Sultanah
met ve Beyazıt meydanlarıyle Falih 
parkı ••• 

Bunlardan her biri için bir plan 
hazırlatmalı, her teşekkülün dura
cıtı ve bulunacağı yerler kroki ile 
a-österilmeli, bu krokiler alakadar
lara dafıtılmalı ve her zaman, her 
teşekküL ayni yerde durmalı, du
racatı yeri bilmeli ve bu topluluk. 
larda dalmt bir intizam temin edi
lerek karg&falıfın önüne geçme
lidir. 

Bu fikrimiz, yuine getirilirse, 
görecefiı ki, bir merasim ve me
rasim intizamı,iahlakı kendilifinden 
doğacak ve kökleşecektir. 

AIAettln Ergin 
nahı boynuna geceleri teli mahsus 
mu deliyordu nedir?. 

Niyazi efendi tekrar şiddetli bir 
haber gönderdi. Yeni komşunun 
cevabi notası şu oldu: 

- Ben dindar bir adamım, Al • 
!ahtan korkarım. Kimseye zarar 
gelmesini istemem. Fakat ne yapa
yım tavuk bunlar, efendinın hatırı 
için kesem ya hepsini! .•• 

* Ham halt zade Niyazi efendinin 
kapısında bir araba durdu. Genç ve 
yakışıklı bir delikanlı indi. Pence
reden tavukları gözetliyen Nıyazi 
efendi sevinçle haykırdı: 

- Hanım koş oğlan geldi bizim!. 
İki ihtıyar aynen tavukları ko • 

valadıkları zamanki gibi merdi • 
venleri dörder beşer atlıyarak koş
tular. Niyazi efendinin aklında ne 
çiçek ne de tavuk kaldı. Karı koca 
oğullarına sarıldılar. 

Selim Avrupadan tahsilden geli
yordu. Uzun senelerin hasretini bir 
lahzada yenmiye çalışan iki ihti -
y~r delikanlıyı bir bir ardınca süal 
yağmuruna tutarken Niyazi efen
di hemen yerinden sıçradı sopası
nı kaptı ve .. , 

- Kuzum anne ne oldu baba • 
ma? .• 

Oğlunun bu süaline dertleri ta
ıan kadıncağız onu pencerenin ö • 
nüne götürmek suretile cevap ver
dl. 
Aşağıda, bahçede Niyazi efendi 

elinde sopa oradan oraya koşuyor, 
bir s_ürü tavuk ve horoz da çığlık, 
çıklıg etrafı biribirine katıyorlar
dı. 

Niyazi efendi nefes nefese yuka
rı çıktığı zaman: 

- Dindar olduğundan bahseder 
diye bağırdı. Sonra da utanmaz, ar
lanmaz bana karşı bu kadar eziyet 
yapmağa, nedir benim çektiğim bu 
adam<lan yahu ... 

Selim gülümsüyordu: 

- Sen merak etme baba dedi. 

Sabahleyin kalkınca, bir bardak 
ıu içmek, bilir misiniz k~ ne kadar 
iyi bir şeydir? Bir bardak sudan 
ıonra, tatlı ve olmuş iki portakal 
da yerseniz, sabahleyin hazım ci· 
bazınıza çok büyük bir vazife yap. 
mış olursunuz. 

Hekim 

Selim bu vadi yaparken yalnız 
şu kelimeye güvenmişti: Komşu 
çok dindar bir adamdı. Dindar .. Ağ
zında bir kaç defa evirdi çevirdi 
bu kelımeyi.. dindar ..• 

* 
- Efendi duyuyor musun?. 
- Neyi hanım!. 

- Baksana gece yarısı horozlar 
ötüyor?. 

- Öter ya keyfinin kahyası mı • 
sın?. 

- Hayır amma efendi vakitsiz 
öten horozu keserler. Uğursuzdur. 

- Sahi be kadın .. 

Bunları yeni komşu Samih efen
di ile karısı gece yarısı yatakların
da konuşuyorlardı. 

- Ne yapalım .• 

- Yarın horozlardan birini kes-
mek !Alim!. 

·~-.,.,~-~~* 
Hikmeti hüda birer gece ara ile 

Samih efendinin bütün horozları 
ötmeğe başladı. Vakitsiz öten ho • 
rozun uğursuzluğuna itikadı olan 
Samıh efendi her sabah bir tanesini 
feda etmekte istikbalı namına bir 
mahzur görmüyordu. 

Köyde de müthiş bir dedikodu 
başlamıştı. Samih efendinin küme
sinde horozlar vakitsiz ötüyor di
ye ... 

Horozlar gidince tavuklara da 
bfr mahzunluk çöktü. Artık geç • 
miyorlardı Niyazi fendinin tarafı-
na ..• 

* Samih eefndi elinde paçalarından 
tutulmuş bir sürü tavuk ve horoz, 
çarşının yolunu tutarken Niyazi e
fendı kahkahalarla gülerek oğlu _ 
nun: 

Aşçı ile uşak bir ağızdan söyle . 
diler: 

- Ofis kapısı açıktı. Kapıyı gö
rüyorduk, ne kimse girdi, ne kım · 
se çıktı. Hem hanım efendi tenb•iı 
Ptmişti, kapıyı arkadan süı gülcmJ> 
tık. 

- Kapıyı sürgülediğini iyice bi
liyor musunuz? Uşak yemin etli Jo-; 
kendi dile sürgülemiştir. 

O sırada Bırsin elini alnınd, ı 
geçirdi. 

- Ah, dedi, hatırlıyorum. Biz 
hurda konuşuyorduk. Zsvallı C"a!l· 
sever hanım efendi birşey aııı.~tı • 
yordu. Karşı salonda bir pıtırdı -ol
du. Konuşmağa, hıçkırnıağa beıı -
zer bir ses duyar gibi olduk. D.m
yi hemen çağırdık, sorduk, gitti 
baktı, kimseyi göremedi. 5oııra an
ladık ki küçük köpeğin boğazındu 
kemik kaim ış. 
Aşçıbaşı atıldı: 

- Ben btı gece köpeğe ne et v~• • 
elim, ne yemek. İ<im çoktu. 

İş büsbütün çatallaştı. 
Polis müdürü biraz düşündü '"e: 
- Daireyi biz de bir defa araya-

lım. Bir köşede top olmuş kadınlar 
hemen ince bir çığlık kopard:lar: 

- Aman! ya içeride saklı ise? 
- Susunuz bayanlar. Saklı ise 

tutarız. 

- Öldürmesin! 
- Sihihını buraya bırakmı~. 
Polis müdürü: 
- Siz kapının önünde durunu~. 

katiyen açmayınız. Dıye aşçı ile l!· 

şağı gönderdi. Bir sivil ile karşı 
salona girdi. Yatak odalarına geç
ti. Sandık odasını aradı. Hiç, hiç 
birşey, hiç, hiç kimse yok. Tam 
vak'anın olduğu salona girerlerken 
soldaki kapalı kapının arkasında 
bir pıtırdı! 

Bu ne? ikisi de tabancalarını çe
kip kapının iki tarafında durdular. 

Pıtır, pıtır, pıtır!.. Sonra hafif 
saklanmak istenildiği belli olan bo
ğuk, ince bir öksürük! 

Bu kapının arkasında birisi var! 
Daire kapısının önünde duran 

aşçıbaşı: 

- Orası kilerdir. Dedi. Kapısı a
çıktır. 

Polis müdürü kapının tokmağını 
sol Pile çevirip açtı ve açar açmaz 
iki tabanca namlusu içeriye uzan
dı. Dar karanlıktan boğuk bir ses 
yalvardı: 

- Aman! beni de öldürme! 
-Çık! 

- Beni de öldürme! ben misafi-
rim! 

- Öyleyse çık! 
Polis müdürü kolundan tuttuğu 

adamı dışarıya çekerken bir cüm • 
leyi zihnine çiviler gibi yerleştir
di: 
( ... Beni de öldürme!) 

Demek öldüren bu değil. Bu de
ğil amma burada ne işi var? 

- Burada, iki saat ev\"el tanıştı!<· 
Birsin kim olduğunu söyledi: 

- Ben de tanımıyordum. Zavallı 
Cansever Hanımefendinin dostla • 
rındanmış. Bu akşam bize gelir • 
kcn müsaade isteyip getirdi. Adı 
mı? adı, şey ... Mennan Kıranta. 

- Masanın neresinde duruyor • 
du? 

Bir kadın yanındaki kadını gös· 
!ererek: 

- İkimi1in arasında. Biz üçümüt 
de oturuyorduk. Ötekiler ayak • 
!aydılar. Daha doğrusu kim oturtı• 
yor, kim ayakta? şimdi hatırlıyarnı• 
yorum. 

Müddeiumumt Mennanın göz be• 
beklerine bakarak: 

- O tabancayı nereden tedarik 
ettiniz? 

- Han°i tabancayı? 
- Dostlarınıza ateş et~iğiniz .. 
Mennan Kıranta sarsıldı. Keke• 

ledi: 
- Ben mi? ben tabanco! ateş! 

ben mi? (İki kadına yalv~rır gibi 
bakarak) söyleyin rica ederim. Ben 
korkumdan kaçtım. K1pı kil'Ui idi. 
Koridorda bu kapıyı açık bulup 
girdim. Rica eder;m bayanlar. 

İki kadın birdPn söyledi: 
- Ateş eden o değil! o değil! 
Sonra söyledıklerine pişman ol· 

muş gibi yere baktılar. 
Biitün kadınlar da bu iki şahidi 

tasdik ettiler. Silah masanın karşı 
tarafında patlamıştı. Tam Ahmet 
.Miislimle Car severin arasında. 
Halbuki Mennan beri taraf•• idi. 

Müddeiumumi bu noktada ıs -
rarla durdu. Mennan ka~ı ve gözü 
ile gizli konuşmak istediğini an -
!attı. Ve koridorda şunları söyledi: 

- İlk silah patladığı zaman ben 
kadınların ellerini tutuyordum. 

İki kadını •yrı ayrı çağırdı. Bi
rincisi yere bakara~ ve kıpkırmızı 
kesilerek: 

- Evet, dedi. Çok sırnaşık bir 
ısrarla sağ elimi sol avucuna al • 
mış sıkıyor ve ben çekmek istedik
çe bırakmıyordu. Çirkin bir sahne 
olmasın diye zoraki tahammül edi
yordum. 

İkinci kadın da kızardı: 
- Sol avucu içine aldığı sağ eli

mi yuğuruyordu. Beklemediğim bir 
vaziyette kalmıştım. Rezaletten 
korktum. 

Acaba ikisi de genç adamı kurtar
mak mı istiyorlardı. Kadın ruhunun 
muammalığı ne zaman çözülmüş 
ki... 

Fakat hayır, öteki kadınlar d'a 
Mennanın orada oturduğunu ve si-
15hın karşıda patladığını söyli -
yorlardı. Hizmetçi Düriye de bunu 
tasdik etti. 

O halde silahı kim attı? 

Niyazi efendi becerikli adam 
, amma, ilave edey;m ki hiç te ce _ 

kı arasıra telin üzerinden bir hava 

seyahati icra etmekte de hiç bir 

mahzur_ görmüyorlardı. Sonra yeni 
komşu ınatcı bir adamdı galiba gü-
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Ben seni yakında bu beladan kur
tarırım. 

- İnsan mısın, horoz musun mü
barek diye omuzuna vuruyordu. 

Tesadüf, sadece tesadüf baba!.Mek· 

tepte veda müsameresinde hepimiz 
bir hayvanı temsil ediyorduk. Ben 
horoz olarak sahneye çıktım. Ho _ 
roz gibi ötmekte ç;ok muvaffak ol
dum. Bütün mesele bundan ibaret. 

Dar karanlıktan benzi kirece dön
müş bay Mennan Kıranta çıktı. 
Titriyordu. 

Bu dakim? Şimdiye kadar bu-

İş, doktorun tahminlerinde dü -
ğümlenip kalıyordu. Silah, Ahmet 
Müslim tarafından atılmış, sonra 
kendisine çevrilmiştir. 

Y ezan ' isken der Fahrettın 
Selma hanım bu endişenin de 

yerınde olmadığını söyledi: 

- A yavrum! dedi. Biz onu kan
dırıp İstanbula götürdükten sonra 
artık böyle bir korkunun yeri ' , 0 . . var 
mı. senı bır daha dünyanın h. 
bir köşesinde göremez. ıç 
Ayşe söz verdi: 

- Yarın sabah dediğinizi yapa • 
cağım, hanımcığım .. Hiç merak et-
meyin! 

* _- N_~sıl oldu, abla? Ayşeyi gör-
dun mu bugün? .. 

-İşler yolunda Cevatcığım! Ya. 
fancı elmas küpeleri Ayşenin kula

~a takınca, mesele kalmadı. Kız. 
cagız derhal söz verdi. Yarın sabah 

Pmarbaşında Ömeri baştan çıkar
mağa çalışacak. 

- Yüz kuruşluk bir küpe ile bu 
iş.in biteceğine aklım ermiyor be _ 
nım ..• 

- Bittikten sonra görüşürüz se
ninle! şimdi ne söy !ersem boştur. 

-:-:- Desene, yarın sa babı bekliye
cegım. 

- A ... O kadar acele etme baka
lım ... Bu iş yalnız para, mücevher 
işi değil, biraz da zaman meselesi
dir. Elbette birkaç gün geçecek a
radan. 

.............................. -..... . 
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Ayşe o sabah Pınarbaşına geldi
ği zaman meydanda kimseler yok-

tu. Güneş yeni doğuyordu. 
Ayşenin içinde bir sevinç vardı: 
Zeynep İstanbula giderse, o, kö

yün biricik güzel kızı olarak kala
cak ve bütün de!ıkanlılar onunla 
meşgul olmıya başlıyac• ktı. 
Ayşe bu umgu ile sevinirken, 

birdenbire arkadan uzanan iki el, 
Ayşenin _gözlerini kapadı. 
Ayşe bu şakaya alışıktı ..• 
- Zehra ... 
Diye mırıldandı, 
Eller açılmadı ... 

. Ayşe gözünü saran elleri şöyle 
bır muayene edince güldü: 

- Bir erkek eli. Cevat bey siz 
misiniz? ' 

Ayşenin gözleri açıldı .... 
Ve sert bir ses yükseldi: 
- Öyle ya ... Köyün delikanlıla

rını unuttunuz artık! • 
Ayşe başını çevirince Ömerin I 

gözlerile karşılaştı. 
Bu, ne güzel bir tesadüftü. 
Ömere öğretseler bile Ayşenin 

gözlerini kapamazdı. 
Ayşe birdenbire Ömerin kolları

na atıldı: 

- Ne yapayım Ömerciğim? Sen 

benim yüzüme bakmıyorsun hiç! .. 
Ömer, İstanbullunun adını du • 

yunca sinirlenmişti. 

