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lnönUnUn makalesi • 
ŞUkrU Kayanın nutku
Dr. Arasın beyanatı 

iç Bekonı .,, Parti Gınıl Sakroiırl 
Şlllr.rll Kaga 

iç Bakanı ve Parti Genel Sekr~· 
teri Şilkrü Kaya dün saba~ ~ehrı• 
mize g!:lmiştlr. Sayın vekıl, istas-

Telefo• No. 20827 

yonda kendisinin Ankaradan an• 
sızın h3reket etmiş olmasına ra~· 
men vali ve belediye reisi _Muhı}tı_n 
Üstündağ' ile, emniyet dırektoru, 
bir çok dostları karşılamıştır. 

Bay Şükrü Kaya Haydarpaşad~t 
do~ru Dolmabahçc sarayına gı • 
miş ve r-e'.sicumhur tarafından ka· 
bul edi lm i ~li r. 

iç Bakanın l.tanLıılda ne. ~adar 
kalacağı benüı ma:üm değılıJır. 

(Yukarıdaki resimler A•kerl Ll•eler 9Ure9çııe: 

1 mualllmlerl ile bir ar•d• va Selçuk enetltU 
~~nde verilen mU•emereden bir ••hneyl göster· 

maKtedlr.) 

I 

' TUrk ltelr•n mUzakeratı 
diplomatik yollarıyle 

b•tl•m•k Uzer• 

FRANSIZ GAZETELERiNiN NEŞ. 
RIY A Ti VE DIŞ BAKANIMIZIN 

BULGAR GAZETECiLERiNE 
BEYANA Ti 

Belırad, (A. A.) - Türkiye Hı· 
, rlciye Vekili Rüştil Aras bu s&• 
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r BUGÜN 
1 IH14o • Para da para! .• ille para!. lf'ıkra)

Gella l'il•ey olan kııaplıt "• rıse• 
tecller (V•dvll) ,..... Bu hareket, bir 
tatla iki kut vufmaktır (Metale) 

.!lnc 3.det lıpanyanıa murakabeıl (Politika) 
• lncldaı 777 odalı otel (Hlkly&) • ZekrİYfa 

Sofrııı 
S lncld.. Memleket • Mavi t 3%J er ı-Dndf':n g il· 

ne aıılırnr, ılyah ıözl er çoğahyor · 
DUnyayı c!ola1an bed baht zaz:-tecl 

,, ?incide: !Y ~iid in a9kı - Spor 

-------=» 
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Telgrer adresi - lıtanbul: Açı k Söz 

lıpt1.n9t1.it1. Jıır cı,.Jııiı lıarp Htiln ıiJJılll• clı.,•m ıJigor "' Jıarp 
ıa!ınılarln• a•rmatlan ,eni aıkerlır ııofceıligarlar , 

( YnıA 6 lll&1 ıayfada 

Fransa yeni bir buhra
na mı gidiyor? 

Sabık lngiliz kralının 
nikahı Nisanda ,yapılıyor 

Botanma müddetinin dolmatH bekleniyor 
Londra 6 (A.A) 

M Daily cxpresw 
ıazetcsine Viya• 
nadan bildlrildi· 
ğine aör• ıJucof 
Wındsor ile mı· 
dam Simpson'un 
izdivaçları nisan 
ayında yapıla• 
caktır. Duc bira· 
derleri Duc Of 
Kent ile Dnc Ol 
Glouceıter'i da· 
vet etmiştir. M•· 
dam Simpıon 
N i ı an ı n yirmi 
dördünde Eu· 
zensfeld'• ıcele-
cektir. Ya 1 n ı z 
medeni nikllı ya• 
pılac~ktır. 

N it AN 
BEKL NIYOR 
Viyana 6 (A.A) 

Duc Of Wındıor 
ile Madam Simp. 
son'un izdivaçla• 
rının tarihi ile 
nerede yapılaca· 

( DetJamı 6 ncıda) Vinclıor Oakıı .Slmpıon i!e oerabu isla• gonda 
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FIKRA: 
Para da, para! 

• •• 

7 Şuba~ 
- . 

Günün Vodviliiıde°'. 
--~· ........ : : ' . . ··o.~ 

GeHn güvey olan 
Kasabalar ve 
Gazeteciler •• ille para r .. 

K
a!_•~ yo_:gun.- Yazı yazacak halde değilim... Tahrir 
gorur gormez : 

BB?ll~~~ Matbuat ı SORUYORUZ: 
müdürü beni 1 ır ıgı 

K f Dişçi Mektebinde 

jOdalar 
Nizamnamesinde · 
Değişiklik 

Bizim A'ladolu muhabiri ark•· 
Jaşların gazetelerine çektikleri tel• 
grafları, )a7.dık!arı mektupları o
kudukç~ kiminin ls\'içrede, ki
minin Amerikayı cenubide hat• 
ta kim'nin de kutuplarda yaşa• 

makta olduğuna hükmedilir. Belki 

- Aman Karaycl bir fıkra yaz ... 
Dedi. 