- Bir daha bana o heriften bah
setmezsen, seni de seveceğim. 

Diyerek Ayşenin saçlarını okşa
mağa başladı. 

Ayşe bakracını Pınar dibine bı • 
rakmıştı .. Ömerle cilveleşiyordu. 

llu sırada, uzaktaki çalılıkların 
arasında bir kaç gölge göründü:Sel
ma hanım Zeynep ... 

Pusu akşamdan kurulmuştu . 
Selma hanım o sabah erkenden 

Zeynebin evi önünden geçerken, 
Zeynep: 

- Hanımcığım, siz de mi Pınar 
başına gidiyorsunuz? 

Diye seslendi. Selma hanım: 
~ Ah, ne iyi tesadüf yavrum 

dedi, bu gece neden bilmem uy ~ 
kum kaçtı .. kendi kendime, Pınar
başına kadat gideyim de şen ve· ne
şeli genelerin türkülerini dinleye
yim .. belki açılırım, dedim. 
~ Ben de şimdi gidecektim. 
- Haydi öyleyse birlikte gide

lim .. , 

• 

nun varlığı, adı, sanı geçmemişti. 

Ve böylece konuşarak Pınarbaşı-
na yaklaşmışlardı. 

O ne?! 
Zeynep bird'enbire gözlerini aça

rak, göğsünü şişirdi: 
- Ömerle Ayşe .• 
Selma hanım görmemiş gibi dav

randı: 

- Ne var, yavrum? Ömerle Ay
§e mi dedin? 

Zeynebin yanakları birdenbire 
ateş parçası gibi kıp kırmızı ol -
muştu. 

- Evet, dedi, Ömerle Ayşe sevi
şiyorlar. 

Selma hanım çalıların arasında 
durdu: 

- A yavrum, sen onların seviş· 
!iğini yeni mi görüyorsun? 

- Vallahi yeni görüyorum, ha
nımcığım! 

- İlahi kızım, biz onların, gizli 
gizli seviştiklerinin bu köye geldi
ğimiz gündenberi farkındayız. 

_Zeynep, Ömerin Ayşe ile oynaş
tıgını ve saçlarını okşadığını gö • 
rünce dizlerinin bağı çözülmüş gi
bi, ayakta duramadı .. çalıların di
bine çöktü: 

(Devamı var) 

- Alçak.. Terbiyesiz.. Demelc 
beni bu güne kadar aldatıyordu! 
Tevekkeli değil, düğünümüz ne 
zaman olacak diye sordukça, bana 
dudağını bükerek: Ne bileyim? de. 
yip geçiyordu. Sebebi varmış .. 

Selma hanım Zeynebin omuzun• 
dan tuttu ... 
Kırmızı yanaklarının üstüne dö

külen göz yaşlarını manikürlü par
moklarile sildi: 

- Üzülme, yavrum! Ben zaten 
onun ne mal olduğunu sana geçen 
gün d'e söylemiştim. Senin gibi gü
zel ve sevimli bir kızı, kurt ağzı
na kuzu atar gibi, öyle bir serse
min kucağına atmak ne kadar ya. 
zık .. ne kadar günahtır .. Haydi gi
delim Pınarbaşına, yavrucuğum! 

Zeynep: 

- Hayır, dedi. Artık gözümden 
düştü o hain. Bir daha onunla kar
şılaşmak istemem. 

- Ne yapacaksın şimdi? 
- Eve döneceğim .. Ve Ömerin 

Ayşe ile seviştiğini anneme söyli
yeceğim. 

İkisi birlikte döndüler. 
(Devamı var) 
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Ladik ormanlarından 
nasıl istifadeedilecek? 
Panayırı ile meşhur kasaba 

çok yumurta ihraç ediyor 

Lldik (Hususf Muhabirimizden) - Samsun ve Amasya illerinin ar•· 
' ·ı · · do"'u ıında Samsuna 70 kilomelro uzakta ve Havza ı çesının " 

yönü~de bulunan Lldik ilçesi, verimli ve deQ-erli topraQ'a 

lfthip güzel bir kasab11dı r. U.dik ilçeıinin çerçevesindeki, yerler kı~· 
ıııcn dağlıktır tahminen 20 kilometre ormanı mevcuttur. Sırası gelmış 
lk ' - · · . H • layıki ile bu or• en şunu leessurle yazmadan geçcmıyeceğım. enuz . 
ına~lardan istifade temin edilmemektedir. LAdik'.n ahalisi umum~~e!:~ 
zerıyat ile iştiğal etmektedir. LA.dik panayırlarıle meşhurd.u~. Sırı 1

1
r 

baharda diğeri sonbaharda olmak üzere, U.dik'te 1ıld~ ıkı panay 
)' ıpılmaktadır. LA.dikin çerçevesinde bulunan yerlere ckılen, buğd~y, 
• . . be · beti.ne kadar fazlasılo rpa ve mısır zerıyatından bıre ş ve on n11 
IDahsul alınabilmektedir. Ayrıca yılda bir milyon yumurtad~ dışarı~• 
•atmaktadır. Burada yağ, yoğurt ve peynirciliğe de önem vcrılmektedır. 

Buldan'da fakir ço
cuklara yardım 

B
uldan ( Huıust Muhabirimizden ) - Buldan 'da fakir mektep talebe

lerine azami yardım yapılıyor. Gönderdiğim reılmde görülen ço
cuklara giyecek e lbise, eyakkıbı verilmiştir. Bundan başka, ço

cukltra öğlo yemeği de verflmeklodir. Bu yardım teşkilatını başaran 
kıymetli muleşebbiılcri kutlularız. 
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Muhabir mektupları: 

Giresunda maarif faali
yeti çok iyidir 

Modern köy mekteplerinde birer 
spor kulübü açılıyor 

Eıpf!J• ıatı olcıılıınun açı/mıı 'eıml 

G
. (H • uh b" uru· ·z Keşap, Espye kanunla. rın. da.. ve 
ıresun, ususı m a ır • d Bulancak ilçesinin Şehh koyun e-

den) - Kültür camiasının tanın • · d t 
d t ki yatılı okullar bütiın. mo ern e-

mış simalarından (Rifat Nec e 
k Si.satı ihtiva etmektedir. 

Evrimer) i buranın Kültür Dire • 
törlüğünde buldum. Kendisini e• Kültür idaresi okulu bulunan 
peyce zaman evvel tanırım. Bun • köylerde 47 spor kulübü açmıştır. 
d Bunların başkanı.arı okul baş o.··.ğ • 

an evvel Edirne kız öğretmen o-
kulu direktörlüğünde görmüştüm. retmenleridir. Bu suretle bu koy • 
Onun metodikman çalışmaları sa· !erdeki kahveler tamamıyle kapan-
yesinde mektebin gerek tedrisatı dı ve bir taraftan da bu kulü~lere 
ve gerekse zabıt ve raht hususları köy bütçelerine mevzu tahsısatla 
iftihar edilecek bir raddeye gel • radyo alındı. Bu yıl vilayette. :.sas-
mişti. Şimdi de Giresundaki mu - Jı bir okuma yazma seferberlıgı ya-
vaffakıyetini uzaktan ve yakından pılmıştır. Bir taraftan okulu bulu-
sordum ve anladım ki: nan yerlerde müteaddit sabit ıl~s 

Dört yıl içinde, Vilayet kültür dershaneleri, diğer taraftan o uıu 
bütçesi her yıl geçen yıla nisbetle bulunmıyan bir birine yakın 3-4 
büyük bir kabarıklık göstermiş ve köy birer bölge itttihaz edilerek 

seyyar ulus dershaneleri açılmıştır. 
bu sayede kültür hareketlerine ge· 
niş bir alan verilmiştir. Bu hare- Bu suretle !34 ulus dersanesi mar-
ketlerde başlangıç köy ittihaz edil· ta kadar devam edecektir. Seyyar 

t Ulus darsanclerinc orta okul me • 
miştir. Köylerde gündüz ve ya ı o-

zunlarından kursa ve sınaya tabi 
kulları olmak üzere son tipe göre 

h tutulanlara köy bütçelerinden 150 
27 köy okulu yaptırılmışt.r. Bil as· 
sa vilayetin arızalı olması dolayısi- şer lira verilerek tayin edilmişler • 
le yatılı okullara büyük bir önem dir. 

Yalnız bu yıl 13 bin vatandaşın 
verilmiştir. 

Kız kaçırma 
Vakaları 
Çağalıgor 

Adanadan gazetemize bildiri
liyor: 

Dahiliye Vekaleti tarafından 
hazırlanan bir istatistiğe göre; 
933 senesine nazaran 936 sene • 
sinde kız kaçırma vakalan dört 
misli artmıştır. 

Buna sebep evlenme işlerine 
ait matbu evrakın, cüzdanların 
pahalılığı, bunlara yapıştırılan 

pulla,.ın yedi lirayı bulmasıdır. 
Bilhassa köylüler bu parayı 

vermemekte, bu yüzden kız ka
çırmalar ve nikahsız evlenmeler 
çoğalmaktadır. 

Dahiliye Vekaleti bunu önle • 
mek için, evlenme muamelele
rinin hiç bir resme tabi tutulma. 
masına karar vermiş, bir ltiyiha 
hazırlıyarak alakadar vekalet -
tere göndermiştir. 

Son günlerde şehrimizde ikl 
kız kaçırma hô.disesi olmuştur: 

1 - K uruköprii. mahallesinde 
oturan Abdülmecit oğlu Nuri a
dında birisi, Sül~yman oğlu Ca
simin kızı 337 doğumlu Fatmayı 
iğfal ederek kaçırmıştır. 

Zabıtanın şiddetli takibatı ne
ticesinde Nuri yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele ya • 

2 - Çukurmesçit mahallesi,,,. 
pılmıştır. 

de amele Süleyman oğlu Nured
din adında birisi. Dö~eme ma • 
hallesinde oturan Ali oğlu Feh
minin 336 doğumlu kızı Umma
nı kaçırmı.1tır.Fakat kızın aile • 
sinin şikayeti üzerine tahkikata 
ba.~lanmı~tır. 

M. Kemalpaşanın 
yeni kikimi 

M. Kemalpaşa (Hususi Muho bi· 

rimiıdcnl - Ka
zamız hakimliğine, 

ırenç ve kıymetli 
hukukcul rımıı • 
dan Ruşen Pelise _, 
tayin edilmiş tir. 

Ruşen Peliscn 
çalış"kan, cevval 
ve mesleğine a.,ık 

genç bir Adliye
cimizd ir. Kendi· 
•İne yeni vazife. 
sinde muvaffaki- Hakim Ruıen 
yeller dileriz. pıliHn 

Limon get lrilmi· 
yecek 

Adana, (Hususi muhabirimiz 
den) - Haber aldığımıza göre Zi
raat vekaletine ithaliıtcılardan ba
zıları müracaat ederek dışarıdan 
limon getirilmesine mü•aadc iste
mişlerdir. Ziraat Vekiılctı de mem
leket mahsulünün döküm zamanı 
olması itibarile verilecek ithal ızi

ni limon müstahs1llerınin zararına 
olacağından hariçten limon getiril
mesi muvafık görülmediği alaka -
darlara bildirilmiştir. 

okuyup yazması temin edilecektir. 
Vilayet dahilinde biri Kı.rahisar -
da, diğeri merl:ezde olmak üzere i
ki orta okul ve 71 ilk okul ve 179 
öğretmen mevcuttur. 

Giresun merkezinde modern te
sisatı ihtiva edecek büyük bir kon
ferans salonu yaptırılmaktadır. 

Dereli nahiyesi merkeziyle, Gö
rrlenın Çanakçı ve Tirebolunun 
Ortacami köylerinde her biri 300 
köy çocuğunu yatılı olarak okuya
cağı yatılı köy okulları inşaatı bit
mek üzer bulunmaktadır. 

Merkezdeki okullarda izci teşki
latı ve birer Atatürk köşesi yapıl· 
mak sure:tiyle Kültü; inkılabının 
en ince noktalarına varıncaya ka -
dar her şey düşünülmüş ve yapıl -
mıştır. 

Yeni köy mekteplerinin açılma
sında İlbay başta olduğu halde bü
tün devair rüesası ve civar köyle -
rin bütün ihtiyar hey'etleri ve şe
hir bandosiyle açılma törenleri ya
pılmış ve bu vesile ile de şimdiye 
kadar ıssız kalan köylerde nurlu 
günler ve şenlikler yaşatılmıştır. 

19 mayısta yapılmakta olan id
man bayramlarına bütün köy spor 
kulüpleri kendi formalarıyle işti • 
rak etmektedinrler. 

söz -

Eski Çar saray ı nın hazineleri 
Büyük Katerinin efsa

nevi tacı ne oldu? 

Çey iz kalktı 

Güzel kadın 
Çamaşırlarının 
iç yüzü En son Rus hazinedarı, ölürken 

bir çok sırları da götürdü 
Üç yüz milyon altın değe· 
rinde olan bir hazine 

Eskiden kızların 
çamaşırları on sene 
evve 1 hazırlanırdı 

Büyük mağazaların vitrinleri ö • 
nünde duran bayanların merakla, 
dikkatle seyrettikleri eşyalard'an 

belki birincisi, son moda kadın ç~
maşırlarıdır. 

Evvelce, anneler kızlarının evli
lik elbise ve çamaşırları ile çeyiz • 
!erini on yıl önceden hazırlayorlar· 
dı. O zaman, çamaşır modaları sık, 
sık değişmemekte idi. Fakat, şimdi 
kadın tuvaleti ile birlikte çamaşır 
modaları da sık, sık değişmeğe baş
lamıştır. Kadın çamaşırları üst el· 
biseye uygun olarak hazırlanmak
tadır. Ve muhakkak ipekten yapıl
maktadır. Bütün çamaşırlar bir i
pek mendil içine sığdırılacak ka· 
dar hafif ve sadedir. Eskiden göm· 
!ek denen şeyi bugünün kadım 

Çamaşırlar kadın .,acudünı1n lena• 
sübünde miihim rol 09na9or 

giymemektedir. Bunun yerine bir 
göğüslük, göğüslüğün üzerine de 
bir kombinezrın geçirilmektedir. 
Kadının çamaşır olarak giydiğı en 
mühim şeyi kombinezondur. Bina
enaleyh, tuvalete uygun olarak ve 
vücude yapışık gibi yapılmalıdır. 

Çamaşırlar dikiş makinesi ile de
ğil, elle dikilirse d'aha güzel ve da
ha makbuldur . Pariste en son mo
da kombinezonlar, Venedik ve 
Hollanda tantenelerind~n yapılırsa 
çok rağbet görmektedir. En çok 
beğenilen renk, insan teni 
rengidir. Bunların uzunlukları tu
valetlerin uzunlukları ile kıyas tu
tularak yapılmaktadır. Kadın 

gecelikleri ise sırtları dekolte ve 
gece tuvletlerine benzemekte -
dir. Bunlardan bazıları balo elek . 
liklerini de andırmaktadır. 

~ 
BEYOGLU 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILD1Z 
SÜMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞlK 

ŞARK 

ASRI 

: Yüz sene ıonra 
: Dokuzuncu ıcnfoni 
: Taşra kızı 
: Yıiubn belde ve 

Tehdit mektupları 
: Bir vıldız doğuyor 
: Moskova • Şanghay 
: Denizler pcmi ve 

Marinclla 
: Kızıl çayır ve Hü

cum taburu 
: Şirlcy asi ve Tatı. 

bela 
: Kadın ları severim 
: Brodvay melodi ve 

H ava kah ramanları 

: Unutma beni ve 
pranıra 

ASTORYA : Ali Baba ve vahşi 
koşu 

CUMHURiYET : Korsanlar definesi 
ve Meçhul kuvvet 

ISTANBUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

iAZAK 

ALEMDAR 

ı Tarzan va Fransa 
ihti!Ali 

: Avc Marie ve Biz 
de insanız 

: Kaptan Blud ve Ôl· 
düren göıfcr 

: Edd ie Contor G•nırs· 
terler arasında ve 
Hindistan kah ramanı 

: Kaptan Blud ve 
Ôldüreıı gözler 

KEMALBEY : Ba~dat yolu ve el· . .... mas hırsızları 
BAKIRKÔY 

MiL TIY ADI : Sevginin sesi 

HALE 

HALE 

MiLLi 

K A DIKÖY 
: Yeşil domino 

ÜSK:)DAR 
: Pr. Zati Sungur 

BAL AT 
: Kanunsuz nlemlckct 

ve Ekmekçi ic adın 
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Gö:ı lcoma,tıran milce.,Jıerııııan bir aöranüı 

Rus Çarı Nikolanın en son mali· ı 
ye nazırlığını ettikten ve idamdan 
kurtulup Kırıma kaçtıktan sonra, 
Lonciraya giden Sir Peter Bark ge
çenlerde Sen Piyerlez-Obandlı öl
müştür. 

Her sene Marsilya civarında kı
zının çiftliğinde bir kaç ayını geçi· 
ren eski Rus Maliye nazırı, ölen 
İngiliz kralı Corcun sevdiği bir a
dam olduğu için Londrada çok iyi 
tanınmakta idi (Bank ofenğland) 

direktörü Montago Normana 
boy, surt, ve yapılış itibari • 
le çok benziyen bu zat bir çok 
defalar, yüksek zevat tarafından, 

ciyisiniz inşallah Sir Norman. ilti
fatına muhatap olmuş ve muvak
kat bir şaşkınlıktan sonra kendisi
nin İngiliz bankası direktörü ol -
mayıp, firari bir Rus nazırı olduğu 
anlaşılmıştır. Bark, (Sir) unvanını 
kazanan ilk Rustur. Harplerden ön
ce İngiliz umumi efkarını üzerine 
çeken bu zat, İngilterenin paraya 
çok ihtiyacı olduğu harp günlerin
de İngiltereden Rusya namına bü
yük bir istikraz akdine muvaffak 
olmuş ve Çar Nikolanın en mute
met bir adamı olmuştur. Romanof 
hanedanının büyük itimadını haiz 
olan bu zat. Rus ihtilali esnasında 
hapse atılmıştır. Rus hanedanı ile 
birlikte idam edilmek üzere iken, 
vaktile iyiliğini gördüğü fakir bir 
adam Barkı kaçırmıştır. Gizle -
ne, gizlene, uzun ve meşakkatli 

günlerden sonra yalın ayak, başı 

kabak, hasta ve bitkin bir halde bir 
gece karanlığında Kırımdaki e•ki 
bir dostunun evine erişerek sakla
nan maliye nazırı, buradan Londra
ya geçmeğe muvaffak olmuştur. 

Bir çok kimseler, eski maliye nazı
rından, Romanof hanedonına ait 
zenginliklerle, mücevheratın, altın 
taç, elmas, ve pırlantaların ne ol -
duğunu öğrenmek istemişlerdir. 

F'akat, eski maliye na2ırı bu husus
ta hiç kimseye birşey söylemeden 
68 yaşında ölüp gitmiştir. Yalnız. 

Kremi sarayında Çarlık Rusyanın 
hanedanına ait mücevheratın kıy • 
mcti uç yüz milyon altın ruble ol
duğunu söylemiştir. Rus asilzade
lerıne ait mücevheratın büyük bit 
kısmını bolşevikler Amerikalılara 

satmışlardır. Sir Bark, imparatori-

çe büyük Katerinaya ait efsanevi 
tacın da Kremlde olduğunu söy -
!emiştir. Bazı kimselerin dediği gi
bi Sovyetlerin, Amerikaya sattık -
!arı mücevherat, hanedana ait ol -
mayıp Rus aristokratlarının terk 
ettikleri mücevherat olduğunu es
ki maliye nazırı söylemiştir. Hane
dana ait zenginliklerle on altır.cı 
asırdan kalma tarihi taç ve zi.\·nel
ler, bugün Mosko,·adn ye"fı büyük 
salon içindeki camEkiınlarda mu -
hafaza olunmaktadır. Ve kıynwt -
!eri Ü<: yüz milyon altın rubledir ........................................................ 

1 OONY ADAKI GARiPLiKLER 1 
Acayip meraklar 

Pisikologlar, her insanın muhak
kak surette acaip bir şeye inhinıa· 
ki olduğunu söylemektedırler. in
gilizler kolleksiyon meraklısıdır -
!ar. Fakat topladıkları şeyler, tu -
haf, tuhaf şeylerdir. Anahtar, bas
ton, pencere camı, duvar saatkri, 
yılan derileri, yemek listeleri, tır

nak, saç ve telgraf toplamak me -
raklıları çoktur. Bazı İngilizler, 
topladıkları duvar saatleri ile kos
koca bir mahallenin evlerini süs!e
mektedirler. 

GUIUnçlU spor meselelerl 
Londrad ki kuyumcular kadın 

parmaklarının son senelerde ka • 
lınlaştığı neticesine varmışlardır. 
Yapılan tetkikler neticesinde İn • 
giliz kadınlarının spora fazlıı me
rak etmeleri parmaklarının kalın
Janşmasına sebep old'uğu anla'tl -
mıştır. Golf, tenis, otomobil idare 
etmek, kadınların ellerini çirkin • 
leştirip parmaklarını k&nnlaştır -
maktadır. 

Satılık mUatemlekeler 
Nüs Kronik! gazetesinin yazdı

ğma göre, 1936 yılında Şonlandiya
nın garbinde 24 tane ada ve ada -
cık satılmıştır. Medeniyetin yordu
ğu dimağlar bu adalardaki sükü • 
ne !içinde dinlendirilmektedir. Zen
gin adamlar büyük şehirlerde yo
rulduktan sonra satın aldıkları bu 
adalarda villalar, büyük çiftlikler 
inşa ve tesis ederek öJü.,ceye k:.J:.r 
yaşamaktadırlar. Biritanya sahille
rinde hususi eşhasa ait böyle sa • 
!ılık daha binlerce ad'acıklar vqr -
dır. 

• 

r 
- f 

Zengin gencin küstahlığı 
Aksaraydan K. T. L. imzasile ya

zılıyor: 

Dertortağı; 

. Kendimi uzun zaman Bize bu 
mektubu yazmaktan mennetmek 
ütedim. Çünkü. sırrımı sizin de öğ
renmenizi istemiyordum. Fakat ge
çen gimler bu gönül meselesini 
halledemediğim neticesini doğur • 
duğu için. mektup yazmaktaki ina
dımı da kırmağa mecbur oluyorum. 
işte derdim: 

Üç sene evvel zengin bir gençle 
seviştim. Evvela bana çok samimi 
görünüyordu. Fakat bir gün nişan
lanmak meselesini kcndi_çine ihsas 
ettiğim zanıan be11rlen henıe.ı 11 -

zaklırştı. Bir giin tiinelde karşılır •. 
tık. Kon'L.<ma'ğa mecbur olduk () 
:anıa11 hnna · 

- Senin ailen fakir. Benimkısı 
ise zengin. Ben seni almak isterim, 
amma ailem müsaade etmez. Am -
ma madem ki beni seviyorsun ni • 
kahsız olmak şartile seninle eski 
münasebetimi kurarım. 

Dedi. Çocuğu çok seuiyorum nl! 

yapayım?• 

Kızım yapacağın iş şudur: Sana 
küskün bakmak istiyen bu şımarık' 
züppeyi derhal yanından uzaklaş

tır. Ve onunla asla konuşma. Çün
kü onda insanlık duygularınm en 
ufak bir zerresi dahi mevcut değil· 
dir. Böyleleri!e de al8.kadar olmak 
seni düşünebileceğin en feci kötü

lüklere kadar götürür. An:;;;;" aya
ğını sıkı bas kızım. 

DertortaAı 
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Bu da mı dinamik? 
Türk sporu profesyonel olabilir mi? 

Yazan : Murat Kayahan 
Münakaşalarını yaptığımız pro- sonra yiızümüzc gbziımüze bulaş-

fesyonellik meselesi tekrar orta • tırmayalım. 

ya atıldı. İik havadisi verenler bu M. Samı Karayel her halde bu 
işin makul olmadığını anlıyarak işi tetkik etmeden, kulüp kasala-
yanlış yoldan döndüler. Fakat Son rını, ziyaret etmeden ortaya atı • 
Postada M. S~mi Karayel profes- yor. Zemheri zürafası gibi cBen 
yonelliği derhal kabul edelim dı- profesyonel olacağım. diyene ey-
yor. Bu yazısınd~ profesyolliğın Yallah demek biraz acaip olaca • 
spora faydalı olabileceğini ileri gır:dan laaccübümıize hayret et -

sürerek diyor ki: mcnizc şaşıyorum. 
cProfcs •onellik t,tizliı:i üzerin • Turk spor kurumu profesyonel-

de en çok Fransa durdu. Nihayet; likten evel i,e başlamıştır. Her 
yalnız omatörlwde sporların yiı • halde hab,.rdarsınız. Her köşe ba· 
rüyemiyeceğini anladı. Prnfcsyo • şında bakk~l dükkanı gibi açılan 
nelliğe cevaz verdi. kulüpler tahdit edilecek. Bu suret-

M. Sami Karayel'in b:ı mısali ya- le profesyonellikle elde edilemiye-
parken Fransa ile Türkiye arasın- ceğini bilmeniz lazım gelen spor 
daki maddi farkla ı duşurup iyicP normal bir ç;ılışma sahasına g.re -
hesap edip etmedigini bilmiyorum. cek. Eger Sami Karayel profesyo-
Yalnız işaret etme'( istediğim bir nclliği yağlı güreşler kabilinden 
nokta var: bütün spora solmak istiyorsa baş-

S. Karayel yanılıyor Fransa pro- ka. Kendisinde henüz bu kadar bü-
fesyonelliği kabul etmeğı kararlaş- yük işleri başaracak spor bilgisinin 
tırdığı zaman spor klüplerinin e - bulunduğuna inanmak bize güç 
linde mühım miktarda para vardı. geliyor. Ancak yağlı güzeş profes -
Onların düşünceleri profesyonellik- yonelliğini iyi meşkeltiğini bili -
le p<.ra kazanmak değil profesyo - vorum. Bundan evel bizde profos-
neUikle sporcu ·u, spor adamı yap- yonelliğin yapacağı mahzurları ve 
mak ve bu para, iyi oyuncu, mü - 1 bu işi yapabilmek için henüz hazll'-
kemmel spor sah lari!e halkı sa - !anmamış olduğumuzu izah etmiş-
haya çekmek idi. Tabii muvaffak tim. Bu gün tekrar M. Sami Kara-
oldular. Çünki profesyonel bir o •• yel'e bunları saymak lüzumsuzdur. 
yuncu ômrünün her yirmi dört sa- Yalnız M. Sami Karayel'in bu işte 
a1ini şöyle geçirir: Uyku, istirahat, dinamik hassaları müdafa etmek 
atletik çalışma, (futbolcu ise) fut- yanlışlığına düşmeden bizde pro -
bol çalışması, eğlence.. fesyonelliğin henüz kabul edilemi-

Biz profesyonelliği afaroz etmi- yeceğini derhal anlamasını temen-
yoruı. Fakat bunu da ilk hevesle ni ederim. 

, sarılıp memleketimize soktuktan MURAT KAY AHAN 
••ıuııtuııım1111n.ınıııuııu111111111ıııu1111111N111111M11 .. ıııııııııu11111ııııı1111oıı11111u111111111nı•ıu111111nıı111111111111ııuıııııııtıııuııııın 

Avrupa nereye gidiyor? 
( 1 nci sayfadan deı·am) 

AVRUPADA ltAZ!YET ISLAH 
EDILME/lf!ŞTIR 

Londra 1 (A.A.) - Daily Mail 
gazete•i Alman başvekili tarafın· 

dan yapılan beyanatın bütün bü
ldimet merkezlerinde hususi bir 
dikkatle dinlenmiş olduğunu yazı

yor. Bu gazeteye göre bu nutuk 
dört senelik bir nasyonal-sosyalist 
rtFmi esnasında Almanyada husu
le ırelen terakkinin ifadesidir. 

Daily Mail bundan maada Al· 
mır.yanın müstemleke işlerinde ile· 
ri sürdüğü taleplerin nazarı itibara 
alınmasını lngiltera hükümetinc 
lavıiye etmiştir. 

Financal News razctesi Führerin 
lngiliz ve Fran~ız noktai nazarları• 
na İltirak ctmeditini ve binaen•• 

_ leyh Avrupa meselelerinin halle· 
dilmesi ümidinin şimdilik terkedil· 
mesl llzımrelecetini y~yor. 
LONDRA V A.ZIYETl MOŞKÜL 

GÖRÜYOR 
Loııdra 1 (A.. A.) - M. Hitler'in 

nutkunda M. Blum'a cevap verme· 
miş olmHı burada inkiıarı hayali 
mucip olmu1tur. 

Reicbstaa"da da söylenilen nutuk 
müıbet bir mahiyet arı.etmemekle 
beraber müstemleke talebleri ihtiva 
etmediti için vaziyeti de müıkül· 
lqtirmiyor. l,te M. Hitleriıa nutku 
matbuata bu müli.hauları telkin 
etmiştir. 

HlTLERIN NUTKUNDA ASKER
LERL"l TESİRİ Mİ VAR? 

Londra, 1 (A.A.) - Daily Teltg• 
Taplı ııautesinin mulıabiriııe göre 
B. llitler'in ııuıku kısa bir zaman 
ıçın umumi bir harp tehdıdini izale 
ettiği intıbaını tevlit etmiştir. Bu 
intıba, Fii.hrer'in nutkuna alelade 
beyanat edasrnı verm i§gibi gorü
nen aht·al ve §eraite i ıinad etmek
tedir. 

Alman başvekilin111 nutkıı ken -
riısinin itidal taraftarları olan mil· 
favırleri tarafından bilhassa ordu 
rüesası tarafından yapılan ihtaT -
lara göre tanzim edilmiş olduğıı be
yan edilmektedir. 
Zannolunduğuna göre, bu riiesG 

Almanyayı bır harbe sürilkliyebt. 
lecek sergüzeştlerden terakki et -
mcıinl başı·ekile ihtar etmişlerdir. 

ESKİ FRANSIZ BAŞVEKİLiNE 
GÖRE 

PDri>, 1 (A.A.) - Pierre Berm s, 
Debats gazetesinde Führer'in nut· 
kunu gayri müsait bir surette tef -
ıür etmekte ve bu nutkun her şeyi 
olduğu gibi bırakmakta olduğunu 
beyan eylemektedir. 

Muharrire göre bu nutuk pek az 

memnuniyete şayan hır halde bu
lunan beynelmilel vazıyeti ıslah i
çin hiç bir çare göstermemektedir. 
Her ne kadar bu nutuk vaziyeti va
himleşlirmemekte ıse de ıslaha ait 
hıç bir çare de göstermemektedir. 
,Intransigeant gazetesinin bir mu -
habirine beyanatta bulunan eski 
başvekil B. P. E. Flandin Fiihrer'in 
M. Eden ve Blum'.ı cevaben söyle
miş olduğu nutkun pek muhtasar 
olduğunu ve bir hayal inkisarı tev
lit etmekten başka bir netice ver
memiş olduğunu 'öylemıştir. 

BOLŞEVİZME KARŞI 
Berlin, l (A.A.) - Gazeetler 

Führer'in nutkuna ait mütaleala -
rında Almanyanın sulhcuyane ni
yetleri ve bolşevizm müstesna ol
mak üzere herkese karşı uzlaşma 
siya!!eH takip etmek arzusunda bu
lunduğu noktasında ısrar etmekte
dirler. 

Lokal Anzeiger yazıyor: 
cAlmanya, bütün milletler tara -

fındd nve bilhassa Fransa ile İngil
tere tarafından anlaşılmasını arzu 
etmektedir. Alman}'llnın kendisiyle 
bir itilifa yanaşmıyaceğı hiç bir 
düşmanı yoktur. Hatta Rusya ile 
bile uyuşmak kabildir. Fakat bol • 
şevizm ile Alnlanyanın takip et
mekte old\ığu milli inkılabın telıfi 
kabil değildir.• 
ALMANYA MÜSTEMLEKE İS -
TERKEN NEYİ KASTEDİYOR? 
.Paris, 1 (A.A.) - Temps gazetesi 

başmakalesinde şöyle diyor: 
• Hulasa olarak şöyle diyelim ki 

B. llitler'in nutkunda beynelmilel 
vaziyetin acil inkişaflarında biraz 
itimad gösterilmesini muhakkak 
gösterecek bi rtakım noktalar bu
lunduğu gibi diğer bir takım nok . 
taların da bilhassa endişe ve vesve
seyi mucip bir mahiyette olduğu 
;işikardır. 

Temps gazetesi Führer'in sulcu
yane arzularının samimi;yetinden 
~iıphe etmemekte, ancak sulhun 
tensiki için teklif olunan yardımın 
sarahatten mahrum olduğunu be -
yan etmektedôr 

Fransa, Belçika ve Felemnege 
müteallik o1an fıkralardan Temps 
gazete•i memnuniy"tle bahsetmek. 
te, ancak su noktalara işaret et -
mektedir; 

1 - Fransa ve Almanva arasında 
fili vaziyetin her iki memleketi son 
deerccde alakadar eden meselele -
rin hallini daha müessir bir surette 
teshil etmemesi tes.>üfe şayandır 

2 - Belçikanın 1914 senesinde 
mevcut olan bitaraflık zımanı bu 
memleketi istiHjya uğramaktan kur-

-AÇIK SÖZ 

Frankonun yerine Bizden akllhlar arasında: 

Başkasını mı Kanlı par?1~k!a fazıl· 
Geçirecekler? mış hır ıstıda. 

Napolgonlar, Kayzerler, 
raceler, Peygamberler ve 

/ahlarla dolu bambaşka 
kainatta geçen iki saat ! 

Mih
Al-

Paris 1 ( Hususi Muhabirimiz• 
den) - General Ludendorf, neş• 
retmekte olduğu ( An Hayliıren 
Kvelen doyçer Kraft) mecmuasın
da, General Franko aleyhine bir 
makale neşretmiş ve şunları yaz
mıştır. 

• Fransa, ispanya Fasından do
layı korku içindedir. Franko, Al
manlardan aldıtı borcu tediye et
mek mecburiyetindedir. Bu borç· 
ları, l•pan~a fasındaki madenlerle 
ôdemesı lazımdır. Bundan başka 
Ger.erat Frankonun askerkri azdır. 
Yardım yapılmazsa lspany1 ihtila
linin muvaffak olma" imkanı yok
tur. Fakat l~panya siyasetini mis· 
tik bazı kuvvetler idare etmekte
dir, Bu kuvvetler, din müme .. il
leri ile, Yahudiler ve Masonlardır. 
Geoeral Frınko ma•ondur.,, 

Bazı gazeteler, General Franko
nun l•panya Fasını Almanyay.ı ter
ketmemekte ısr;ır etmesi yüzünden 
Almanya ıle arasının açıldıtını ve 
Almınyanın ihtilalin başına başka 
bir General geçirmete çalıştıj!'ını, 
yazmaktadırlar. 

Müracaatlar 
Reddedildi 

Moskova 1 ( .tıı.. A. ) - Sovyet 
Birliti icra Komitesi riyaseti, yük· 
sek mahk.,me tarafından idama 
mahküm edilmiş bulunan Piatakov 
ve arkadaşlarının allı içiR vaki 
müracaatlarını reddetmiştir. 

Meclis n toplantısı 
Ankara, 1 (A.A.) - Kamutay 

bugün Fikret Sılay'ın başkanlığın· 
da toplanarak. Türkiye - İtalya a
rasında 1934 te imzalanmış olan ti
caret mukavelesiyle tediyatın tan
zimine ait anlaşmanın muhtelif ta
rihlerdi! tcmdidine ait prolokolla
rın tasdikine, adliye teşkilat ve kad
rosunda bazı değişiklikler yapıl • 
masına ait kanun layihalarının i • 
kinci müzakereleri yapılarak ka -
bul edilmişlerdir. 

Meclis bundan sonra, yeni orman 
kanununun müzakeresine devam e· 
deerk heyeti umumiyesiııin biriııcô 
müzakeresini kmal etmşlir. 

Kamutay çar amba günü topla -
nacaktır. 

Amerikan Reisicumhuru 
terefine 

Ncvyork, 1 (A.A) - Reisicum• 
bur B. Ruzvelt'in riyasetinin beşinci 
yıldönümü d~n memleketin bütün 
biiyiık şehirlerinde tesit edilmiştir. 
Bu münasebetle bırçok balolar ya
pılmış ve bunların hasılatı çocuk 
felcine karşı mücadele teşkilatla· 
rına tahsis edilecektir. 

taramamıştır. 

Temps gazetesi bundan sonra 
Sovyeller Bırlığini Avrupa camia
sından hariç tut;,n fıkralardan bah
setmektedir. Bu ga.zeetye göre bu 
fıkralar nutkun endişe doğuran 

parçalarnhr. Bunlardan anlaşılıyor 
ki, Hitler Almanyası eski vaziyet
lerini a~la değıştirmemiştir. 

Temps gazetesi müstemlekita ait 
olan fıkraların bilhassa İspanyaya 
taallük etmekte bulunduğunu be -
yan eylemektedir. 
ALMANLAR FRANSIZ DIŞ BA

KANINlN NUTKUNU NASIL 
KARŞILADILAR? 

Berlin, 1 (A.A.) - Dün Fransız 
Hariciye Nazırı B. Delbos'un söyle
diği nutuktan bahseden • Uhr Blatb 
gazetesi Delbos'un Fransız - Sovyet 
misakı lehindeki beyanahnı hali 
hazırdaki çerçeve dahilinde biraz 
garip görmekte olduğunu beyan et
mektedir. 

Mon Tag gazetesi, diyor ki: 
• Bu şerait altında akdi derpiş e

dilmek!<! olan umumi konferan> 
kat'iyyen bir neticeye vasıl ola -
mıyacaktır. Çünkü şayet bu konfe
ransın müzakerelerin ruznamesini 
son senelerdeki Avrupa diploma • 
sisinin dosyalarından çıkarılan ev
rak ile doldurmak tarafı iltizam e
dilmek wretiyle işe başlanac•k o
lursa, yapılacak müzakerelerin da
ha baştan suya düşeceğini söyle • 
mek hiç de yanlış olmaz. Çiınkii 

son zamanlarda cereyan etmiş olan 
hadisat bu kabil e\Takın faydasız
lığını meydana çıkarmıştır. Almnn
yanın siyasi yoldaki icraatı diğer 

memleketlerin gaye ve icraatından 
büsbütün fa•klıdır. Çünkü Alman
ya Versailles aleminde yaşamadığı 
gibi harpten evvelki iilemde veya 
emperyalist temayüllere ve uzun 
zamandan beri hükiımden sakıt ol
mll!j muaheedlerin müdafaa zihni
yetine sahip bir alemde yaşama -
maktadır• 

bir 
( 1 nci sayfadan det'am) 

ele alırken inandım ki ben de şah
san az çok ddıyim. Akıllı adamın 
akıl hastalıkları tedavi evinde ne 
işi v~r., 

Yazmak için mevzu 
var? 

kıtlığı mı 

Henüz ne mağşuş yağlar saf ve 
pak hale geldi, ne kömürcü fiya • 
tını kırdı, ne vezinler düzeldı, ne 
ölçülerin sınıfları ayrıldı, ne iplik 
buhranı durdu, ne zeytin yağı hal
tedenlcr azaldı, ne meşhut cü -
rümler bitli ki, mevzusuz kalan 
ben soluğu eski, fakat yerinde ta
birile bimarhınede bulsun! 

Deliler evi bir başka kainat, bir 
başka cihan ifade eder. Buna inan
rnırk l:\zım. Değme şehir artistile 
ölçüleıniyecek sanatkarlar, adsız 

dahi bestegiirlar, ressamlar, kaşif
ler, diploma.;ız doktorlar, mühen
disler, alimıer ve nihayet ölü zan
nedilen Napolyonlar, Kayzerler, 
Mihraceler, peygamberler ve Al -
]ahlarla dolu bu yurtta benim gi -
bi bir kaç saatini geçirebilip de bu 
badireden kurtulan akıllı az bulu-
nur. 

İkinci koğuşta: 
Sakin ve müteheyyiç diye ayrı -

lan koğuşlardan ikincisine girip de 
gardiyanın omuzuna sarılmı bir 
halde çıkmayana da az tesadüf o
lunur. 

Ben, iki saat sakinlerin koğuşun
da dolaştım. Bir tahta sıra üzerine 
boylu boyuna serilmiş genç ve yus
yuvarlak bir adam, tükriıkten ya -
rısına kadar sırsıklam olmuş tah
taya üfliyerek kahkahalarla giı -
lüyoı du. 

Bütün komedi artistleri hır ara
ya gelseler de ıkınsalar, sıkılsalar 
bir adamı bu kadar güldtiremezlcr. 
Bu adam bu kadar gülebilmek için 
önünde dünya haritasını mı çiz -
mişti ?! Hayretimi mucip olan şey 
bu degı1. Günlerce, aylarca, yıl -
larc.ı mütemadiyen, durmaksızın 

kahkahalarla gülen bu adama ko -
ğ11ş arkadaşları o kadar liikayıt ki, 
in an içeri girer girmez bu liıkayit
liğin bir nevi delilik olduğuna za
ten hükmediyor. 

- Yahu, dedim. Ne var bu ka -
dar gülecek? 

Yüzüme baktı. Derin bir üfürük 
salıverdi ve katılırcasına gülerek 
yine tahtasına kapandı. Bir kaç a
dım attım. Elinde bir maşraba u
zun boylu bir adam yanıma sokul
du. 

Makara Giilii§leT 
Gö:derimin içine bakarak elin • 

deki tenekeyi uzattı: 
- İç ya şeyh! 
Gardiyanlara baktım. Uzun va -

kitten beti bah~ye çıkmamış bu 
adamın tenekesindeki su paslan -
mış gibi sapsarı idi. Fakat beni ür
perten bu sarılığa rağmen teneke 
nin passız oluşuydu. 

Elinden güç kurtuldum ve zair· 
!erin ba§ı selamet olsun diye Al -
lahtar. dilerim ki, bu adam idrar 
zoruna uğrasın! 

Bir kaç meraklının acaip bak~
larından gözlerimi güç kurtararak 
ilerledik. 

Biri haykırdı: 
- Dur bire züppe! 
Durdum . 

- Şehadet getir! 
Bu ses öniınde bir adamın ödü 

patlamaması imkansızdır. Safra ke
semin mideme sızdığını duydum. 
Beni geri çekmek istediler. Mera -
kını korkuma kalip çıktı. Tabii şe
hadetin envaını gelirdik. 

- Hayır, dedi. Olmadı! 
- Eşrefen resulullah de zındık, 
Göbeğini karnıma dayadı ve eli

me bir ortası delik sarı kağıt sıkış
tırdı. 

- İlk ayet bir sabah yatağıma 
indi. O günden beri peygamberim!. 

Ganimet arıyor 
O sırada alnındaki kıvrık saçını 

diızelten ve bir eli mintanına so -
kulmuş göğsü gerili biri sokul -
du: 

- Söyle bakalım mareşal, yaptı
ğım büyük Rus seferinden elimize 
ne ganimet geçti? 

Biçare Napolyon, en büyük gani
met'in geçim giıç bir asırda yan ge-

1 
!ip :;ıçak bir koğuşta sıcak bir çor
baya ka,·uşmandır. Eşref peygam
berle doya doya konuşamadan bir 
kaç ırili ufaklı akılzedeler Ptrafımı 
sardılar. 

Biıbil efsanesine, hfıla ef,ıne di
yen itlimler bunlardan daha mı 
akıllı'.' Çıink:i. dikkat ettım: H~:: • 
kes başka bir mevzu üzerinde bir
birlerinden bihaber, ben dinliyor 
muyum, dinlenıiyor muyun1, vız 

gelerek habire söylüyorlar. 
Bakırköyde arteziyen arıyan 

mütehassıslar gibi bu sözler için -
den ele avuca sığar bir ŞPY çıkar
mıya çalıştım, buldum. 
Zayıf bir adam. Bileklt?rımi ya

kalamış haykırıyordu: 

-- Al şunu, al şunu arkadaş! 
Diğerlerini ihmale mecbur olan 

ben zavallı akıllı, bu adama don • 
düm, 

Sadrıa:ama iotida 
- Nedir bu ağabey? 
Etrafına baktı. Durdu, düşündü, 

korkarak kafamı iki eli!e yakala -
dı ve ağzını kulağıma dayayarak 
cevap verdi: 

- Sadrıazama istida bu! Beni 
buraya sürdüren ser hafiye paşa
nın iciğini, ciciğini yazıyorum. Bir 
damadı şehriyariye bu zulüm reva 
mı? 

İstidaya baktım. Kalın ve kır • 
mızı, donmuş, mülevves bir yazı. 

Gardiyana sordum: 
- Mürekkep mi bu yahu? 
Güldü. 

- Aman bay muharrir, her has
taya bir hokka kalem verirsek bu
rada kan gövdeyi götürür. Ah kari
ler, hakikaten hokka ve kalem böy
ledir. Deli elinde de, akıllı c'linde 
de olsa yine icabında kan gövdeyi 
gotürür! 

Parmağını dışlerile koparmı~ ve 
kanıyle yazmış. 

- Arkad 1 d dım. 

Bilmem nedense hitabet v bela
gat damarlarrma dokundu. Gençlik 
izzeti nefsim yaralandı: 

- Hey, aklını başına al. Sadrıa
zamlar, hafiyeler geberdiler. Hala 
mı onlara kanı emilmiş vücudün • 
den kan döküyorsun? Gardiyan -
ları, doktoru ve beni hayreet düşü
ren bir hadise oldu. 

Deli akıllandı. 

- Benim burada, bu deliler için
de işim ne? Diye haykırırken ku· 
!ağına eğildim. 

Lif olsun diye söyledim, aınına 
inanınız ki, efsun gibi tesir etti tö
züm: 

- Arkadaş! dışarıda ne iş tuta• 
caksın ki, buradan çıkmak iıtiyor
sun? 

- Ben kalem sahibiyim, senin 
gibi muharrir, yazıcı olacağım. 

- Deli! diye haykırdım. Burada 
delisin fakat toksun. Bizim ııibi ol 
da hem deli ol, hem aç kal, anlar
ım akıllanmayı sen! 

Işıklar yandı. Deli muharrk ıı· 
cak koğuşa gelen sıcak yemeği ba
aına dönerken biz akıllı muharrir, 
ne yapacağımızı hesaplıya hesaplı
ya döndük matbaaya!! 

Kim akıllı, kim deli hala düşü • 
nü yorum. 

f ................. :.:~~.~~~~-~.~~.~~:.~~ .. 
Filistin heyetinin ra· 
porları neşrediliyor 

Londra, 1 (A.A.). - Gazetelerin 
bildirdiğine göre, Fi!istinde tetki -
kat yaptıktan sonra Londraya dö
nen komisyon, raporunu yakın -
!arda verecek değildir. Hatta, Mor
ning Post gazetesine bakılırsa, bu 
rapor, ancak kralın taç giyme me
rasiminden sonra neşredilecektir. 

Klzım Dlrlk Edlrneye 
döndU 

Edirne, 1 (A.A.) - Umumi Miı -
fettişler kongresi miinasebetıyle 

iki aydan beri Ankarada bulunan 
Trakya Umumi Müfettişi General 
K§.zım Dirik Edirneye dönmüş -
tür. 

Efgan batveklll 
Londra 1 (A.A.) - Efganistan 

başvekili bugün B. Baldwin ile bir
likte ötl• yemetl yemittir. 

2 _şubat= 

Ulusal sevinç ve 
teşekkür 

Ankara, 1 (.\.A.) - Dun yurdu
muzun her tarafında Hatay dava 
mızda e de edılen muvaff.ıkıy<'tı 

kutlamak için yapılan mitingler 
nunda Parti g01ıel s krcteri ve Da· 
hiliye Vekili Şükrü Kavay .. asaı:ı· 
daki telgraflar gönd rilmişt!r· 

K. Hamam - Başla Büyük Şcfi
mit Ata:ü. ·- oldui::u haldP onun 
)·.anında ,.e onunla berJ.h~r çalışan 
büytik şeflerimize hükümet ve P3r
tı erkanına bu mutlu günde mem -
leket halkının öz ytir ekte:ı ta~an 

ve coşan :Sl'\"gi ve sa~ ~ılarını sun
mayı ''az:rc bildiklerini ve bu \'e

sile ile şükr.,_n ve minnetlerini bil
dirmeyi karaı-la~tırdı1tlarını arze -
dcr?m. 

Milli lla ta · .Vlitingi Tertip 
Heyeti namına Parti ba. . 

ve b !cdiye raisi Ta!l!:- Bari~ 
Kaysçri - Büyük Şefimiz Si'\' -

gili Atatürkümaz ,sabctli deha ve 
irşadı hukumetimizin diplomatik 
sahalarda takip elt!ğı si~·asi kiya -
set sayesinde her meselede olduğu 
gibi milli Hatay dayasında da ka
zandığımız mU\·affakiyct doJa,·ı -
sile bugün Kayscri'dc Cumhurı -
yet meydanında bin'crce halk top
lanarak büyük bir miting akdet -
miş \"e hükumetin kazandığı bu 
diplomatik nıuvaffakiyet derin bir 
minnet ve ükranla anılmıştır. Ar
zederim. 

Milli Hatay Miting Tertip 
Heyeti reisi Naci Özsaıı 

Çerkeş - Partimizin Hatay da -
vasında gösterdiği yüksek hassa -
siyetin tatmin edildiği bugünde 
Partimize olan bağlılığımızı bir da
ha arzederiz. 

C. H. P. Yönkurul Başkanı 
Ve1ıbi Pulat 

Belediye reisi Zeynel 
Mudanya - Dönmez bir hıı1a 

yürüyen Partimizin son başarışını 
ulusal bir bayram sayar ve siz bü
yüğümüzü candan kutlarız. 

Milli Hatay Miting Tertip 
Heyeti adına Çelikel 

Polatlı - Yurdıın mukadderat•
na el koyalıdan ben her işte giıs
terdiğiniz hüsnü tedbir n• mU\af -
fakiyetlerıni Hatay yurdunun ıs -
tiklıi.lc ka\'lışması hususunda gös -
terdiği derin aliıkadan dolayı C. 
H. Partisine sevinç \·e kıvançlı teb
rik \'e takdırlcrimizi sunarız 

C. H. P. Ba~lrnnı M. Go - e 
Belediye Reisi J\I F eıı.ı~ı 

Hava Kurumuna elli bin 
llra veren sayın Bayan 

Erzincan 1 (A.A.) - '.\1erhum 
General Bahaettin eşi Bayan Nesi
be Atasev l!a\·a Kurumuna elli bin 
lira kıymetindeki 94 parça tarla, 
bir konak, bir handan ibaret olan 
emlakini vasiyet suretile teberru 
etmiştir. Bwıdım baıka Bayan Ata
sev ölümünden sonra kalacak para 
ve eşyayı da vasiyetnamesine yaz
dırmıştır. 

1 ""ioç oif"'ii'ii'E"ii"L"Efi-1 
"""'"'""""UltıllttlltllltMHllllllHllllftttHllllflllllfflltl HIH ... 2. 

Feriköyünde sular idaresi fabri
ka ve atelyelerinden itibaren Fe • 
riköy mezar lıjiına kadar ıPden yol 
katranlı şose haline konulac11ktır. 

* Zirat veklleti memlekette ot 
ve. çayır yeti§tinn~ teşvik için 
;yoeni bir kanun projesi hazırlamalt
taiır. 

* Maliye ve Dahiliye Vekilet
leri mesaieinden dolayı Kony11 va
lisine birer takdirname göndermiı
lerdir. * Şehrimizdeki Yugoslav klü
bünün senelik idare heyeti toplan
tısı yapılm~tır. 

*Mühendislik ve mimarlık ruh
satnamesi veriliş tarzını gôsteren 
talimatnamede bazı değişiklikler 
yapılm~tır. * Şehrimizde toplanan posta 
kongresine iştirak eden Yugoslav 
ve Yunan delegeleri de memleket
lerine dbnmütlerdir. 

Devredilecek ihtira beratı • 
•Otomatik gaz tazyik imlali es

lahai nariye. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 16 şubat 1933 tarib 
ve 1596 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere başka· 
sına devir •·eyahut mevkii fiile ko· 
nulmak için icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta faz
la malümat edinmek isteyenlerin 
Calata'da Aslan Han 5 inci kat 
1-4 numaralara müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

ZA YI ..:. lstanbul ithalat güm- 1 

rükünden alınan 264844 No. va 
7·5-936 tarih ye 429078 No. ve 
21-11-35 tarihli makpuzları kayıp. 
tır. Yenileri alınacağından eskileri 
hükümsüzdür. 

Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim Şirketi 

, 
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-YEZiDiN AŞKI 
VE KERBELA FACiASI 

i e rfhT romen , 84 Yazan: M . Rasim ÖZGEN 

Abdullah ibni Selim, derin bir kinle 
Yumruklarını sıktı: Şam, ey Peygam· 
beri korkutan mel'un şehirldiye bağırdı 

İbni Selim .. Hindin red cevabı 
vermesinden iki saat sonra, halife· 
nin odasına giTdi. Başında, yoku • 
luk yapacagına del;ilct eden sırma 
agelli kefiyesi vardı. Gayet tabigi 
bir S('sle: 

- Emirülmüminin! dedi. Sen, bu 
dünyanın faniliğini bilen hır ada· 
ını, kalbinden vurdun 1 Senden da· 
ha kuvvctlilerinı bile titreten o 
müthiş ilahı intıkaından sakın' 

Dcd, 
l\iuavıyc. tetıgini bczm.ıd.ın 
- - İbrı Selam! hastasın galiba! 

hararet, d.!Ilağına tc'sır t>tmiş. Soy
lediklerini, ben de .• burada bulu
nanlann hiç b:ri de anlamıyor. 

Diye ceııap verdi. 
Halifenin odasında bulumınlar ... 

İbnı Selamın sözlt>rinı büyük bir 
küfran addett~~r; butün gozler, 
cndışeyk, sapsarı kesılcn Yezidin 
yuziinde gn_r.diler. Babasının teh
dit edilmesine karşı, şeh1.adenin ilk 
defa olarak, ses çıkarmadığım gö • 
tenler, şaşkın ş:ışkın bakışıyorlar
dı , 

İbni sc1:.~.. bir kaç adım daha 
ilerledi ve boP,uk bir sesle: 

• Eıririilmüminin! sana şu ka
dar •Öyliyeceğim: Allaha hesap 
vermek gününü unutma 1 

Dedikten sonra sakin, \'ckarlı bir 
Yiİrüyii~le çekildi, gitti. Yezit.. yi· 
ne ses çıkarmadı; fakat hakaretin 
altında iyice ezilınlştL 

Daht. ık .. gözlerini açtı: 
- Ya MuaviJe' bu ne demek? 

Muhafızlarının silahlan, birer ka· 
dm ziyneti mi? 

Muaviye .. dindarane bir .tevek • 
külle bir gözunü kapadı; bağdaş 
kurduğu bacaklarını uzatırken el· 
lerl!'i semaya dcgru kaldırdı: 

- Bılirsın: Allah, mukaddes ki· 
tabında: • Yalnız sözle kerdini mü
dafaa e<kbıld,ğin vakit kılıcını çck
ıne!• diye buyurmuştur. 

Dedi. 
Halife .. odada bulunanları ali • 

ccndblı.,ı hakkında föylediklcri söz
loerı isitmezl.ktcn gelerek. kürsüsü
nün dıbindc oturan Scrcuna, yavaş 
sesle, Abdullat İbni Scliımı~ Kü
fe valiliğinden aldığı maaşı kesme· 
sini emretti. 

- 20-
Ey Peygamberi k orku· 

tan , ahiri 
Abdullah İbni Selam, kendini 

şaşırmış bir adam gibi, ne yaptığı· 
nı bilmeden sarayın avlısını geçti 
ve yine o şa>kınlık içinde kendi 
adamlarının yerleştikleri cMaşrık 
kervansarayu na doğru yürüdü. 

Han, şehrin şarkında ve en kala
balık bir caddenin nihayetinde bu
lunuyordu. 
Şam .. bugün çok sıcaktı. Hara • 

retten bunalan halk, ccamiğ - kili
se. den Maşrık kervansarayı. na 
kadar uzanan cDoğru yob caddesi
nin revaklan altına üşüşüyordu. 

Güneşin ziyası, kaldırım taşları üs· 
tünde parıldıyor .. giığün maviliği 

bile bu yakıcı ışıklar içinde eriyor· 
du. 

İbni Selam .. bastıj;'l yeri görme· 
den, yolun ortasından gidiyor -
Tüccar eşyası ta~ıyan kervanların 
develeriyle Ç<ırpışıyordJ. Hatta 
bir çarpışmadan yere yuvarlandı. 
Ayağa kalkınca, birşcy olup olma· 
<lığını anlamak için öte berisini 
yokluyordu, Ve uykudan uyanan 
bir adma gibi etrafına bakındı. Bir 
az durarak alnını avucu içinde sıktı 
O zaman, hatırası yeniden uyandı; 
ve derin derin içi sızl2dı. Sonra, 
tekrar yoluna devam ettı. 

İbni Selfım .. şimdi, geldiği vakıt 
görmediği yerlere dikkatle bakı • 
yordu. Hadra sarayının çatıları, gi
rintili çıkıntılı hücreler arasında 
kaybolmuştu. Bir kilisenln kulele· 

ri, bir hamamın karşısında yük • 
seliyordu. Önündeki evlerin deh -
liz duvarlarında mermerler par • 
lıyordu. O, Şama girerken bunlara 

dikkat etmemişti. Evet.. o zaman da 
hayretle s~yrettiği Elberis ve 
Tufi a sarayları tekrar gözüne iliş· 
ti. Bir yığın parlak mikğaplardan 
mürekkep olan bu ilik kemerli bü
yük binalar, kristaldan yapılmıj 
gibi parıl parıl parlıyorlardı. 

İbni Selam .. bunlara bakarken 
büyük bir kinle: 

- Ey Şam! Ey hain bir cennetin 

eşiği olan ve peygamberi korkutan 
mel'un şehir! Senin saraylar111ın 
f'lğ~aası .. ~ularının zemzemesi, ~a
pımda çömelen devenin golgesıne 

değmez! 
Dedi ve böylece kendi betbahtlı· 

ğını, güzlerinın önünde bin bir !a· 
aliyt>tle kaynayan şehr'n omuzla • 
rına yükletti. 

Önünde .. işte, cirmirdcn yapıl • 
mış üç kanallı Maşrık kapısı ve o
raya doı..ru uza)an yont91a cidarlı 
mermer galcri'rr .. İbni Selam, Ro
malılardan kalan bu nefiys eser • 
!ere baktıktan sonra gözlerini, on· 
!arın içindeki gölgeliklere sığınan 
insan kalabalığı üzerinde gezdirdi. 
Tüccarlar, ameleler, köleler, deve-· 
d ve estcrcılcr orada karma karı· 
şık dol.:ışıyorlardı. Bunların ekse
risi, sırma işlemeli renkli entariler 
giymişler .. bur m buram ter dökü
yc r lardı. Kesme taş döşeli cadde • 
de .. ''şfa denkleri biribirine çarpı· 
vc.r .. esterci!e in feryatları, başla· 
~ındaki yularları ile birer dizleri 
bağlanmış olan sarkık dudaklı de
velerin çıngırak sesleri üsünde do
laşıyordu. Şurada hurma ağacı li · 
findcn örülmüş ip yığınları duru
vor .. ötede hurma dolu çuvallar 
görünuyor .. yer yer, sinameki yap
rağı, san sabır torbaları.. yular ve 
meşin kümderı sıralanıyordu. Her
kes caddenin üstünde pazarlık e· 

' diyordu. 
( Det·amı var) 

TARİHTEN 67 İNCİ NOT 

Hatice, evde. Ebı.1bekir, şehirde 
Muhammede C<'Saret verirlerdi. Bu 
iki kuvvetli yardımcı olmasaydı, 
Muhammed .. hiç bir vakit peygam
beri ğini meydana vuramıyacaktı. 

Ebubekir .. ne kadar emin dostu 
varsa, el altınd~n onlara müslü • 
manlığı telkın ctmiye çaı.,ır, llfu
hammed;n peygomberliğine inan · 
malarını te'min ederdi. Aşerei mü
beşşere beş kışi Ebubekirin dağ • 
ve i üz rine · ·ma ctt" . B ar: 
Osman lbnl A!fan. Abdurrahman 
ıbni Arif, Saad ibni Vakkas, Zübeyr 
ibni Avam, Talha ibni Abdullahtır. 
Görülüyor ki .. Ebubekir, arapların 
en dirayetli adamlarını isrnmiyete 
sokmuş ve Muhammedin peygam
berliğine istimtefıh yapmıştır. 

Osman ibni Affan, peygamberin 
iki kızı ile evlerıdiği için ·Zinnu • 
reyn = iki nurlu> yahut •Zinnev
reyn = iki çiçeklit denilen üçüncü 
halife Osmandır. 

Osman .. Kureysin ileri gelenle -
rinden ve çok sevilen bir zattı. Çok 
zengin idi ve bi!tün eşraf ziyareti
ne gelirlerdi. O~man, müslüman O· 

luşunu şöyle hikaye etmiştir'. cE
bubekir, bana: Sen, akıllı bir zat
sın. Sonunu dii~ünürsün. Görmez, 
işitmez .. elinden birşey gelmez bir 
taş parçasını Alla~ diye n_asıl ~a
bu! edersin?• Dcyınce: Dogru soy· 
liyorsun. Dedim. Bunun üzerine 
.Muhammedi, halka peygamber 
gönderdi. Bu fırsatı kaçırma, iy
man etmede tereddüt etme!> Dedi. 
Bu sırada, Muhammed, Ali ile be· 
raber oradan gf'çiyordu. Ebubekir 
yanına gitti; kulağına bir. şey fısıl
dadı. o da yanımıza geldı. Otw·du. 
Bana'. •Ya Osman! Hak taala seni 
cennete dağ,·et ediyor; sen de ica
bet et!• deyince sözleri bana te'sir 
etti. Derhal müslüman oldum. 

lbni !shaktan rivayet edil· 
dığine göre, Haticeden sonra 
islama girenler: Ali, Zeyd, Ebube -
kir, Osman, Zübeyr, Abdurrah • 
man, Saad ve 'falhadır. 

Bunlardan sonra da, yine Ebu -
bekirin delaletiyle şu zevat müslü
man olmuşlardır: Ebu Ubeyde ibni 
Cerrah, Ebu Selnıe ibni Abdi.ıl'eset, 
Mahzumi, Erkam ibni Erkam, Os
man ibni Maz'un. 

İlk otuz sekiL müslümanın he 
men hepsi, Eb•J!-ıekirin deliıletiyle 
ıslamiyele girdilf'r ve hep;i de, a
raplann en 2engin, en nüfuzlu, en 
akıllı kimseleriydi 

Ebubekirin, işte bu fevkaliıde yar
dımlarıdır, ki Muhammedi pey -
gamberlik yo!LO>ıda yüdittü. 

Yeni Nesrtyat: 

Yeni edebiyat 
San'at, fiki r gazetesi üçüncü 

nyısı g üzel ve kıymetli yazılarla 
çıktı sayısı S kurıış. 

Anadoludan reportajlar: -
Samsun Karadenizin 
modern bir şehridir 

Geniş ticaret ve Ziraat, buraya 
zengin bir hayat kazandırıyor 

_ls_t_ik:-1.-i;.;,,l ,......;;h.;..;a;;.;;r,.;.;;b~i-b_a_şlangıçla· 
rında Samsunun manzarası 

Samıun Hakiımel cadd.,l 

3 günde 

YENİ VE CAZİB GÜZELLiKTE 

BiR TEN 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve d aha genç ve iÜ· 
ıel görii?me~ ıeversiniz deıtil mi? Açık, beyaz, ta
ze ve bir genç kız tenine malik olmak istersiniz 
delil mi? Evet derseniz; bu basit ırüıcllik tedbiri
ni tecrübe ediniz. Her a kşam, yatmazdan evvel 
pembe rengindeki Tokalan kremini kullanınız. Bu 
kremin terkibinde, Viyana Üniversite Profesörü 
Doktor Stejskalin cazip keşli olan ve büyük bir 
itina ile intihııp edilmiş genç hayvanlardan istihsal 
ve "Biocel. tabir edilen hüceyre~eri canlandıran 

yeni cevher mevcuttur. 
Bu cevher, siz uyurk en, cildinizi besler ve genç· 

leştirir. ilk tatbikından itibaren erteıi sabah, cil
dinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleşmiş o;duJtu· 
nu göreceuiniz. Host•nelerde 60- 70 }&şlarındaki 
kadınlara yapılan tecrübelerde 6 halta nihıyetinde 
burnşuklukların tamamen zail olduğu görü'.mjştür. 
Gündüz için (ıağsız) bevaz rengindeki Tokalan 
kremini kullanınız. Terkıbinde taze krema ve tas· 
fiye edilmiş zeytin yağı me\'cut olup bu unsurlar
la, mesamala nüfuz ile derin'iklerde gizft.nmış ve 
hiç bir sabunun ihraç edemediJti gayri saf maddeleri harice atarlar, 
siyah benler hemen kaybolurlar. 

Terkibindeki kuvvct1end rici ve bcyaıl•tıcı kıymetli unsurlar ise, açık 
meumatı kapatır ve üç güo zarfında en çirkin ve en sert bir cildi 

bcıazlatıp yumuşatır. 45-50 yaşlarındaki kadı:ılara bıle bir genç kızın 
tazeHğini ve yumuşaklığını verdi{ti teminotlıdır. Hemen bugünden bır 

tiib veya bir vazo Tokalan kremi alınız ve tarif edildiği veçhile kulla
nıoız. Neticesinden ıon derece memnun kalacak•ınıı. 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı liAllları 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için açık el.:siltnıe ile 7000 

1 Samsun, (Hususi mul;abirimiz • 
den) - Türkiyenin milyonerleri 
şehiri. Karadeniz havzasının pır -
Jantası .. Atatürkün, kurtuluş sa -
vaşına atılmak üzere Anadoluya 
gcçt>rken ilk önce mübarek ayağını 
bastığı yer ... Samsun. 
- Samsun, Türkiyenin milyonerle· 

ri şchiri ~öhretiyle anılıyor ... ) Bu a
nılış çok doğrudur. Bir sathı mail 
üzerindP. kurulmuş olan Samsuna 
çevresindeki topraklarda 2eriyatta 
aranılan vasıflar noksansızea mev
cut ve bu itibarla da, toprakları 
çok değerli ve verimlidir. 

General Kıi.zımın Samsun ilbaylı -
ğıd nabulunduğu sırada, her türlü 
tereddütlere, hatta itirazlara rağ • 
men derhal buradan mezarlığın 
kaldırıldığı ve eski ölüler karar -
gahı, <lirilere ferah ve hayat veri
ci bir çiçeklik, bi: mcşeere haline 
getirilerek, şu gördüğüm güzel 
park yapılmıştır. 

Gazi parkı, ince bir zevkin bedii 
eserleri ... Batıdaki emsalinin bir nü· 
munesi. .. Parkın içindeki havuz • 
lar en modern şekillerde yapıl -
mış. Mütekabil ve mütenazır havuz
ların fevvareeleri elektrik tenviratı 
ile tahlil olunarak, rengarenk fis -
kiyelerle suları akıtılmaktadır. 

Parkta yapılan şeyler bir ilim duy
gusunun, bir san'at ve medeniyet 
çeşnisini gösteriyor ve tattırıyor, 
Bu parkta her şey dılşünülerek ha
zırlanmıştır. Parkın ortasına diki
len \'e yüksek bir san 'at eseri olan, 
Atatürkün anıtı da, parkın güzel· 
liğini arttırmaktadır. 

çift yün eldiven s:ıtın alınacaktı r . Yün eldivenin beher çiftine 40 
kuruş fiat biçilm"ştir. İhale günü 3-2-937 Çarş1mba gü~ saat 

15 de Çanakkalede Müstahkem Mevki Sattnalma Komisyonun a 

yapılacaktır. Taliplerin 210 lira ilk teminatlarile ve kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki isteniltn vesikalarla birlikte Komisyona 

Samsunun doğusundaki toprak
ları (Yeşil ırmak) \"e batısındaki 

toprakları da, (Kızıl ırmak) nehir
leri sulamaktadır, Kurak olan yıl
larda, bu nehirlere yakın bulunan 
köylerdeki zürra cedveller ile tar
lalarına su \'ererek azami derecede 
istifade etmektedir. Samsun, top
raklarının zenginliği ve verimli ol
ması dolayısile, harice yaptığı ih
racat ile her yıl memlekete milyon-

so.K.nıak 
Samsunu Ankaraya, Haydarpa -

şaya ve Karad~nizi Akdenize bağ
lıyan demir hattı memleketin iktı· 
sadi ve medeni varlığı üzerinde da
hi müsbet tesirler yapmaktadır. 

Samsunun bütün acun yönünden 
bilinen iktısadi durumu hakkında 
uzun uzadıya malümat vermeyi 
lüzumsuz buluyorum. Ancak ik -
tısadi kudretini bütün acuna tanıt
tıran Samsunun çıkardığı tütünle
rinin nefasetine ve ısı bulunduğu 
büyük bir hinterlanda borçludur. 
KARA DENİZİN PIRLANTASI 
Buradaki halk zeki ve çalışkan

dır. Gerek tütün işlerinde, gerek 
diğer zeriyatta kadın daima erkek
le birlikte çalışıyor. 

(Samsun Karadeniz havzasının 

pırlantasıdır.) diye söyleniyor. Çün
kü; eski hakir idarelerin ve köhne 
zihniyetlerin elinde baklmsız kalan 
Samsun, kurtuluş savaşında cum
huriyetimize bir harabe halinde 
geçmiş ve aziz Cumhuriyetimiz yö
nünden yaratıaln yüksek varlıkla
ra kavuşunca boş durmıyarak yap
tığı değerli hamleler ile, medeni • 
yet denen mefhumun göklerine 
doğru yükselmiştir. Samsun her 
gün göze çarpacak derecede ilerli
yen şehirlerimizden birisidir. Bu, 
ilerleyiş, yalnız umran sahasına in
hisar etmemektedir. Filhakika bun
dan bir kaç yıl önce Samsundan çı
kan biı" yurtdaş bugün Samsuna 
gelırse onu tanımayacak kadar 
farklı bulacağı muhakkaktır. Par
kıyle, elektriğiyle, her yönünde 
mebzul suyu ile, sokaklarının dur
madan tefriş edilmekte olan par
kelerile içtimai tekamülü ile ilk ve 
tali okullarile hasılı t,ahattur edi
lebilecek bilcümle medeni vasıtasi
le ilerliyen bu memleket bugün ba
tının en mamur ve şirin memleket
lerine bir benzeyiş arzetmekteclir. 
Hükümet caddesinde ve denizin kı· 
yısında yapılan .Gazi parkı. bu 
iddiamın sarsılmaz bir delilidir. 

ŞEHRİN GÜZELLIGİ 
İlk bakışta göze çarpan ve in -

sanların bakışlarını okşıyan Gazi 
parkını burada biraz inceliyclim: 
Bir kaç yıl önce ben, buraya bir 
daha gelmiştim, bugün ihtimam ile 
si.islenen şu li.tif parkın yerinde 
mezarlık vardı. Daha aşağısı süp -
rüntülük idi. Öğrendilt ~._e göre 

Samsun Karadeniz havzasının 
ırlanlaH ve medeni ihtı ·açlara 

biltün manasHe karvılık verebile
cek dilnişin bir şehirdir. 

Samsun ilbayı Fuat Tuksııl ça
lışmaktan yorulmak bilmiyen çok 
değerli bir idareci<lir.Samsun ilbayı 
Fuat Tuksalın kendisine mahsus 
bir çalışma sistemi var ki, ben bu 
zamana kadar karşılaştığım idareci
lerde bu şekline tesadüf etmedim. 
Bütün düşüncelerini ve vakıUarı· 
nı hükümet ve memleket işlerine 
hasreden bu zat yarınki ç~lışma 
programını bir gün evvelinden düz
mekte ve bu programın tatbikin -
de temas edilmesi gerekli olan de
vair \'e şuabatı ertesi günü sırasile 
ziyaret ederek bilcümle işleri ta -
kip ve intaç eyliyor. İle bağlı iş -
yarlar da, ilbaya göre hareket et -
tiklerinden işler sürüncemede kal
madan zamanında yapılmaktadır. 

VALİYİ HERKES SEVİYOR 
Samsun ilbayı Fuat Tuksal, il

deki herkesi, köylüoünü, şeiıirlisi
ni, esnafını tanıyor vıe görüşü • 
yor. Çoklarından duydum. (0 bizim 
babamızdır) diyorlar.Bir idare ada
mı bu hissi telkin ettiği gün her iş
te muvaffak olur. 

19 Mayıs 335 günü, Samsunun 
en büyük bayramıdır. Atatürkün 
kurtuluş savaşında atılmak üzere 
ilk önce mübarek ayağını Anadolu 
toprağına buradan basmıştır. İs -
tanbulda sultanlar ve hainler 
hükümetinin köhne binası temelin
den sarsılmağa, çatırdamağa baş
ladığı sırada idi ki, Ulu Önder A
tatürk, aziz yurdumuzun kurtu -
luşu için hızır gibi Anadoluya ye
tişti.. Büvük Kurtarıcının Anado
lunun ufuk umidinde doğduğu bu 
günün sabahında Samsun afakı çok 
sisli ve gamlı idi. 

Şehir İngiliz askerlerile meşgul, 
kalpler taşkın yurttaş hıyanetle -
rile kanşık. Ufuk gamlı, ruh gam
lı, ümit sonük, her hamiyetli Türk, 
için, için ağlıyor, gizli gizli derd -
leşiyor, kıvranıyor, gözlerden kalp
lere kanlı yaşlar dökülüyordu. 1 

Ufuktan bir gün<:'ş, gökten bir ı 
haber, hatiften bir müjde bekle • 
niyordu. Şimdiki Zirrıat Bankası -
nın bulunduğu b\\ıda oturan İn • 
giliz mümessili Suler, Ermeni ma
hallesinde oturan Kaver; Rumlara, 
Ercmenilere o derece yüz vermiş
lerdi ki bu şımarık tab'amız, uzun 

müracMtlarL "592. "624,, 

yıllar devam eden mihmannuvaz
lığımızın karşılığını bize birden çek
tirmcğe payansız bir çılgınlıkla ko
yuldular. Pontos hu'.yası peşinde 
koşan çeteler Türk masumlarını 
şehit ederlerken bu canavarlıkla
rın bütün günahlarını da insanlara 
şefkat ve fazilet buyruğu telkin 
eden !sanın buradaki kara kalpli 
ve kara kisveli vekili metropolit 
(Yermanos). büyük l:rir hıyanet 

ve mahir bir şeytanetle zavallı 
Türklere yükletiyor, zalim onlar i
ken suçlu ve cezaya layık Türkler 

ol ı ordu. 
KARA GÜNLERDE .• 

Bu Yermanos iyi bildiği İngilız· 
ceden ve yine iyi bildiğ şeytanet 
derslerinden çok istifade ederek bü
tün işgal mÜmPssillerini alabildiği
ne aleyhimize tahrik ediyordu. Bu 
adam şeklindeki canavarların ge
nel savaşta, Samsundan sürülmesi 
buyruklaşmıştı: Ne yazık ki o • 
kul ve yurt arkadaşı olduğu için o 
vakit komutanlığında bulunan ge
neral Vehibin gayru şuuri ve gayri 
layık iltifat ve himayesine erişe -
rek iyi bir surette yurdumuzdan 
uzaklaştırılmıştı. Bu iyiliğe karşı· 
!ık bu herif bir Fransız harp gemi
sine binerek yine muazzezen dö -
nüp geldi. Un iskelesinden karaya 
ayak bastığı ilk anda karşısına çı
kan polis işyarı Hüsnüye: (Karadan 
gittim. Denizden döndüm .. } söz

lerile istihza cür'etini göstermişti. 
O gün buğday pazarından belediye 
önlerine kadar bütün alan ve so
kaklar bu Puntos faciası müretti • 
bini karşılamak için Rum ve Er • 
meni kitlelerile hınca hınç dolmuş
tu .. Rumlar, Ermeniler hem de si
Uıhlı olarak: (Zito, Zıto ... ) diye ba
ğırarak sevinçlerini yayıyor. Za • 
vallı yurt evlfıtları bu zehirli yıla· 
nın şerinden geceleri evlerinden 
bile çıkmıyorlardı. İ<tanbul hü • 
kümelinin aciz mutasarrıfı Ethem; 
bu faciaya seyirci kalıyor, kendi
sine baş vuranlara (Ne yapalım 
elimizde kuvvet yok ki. .. } karşı· 

lığından bşka bir şey söylemiyordu. 
Artık bu Rum şımarıklığı, frcaati 
tahammül edilmiyeeek bir derke • 
ye gelmişti. Türkün asıl ruhundaki 
ateş alevlenmek üzere bulunyordu. 
İşte bu sırada idi ki l lu Önd'ı>r 
Atatürkün nur saçan yüzü; ağlı

yan kalplere m serpti, Türk de 
çiğnenmek ve parçalanmak iste -
nen aziz yurdunu korumaya mec
bm kaldı: Mütekabil hak ve ödev
leri başladı. 335 yılı Mayıs ayının 
on dokuzuncu günü Ulu Önder; 

mütevazi, ve hemen habersiz bir 
SUTPlte buraya gelmişti, ilk işi a
ciz muta<arrıfı uzakl~ırrnak ol
du. Memleketin bir kaç mühim ev
I3dını hu.ıcruna iCSsiz ve sadasız 

kabul buyurdu. Nur irşadını onlara 
saçtı. Bu ilham; Türk ga)Teti mil· 
liyesinin cereyan \•e feveranını 

hem temin, hem tanzim etti . . 

BÜYÜK NUTUK 
Atatürk büyük nutuklarında 

bu faciayı şu suretle tasvir huyu· 
ruyorlardı: 

Yunanistanın yevmi istikliıline 

müsa<lif 7 Nisan 335 günü her ta
rafta ve bilhassa Samsu'nda nü -
mayışlcr yapıldı. (Yermanos) un 
küstahane harekatı, Rumların clkfu
ve amalini aleniyet derecesine çı

kardı. Bafra ve Çarşamba havali -
sindeki yerli Rumlar, mütemadiyen 
kiliselerde toplanıyır. tcş.kilii.t ve 
teçhizatlarını takvıyc ediyorlar -
dı. 23 Teşrini evvd 335 tarihinde, 
şarki Trakyave Puntos iç'n m r
kez olarak, İstanbul kabul cı:iil -
mişti. Venizelos, Istanbul mesele
sinin vakti aherc taliki ile, bunun 
yerine Puntos hıikıimetinin teşki· 
li kanaatini izhar etmiş ve bu nok· 
tai nazardan İstanbul ı;ıatrikhnneti
ne talimat vermişti.) Ulu Önderin 
nutkunun diğer bir sahifesinde de: 

(Çetelerin faaliyet ınıntakalan 
ayrılmıştı. Puntos C§kıyasının kuv
veti bidayette 6000:7000 müsellfilı 
idi. Bilahare her taraftan iltihak e· 
denlcr ile 25.000 raddelini buldu. 
Bu kuvvet ufak cüz'i tamlar halin
de ayrılarak muhtelif mahallerde 
tahassun ediyorlardı. Puntos çe -
telcrinin icraatı; İslam köylerini 
yakmak, İslam ahaliye karşı akıl 
ve hayale sığmaz itisaf ve cinayet
ler ·irtikap etm<'k gibi. hunhar 

bir sürünün icraatından başka bir 
şey değil<li. 

Biz Anadoluya çıkar çıkmaz, Türk. 
ahalinin dikkat ve teyakkuzunu da
vet ettik melhuz tehlikelere karşı 
tedabir almıya başlad!ı.k.) 

Ulu Önderimiz, Büyük Kurtarı -
cımız· Atatürk: Büyük nutukla -
rında bu bölgede o, kara günler • 
de oynanan facia dramını büyült 
sözlerile açıklandırmıştır. 

Ben, Samsun ve Samsunlulara 
çok gıpta ediyorum. Çünkü b<iyük 
Kurtarıcımızın maskatı re'si olma· 
mış ise bile muhit &Lm ve irşadı 

oldu. Bu şerefe yetişilmez. Bu kıy
met unutulmaz. Biz yurdun her 
yöniin•fo Atatürkün anıtını diki • 
ynı uz. Fakat Atatürk, kendi timsali 
amz ve irşadını bu şehire bizzat 
kendi bahşederek dikti, Çıktığı is· 
kele, konduğu oda, bastığı her kanş 
toprak, hatta o elim günlerde ko
nuştuğu her mes'ut yurtta~, bu 
şehirde birer tarihi anıttır. 

M. EMlN C. DERE 
-----·-==ı 

Devredilecek ihtira beratı 
"Elektrik cereyanı istikametini 

tahvile mahsus cihliz,, hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 23 Şubat 
1935 tarih ve 2009 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başka!lna devir veyahut mev
kii fiile konmak için icara \'eri l
mesi teklif edilmekde o lmakla bu 
hususta fazla malümat ed inmek 
isteyenlerin Galata'da Aslan Han 
5 inci kat 1.4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olu nur. 
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HASAN - l lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komiıyonu lıaular.:_ 

Tophane fırınında mevcut 

2 

Vatandaş param 
ha&i.ce wumemek 
tam~ 

EMiR 
• • • T~aş Bu;ağı. k.uUanma.klaolur 

hıu yuclıı a.ı:a. 
YerlıTreışBıçağı f aıerakende ıo tanesi ıs kuruştur . 

r~. ~flahb ~fiii"2'tlb7:A>I 

KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi, kansızlık ve 
kemik hastalıklarına şifa 
tesirleri çoktur. Çocuk
lar, GenÇler, Genç kızlar ve ihtiyarlar 

1600 kilo kırıntı ile D3vutpa• 

şa fırınında mevcut 1200 kilo 

sönmüş kömür 9-Şubat-937 Salı 

günü saat 14 de Tophanede Sa. 

tınalma Komisyonunda pazar· 

!ıkla satılacaktır. Kırıntının te• 

minatı ıiç lira, kömiirün temi• 

natı 225 kuruştur. İsteldilerin 

belli saatte komisyona gelmeleri. 

"328,. "622,, 

* 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek ve Orta 

olup ta VekAletimiz 
Zirnt ve 

teşkilab 

Ziraat Makinist Mektebi mezunlarından 

haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 

açılacak ziraat işlerinde vazife almak isteyen meslek müntesiplerinin 

üçer kıta fotoğra!larile mezun bulundukları mektebi, mezuniyet tarihle· 

rini, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları resmt ve husus! vazife ve 

işleri ve bu vazife Ye !şlerden ayrılma sebeplerini ve işe başlama ve 

ayrılma' tarihlerini gösteren bir bcyannlmeyi bir isHdaya bağlıyarak 

tez elden VekAletimize göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildir• 

her yaşta istimal edebilirler. 
Askeri Tıbbiye Okulu bi-

nasında yaptırılacak tamiratın 

açık eksiltmesi 18·2·937 Per• 

şembe günü saat 14 de Topha· 

nede Satınalma Komisyonunda 

yapılacaktır. Keşif bedeli 3116 

lira 52 kuruştur. İlk teminatı 

233 lira 7 4 kuruştur. Şartname 

ve keşfi "omisyonda görülebi- · 

lir. İsteklilerin kanuni vesika. 

larile berab~r belli saatte komis· 

yona gelmeleri. ~329 ~ M623. 

Ziraat Vekaletinden: 
İstanbul Beşınci İcra memurlu

ğundan: 

İpotekli olup paraya çevrilmesi -
ne karar verilmiş ve tamamına 
(6665) lira kıymet takdir edilmiş 
bulunan Kısıklıda Kısıklı mahal
Jesınde Kısıklı sokağında eski 54, 
54 mü, 54 mü, 56, 58, 60, 62, 68 mü 
ve yeni 66,66/1,66, 66/1 No. Iu bah· 
çeli bir köşk müzayedeye konul • 
muş olduğundan gayrımenkulun 

teşkilatı: 

z. kat: Kapıdan içeri girildıkte ka- 1 L A N 

meleri ilan olunur. 0 31,, "156,, 

Muhnmmen bedeli 

Sivil ve Askeri sanat mekteplerinin makine ve demircilik kl!ımla· 

rından mezun veyahut ta çiltliklerd<' ve ziraat müeueselerinde trakör 

ve ziraat makinalarını kullıuımajta hakkile öıtrenmiş olup ta yeni açıla· 

cak ziraat işlerinde istihdam olunmajta talip bulunanlardan sanat mek

tebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerlerinin ehliyet vesikala· 

rını ve her iki kısım talibin de şimdiye kadar bulundukları işlerden 

almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer kıta fotograflarını 

bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekaletimize göndermeleri ve mu· 
vazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. "32" "157. resimen bir taşlık üzerinde bır he- Osküdar'da Üsküdar, Beylerbey, 

ıa, musluklu mutfak zemini tahta Çenırelköy ve Kuzguncuk Haydar 
döşeli olup içinde bir dolap var • oğullarından Ahmet oğlu Mustafa 

Mezat idaresi için 1000 tane 

knrton kağıdı (Beheriue dört bııçulı: 

kuruş fiat tahmin olunmuştnr.) 

ilk temhatı 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

4 üncü keşide 11-Şubat - 1937 dedir. 

~üyü~ 50 000 liradır. ıkramıye • 
Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır .•. 
Dikkat: Bilet elan herkes 7 • Ş U B A T • 

937 gUnU akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır, 

• Bu tarihten sonra bilet Uze. 
rlndeki hakkı sakıt otur .. 

İstanbul Asliye Mahkemesi Bi
rinci Hukuk dairesi baş yazgan -
lığından: 

İstanbul Asliye Mahkemesi Bi -
rinci Hukuk dairesi baş yazganlı
ğından: 

Eleni tara·fındaıı Edinıekapıda 
Hatice Sultan mahallesinde Tü -
tüncü caddesinde kumru sokağın
da lG No. Iu evde mukim iken el 
yevm evi meçhul bulunan Mehmet 
aleyhine lı~czin kaldırılması tale -
bine dair açılan davanın gıyaben 
icra kılınan muhakemesi netice • 
sinde. M. aleyhin Kaptan oğlu 0-
lambiyos zimmetindeki yüz dok • 
san lira alacağından dolayı 
Dersaadet bidayet mahke -
mesinin 26/11/1314 tarih ve 

Eleni tarafından Uzunçarşı başın
da Semaverci sokağında 5 No. lu 
evde mukim iken elyevm evi meç
hul bulunan İspiro aleyhine hac -
zın k.ıldırılması talebine dair açı
kn davanın gıyaben icra kılınan 
mahkeme;i neticesinde müddaia -
leyh Kıpt.ın oğlu Olanbiyos zim
metinde abcağı olan mebaliğin te
miili istıfası için Dersaadet bidayet 
malıkcmcsınin 28/6/316 tarhli ve 
754· No. Ju kararı ile Galatada Per
sembe pazarında Yenicami cad -
desin de e:;kı 109 yeni 95 No. Ju 
mağazaya ihtiyati haciz konulduğu 
tapuddn gelen cevaptan müddei E
leninin mumaileyh borçlu Olanbi
yosun mirasçısı ve kızı olduğunu 
mübrez tapu senedi suretinden an
laşılmasına ve 4 Eyliıl 1929 tarihin
den evvel gayri menkullere konul
muş olan ıhtiyati ve icrai hacizler 
üzerine 4 Eylül 1932 tarihine kadar 
hi\ bir muamele ve takip yapıl -
mamış ise bu hacizlerin kendili -
ğinden kalkacağını icra ve iflas 
kanunun muvakkat maddesi sera
hatinden bulunmasına binaen mez
kur gayri menkule mevzu haczin 
kaldırılmasına ve 16 lira 60 kuruş 
masarifi muhakeme ve müddei ve
kilinin vekaletine taktir olunan on 
liranın M. aleyh aidiyetine 6/1/937 
tarihinde kar&r verilmiş ve kararın 
dahi mumaileyh H. U. M. K. nunun 
407 inci maddesine tevfikan ila -
nın ihbarı tensip kılınmış oldu -
ğundan M. aleyh İspironun ilanın 
ferdası gününden itibaren müddeti 
kanuniyesi zarfında turuku kanu
niyeye tevessül etmediği taktirde 
ilanın kesbi katiyet edeceği bildi
rilir. 

2000 sayılı tezkeresi üzerine Ga -
!atada Perşembe pazarında Yeni 
Cami sokağında eski 109 ve yeni 
95 No. lu mağazaya ihtiyati haciz 
konulduğu tapudan gelen cevaptan 
ve müddei Eleninin mumaileyh 0-
lanbiyosun kızı davacısı olduğunu 
.513 No. lu dosya ile ibraz eylediği 
tapu senedinden anlaşılmasına ve 
Eylıil 1929 tarihinden evvel gayri 
menkullere konulmuş olan ihtiyati 
veya icra! hacizler 4/9/932 tarihi
ne kadar hiç bir muamele ve takip 
yapılmamış ise bu hacizlerin kendi
liğinden kalkacağını icra ve iflas 
kanunun muvakkat maddesi sera
hntinden bulunmasına binaen mev
zu haczin kaldırılmasına ve on ye
di lira 29 kuruş mahkeme masrafı 
ile müddei vekilinin ücreti vekil -
Jetine takdir olunan 10 liranın M. 
aleyhe tahmiline 6/1/937 tarihinde 
karar verilmiş ve kararın dahi mu
maileyh H. U. M. Kanunun 407 in
ci maddesine tevfikan ilanen ih -

barı tensip kılınmış olduğundan M. 
aleyh Mehmedin iliinın ferdası gü
nünden itibaren müddeti kanuni
yesi zarfında turuku kanuniyeye 
tevessül edilmediği takdirde Hamın 
kesbi katiyyet edeceği bildirilir. 

dır. Bu katta taşlığa kapısı olan Ekmekçilik kollektif şirketinin 
ve ayrı merdivm!e ve içinde bir 1-Z.937 tarihinden ilibaren tasfi-
dolap olan bir oda vardır. Ve di- yeıine ve emri tasfiyenin tfts!iye 
ğer bir oda aralık üzerinde olup bu memuru sıfatUe tasfiye memurları 
aralıkta bir kömürlük bir merdi • tarafından icrasına karar verilmiş 
ven altı ve 9dada yük vardır. Zemın olmakla mezkür şirkette alacağı 
kattaki bir oda ile birinci kattaki olanlarla herhangi bir suret ve se• 
iki oda bir hela servis merdivenle- beble hak iddia edenlerin işbu 
rinden çıkılmak suretile ayn bir ilan tarihinden itibaren onbeş gün 
kısmı olarak kabili istimaldir. iş- zarhnda alacaklarını müsbit evrak 
bu odanın bahçeye ayrı kapısı var- ve vesaikle birlikte Şirketin Üskü-
dır. Bahçedeki mutfak taşdır. Mal- dar'da Araba meydanında 28 nu
ta ve hhta döşeli koridor üzerinde 

maralı Çifte Fırın üzerindeki şir• iki oda bir hela vardır. 
ket merkezinde icrayı. faaliyet et• 

Birinci kattan itibaren üç cephe- mekte olan Tasfiye heyetine mü. 
de çıkma mevcut olup zemin ve racutla kayıt ettirmeleri lüzumu 
birinci kat pencereleri demir par • ilan olunur. 
maklıktır. Zemin kattaki bir oda • 

Tasfiye heyeti namına nın altında budrum vardır. Bahçe 
borçlunun diğer suretle tasarruf et· Mustafa 

tiği arazi ile bu arazi arasında dı- --S-ul_t_a_n-ah_m_e_t_Ü_ç_iı •. n._c_iı_' -S-u-lh_H_u_· 
var olmayıp diğer tarafların etrafı kuk Mahkemesinden: 
dıvardır. Büyük bahçe ile mutfa-

Nikolakinin Balıkpazarı Abacılar ğın bulunduğu bahçe kısmı ara • 
1 

No. da Enver Vehpi aleyhine 
sında dıvar vardır. Bahçede mey • 
veli meyvesiz müteaddit ağaç ve 936/1669 No. lu dosya ile açtığı III 
bir de malta eriği vardır. İkinci lira 85 kuruş alacak davasının ca-
katta: Bir sofa üzerinde dört oda ri duruşmasında M. aleyhin ika • 
bir hela mevcuttur. Bina ahşap içi metkiıhının meçhuliyeti hasebile 
dışı yaglı boyadır. Elektrik vardır. ılônen yapıbn tebligata rağmen 
Bahc:ede sağ tarafta bir mermer an- 22/1/937 T. li celsede gelmemiş ve 
tire üzerinde iki oda, bir helfı bir vekil dahi göndermemiş olduğun-
kiler vardır. Dört bölme bulunan dan M. aleyhe berayı istiktap mah-
zemini toprak üzerinde odalı ahır kemeye gelmesine gelmiyecek 

0 
-

ve iç bah\ede bölmeli bir kat bir !ursa mübrez senetteki imzanın 
mutfak olup önünde tulumbalı ku-

kcndisine aidiyetine karar verile -yusu vardır. 
ceği hu.usunu ihtarı suretile mua-Gayrı menkul 8/3/937 tarihine meleli gıyap kararı tebliğine ve 

müsadif PJz~ı-tc3i "ünü saat 14 den 
muhakemenin 1/3/937 ye müsadif 16 ya kadar dairde birinci arttırma-
Pazartesi saat 10 na talikına malı • sı icra l!uuc...:l;;J\.~h. Arttırma bedeli 

kıymeti muhammenenin 7o 75 ni kemece karar verilmiş olduğundan 
bulduğu takdirde müşterisi üze _ tarihi ilandan 5 gün zarfında itiraz 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde edilmediği ve mezkur gün ve va-
en son arttıranın taahhüdü baki kıtta mahkemeye gelinmediği tak-
kalmak üzere arttırma 15 gün müd- dirdc gıyaben hüküm verileceği 
detle temdit edilerek 23/3/937 ta- ilanen tebliğ olunur (29782) 
rihine müsadif Salı günü saat 14 

İstanbul Asliye Alımcı Hukuk ten 16 ya kadar keza dairemizde 
Mahkemesinden: yapılacak ikinci açık arttırmasında 

arttırma bedeli kıymeti muhammc- Mükerrem tarafından Bandır • 
nenin ~;, 75 ni bulmadığı takdirde . manın Çınarlı mahallesinde sakin 
satış 2280 No. Iu kanun ahkamına rençbcr kocası Murteza oğlu Ail • 
tevfikan geri bırak;lır. Satış pe - met aleyhine açılan boşanma da -
şindir. Arttırmaya iştirak etmek vasının icra kılınan tahkikatında: 
istiyenlerin kıymeti muhammene • Müddeialeyhin ikametgahının meç-
nin % 7,5 nisbetindc pey akçesi ve-
ya milli bir bankanın teminat mek._ huliyeti lıasebıle dava arzuhalin on 
tubunu hamil bulunmaları lazım _ gün zarfında cevap verilmek ü-
dır. Hakları tapu sicilli ile sabit 'll- zere ve on beş gün müddetle ila • 
mıyan ipotekli alacaklarla diğer a- nen tebliğine karar verilmiş ve ar-
lakadaranın ve irtifak hakkı sa - zuhalin bir nüshası da mahkeme 
hiplerinin bu haklarını ve hususi- divanhanesine talik kılınmış ol • 
le faiz ve masarife dair olan iddia· duğundan 36/1632 dosyasına ilan 
!arını evrakı müspiteleri ile birlik- tarihinin ferdasından itibaren on 
te ilim tarihinden itibren nihayet gün içinde cevap verilmesi lüzumu 
20 gün zarfında birlikte dairemi- tebliğ yerinde olmak üzere ilan 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi tak- yerinde olmak üzere ilan olunur. 
dirde hakları tapu sicili ile sabit ol- 18/1/937 

İstanbul 7 ci İcra Memurluğun
dan: 

Beyoğlu 9 uncu mektebin mecra. 

sının tamiri (Fen işleri Müdiirlüğün· 

den vesika atmak ş•rtttr.) 

Kadıköy İıfalye gurup binaıı damı. 
nın tamiri 

Edirnekıpı sıhhat merkezi için 20 

metre muşamba ile 4 top patiska 

45 

113,62 

143,43 

62 

3,38 

8,52 

10,76 

4,65 
Yukarda cinsi mlkdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan 

malzeme ve tamir ayrı ayrı pazarlığa konulmu,lardır. Nümune 

ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 

numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk te. 

minat makbuz veya mektııbile beraber 5.2.937 Cuma günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. (63!1) 
• •• 

Senelik muhammen ilk 
lciruı teminatı 

Karaağaç mezbahasında 115 
No. Iı bağırsak fabrikaat 

Karaağaç mezbahasında 60 

N o. lı Bağırsak hane 

3000 Lira 

2050 .. 
450 Lira 

307,50 • 
Yukarıda semti ve senelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller ikişer sene müddetle kiraya verilme.it üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlü• 

ğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 16·2·937 Salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• •• 
(634) 

Konservatuvar yatı kısmı talebesine yaptırılacak: kasket, caket 

ve pantalondan ibaret 40 takım elbise açık eksiltmeye konulmuş
tur. Kumaş ve elbisenin nümıınelerile şartnamesi Levazım Mü. 

dürlüğünde görülebilir. Bir takım elbiseye 18 lira bedel tahmin 

olunmuş'.ur. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 54 

liralık ilk teminat m~kbuz veya mektubile beraber 16·2·937 

salı günü saat 14 de D1imi Encümende bulunmalıdırlar. (631) 

l Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

1). inci işletme mıntakasında Fevzi paşa· Diyarı be kir h~ttı üze· 

rinde kilometre 290-294 "Fırat•Bekir Hüseyinn arasında toplattırıla• 
rak kaldırılmak suretile "10.000fM.S,, on bin metre mikap balastııı 

ihzar ve teslimi kapalı zarf usıılile eksiltmeye konuldul!u 26-1·!l37 

Salı giinü talip çıkm•dığından 2490 No.lu kanunun 40 ıncı nıad• 
desine tevfikan yeniden eksiltmeye konulmuştu•. Muhammen 

bedeli "10900., on bin dokuz yüz liradır. Eksiltme 15·2-937 

Paz1rtesi günü saat "14,, de Malatya işletme binası dahilindeki 

5. inci işletme artırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat "817,50,. Sekiz yüz on yedi lira elli kuruştur. 
İsteklilerin 2490 no. lu artırma ve eksiltme ve ilıal,. kanununa. 

tevfikan ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vcsaikle muvaklCat 

teminat makbu7.laıile teslim şekline göre fiyat teklifini havi zarf. 

ların üzerine yazılmalı: suretile eksiltme ıaatinden bir saat evvel 

makbuz mukabilinde Malatyada 5. inci işletme komisyon Reisli• 

ğine verilmis veya gönderilmis bulunmaları ve teklif sahiplerinin 

de eksiltme günü saatinde h•7.ır bulunmaları ve ayrıca izahat al• 

mak isterenler de Malatya işletme müdürlüğüne müracaat ede· 
bilirler. 

Şartname ve mukavele projesi ve genel şartname Elaziz is-

mıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü -
tevellit belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil 
olunur 20 senelik va~ıf tavizatı 
müşteriye aittir. Daha fazla ma -
Iıimat almak stiyenler 14/'J/937 

"tarihinden itibaren herkesin göre
·bilmesi için dairede açık bulundu
'rulacak arttırma sartnamesile 935/ 
3549 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mPvcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (29783) 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen yerli ha

lı, takım tül perde, oda takımı, so
ba, vesair ev eşyası 5/2/937 tarihi
ne gelen C~ma saat 12 den 13 e ka
dar Beycğlunda Saksı sokak Sak
sı apartımanının birinci dairesin -
de hazır bulunacak memur tarafın

_dan açık arttırma suretile satıla -
cağı ilan olunur. 

tasvonıın la ve Malatyada işletme kaleminde Ankaraia yol daire. 

sinde ve H~\darpaşada yol B'ş müfettişliğin ie 

verilmekte ve gö<tedlmektedir. "238,. "615. 
parasız olarak 

~bibi ve Umumi neşriyatı idırd edel Başmuharrır 
Etem izzet Benice 

· Bası:d.ğı ·yer: Matbaai Ebü·tıiya 