Peki, amma ne yazayım?.. Kafamı camları ıslı kırık donanma feneri 
gibi c\'İ rdim çevirdim hiç bir tarafından ı,ık vermiyor .•• 

Masaının başına oturdum. Düşünüyorum ... 
T • m bu sırada, 5okakta bir çocuk ağlaması feryadı başladı... efacan 

bir 5es!. 

Pencereyi açtım sokağa baktım, bir de ne göreyim: 
• Allı > edi yaşında bir erkek çocuıtunun elinden ir.i genç ana baba 

tutm;ış götürmek i•liyorlar .• 
Çocuk kendini yerden yere vuruyor, yerlere yatıyor ve ıritmıyor ..• 

annesi dayanamad,: 
- Çat! ... Pati .. 
Babası da: 
- Kut! .. !'ali .. 
Çocuk susacağına büsbütün yaygarayı baslı ve boylu boyuna kaldı· 

rıma uz;ındı. 

Ber., bir hoca kafasile bu hali •eyre daldım ... çocuk ne istiyordu iti; 
bu nna baba bu idraksiz insan yauusuna çala tok•t mukabele 
ed iyorlardı. 

N"lıayel, anladım ... çocuk bağırarak ıunları söylüyordu: 
- Ver, para verL. 
Vay canına! zorla, hem de mclczori asılarak para istiyordu. 
Ana \'e baba bu halin önüne ırcçcmcdıler ve, ceplerinden kırk para 

çıkarıp \erdiler. 
Çocck, kuruşu ırörüncc elinden fırlatıp altı. Ve tekrar yayıraraya 

ba~ladı. 
- Kırmızı islerimi .. 
Baba yerden kurusu aldı. Elini cebine atıp paralann içinden bir kır

mızı eskı beş kuruşluk seçip çocuıta verdi. 
Bir anda ağlama, yaygara, tepinme durdu. Ortalık ıüt liman oldu. 

Sanki; tepinen çocuk o değildi. 
Şöyle bir düşündüm; insan oğlunun daha küçük yaştan ne çeşit ilı· 

tiraılarla terbiye aldığına hayret eltim. 
Demek; para da, para! .• ille para! .• 

M. Semi Kereyel 

Poliste: 

Bir otomobil bir kıza 
çarptı, ağ_ır y~raladı 

Hadiseye sebebiyet veren şoför 
yakalandı ve ta~kikata başlandı 

Taksimden Harbiyeye giden 
26.14 numaralı şoför Saliı.hatlinin 
idaresindeki otomobil Sipahl Oca· 
ğı önünde Karacitaya çarpmış ve 
hastahaneye kaldırıimıştır. 

K111n havalı tehlikededir. 
.!!.f=.!-.!.!.~~~daki _ogıu r·- , 

• .. • ... t.ıu· t 

fabrikada temizlik yaparken iki 
parma~ını makineye kaptırmış ve 
hastahaneye gönderilmiştir. 

Kelb sektesinden öımu, 
Boludan oğlu ile beraber gelen 
tlla.! ..... ·.;. r -·~- '-•n.ı .. ~alo 

t••·'f1 • •rn .. d•a a...,.ı "ıv 

T "''""' ............. at.tnr• ..t • • ·- . • 
·~y edikulede Hacıpirl mahallesinde kaçmıt 

6 numarada oturan bakkal lsmailin Galatad• Şeh•ü var sokığında 
köpcıti tarafından ısırılmış ve ço. oturan Arama 2129 numaralı oto-
cıık kuduz hastahanesine ırönde· mobil çarpmış ve şolör kaçmıştır. 
rilmiıtir. Şoför aranmaktadır. 

Kaçekçı yakalandı Hah çalan mahkOm oldu 
Fatih Otlakçı yokuşunda Türbe Bundan bir müddet evvel lsviçre 

soka~nd:ı oturan Mehmet köylü si- ıefarcthanesinden kıymetli halı çal-
ııaruı salarken inhisar memurları maktan ıuçlu olan Davidin Birinci 
tarafından görülmüş ve yakalan• Cezada devam ed~n mubakemeıi 
ııııştır. nihayet bulmuf ve Davit bir buçuk 

Mehmedin üzerinde yapılan aencye mahküm olmuştur. 
arama oeticeainde yarım kilo afyon Pollse hakaret 
çıkmıtlır. Tahkikata başlanmıştır. Polise h>karct maddesinden dör-
SUheyllnın iki parmaGı düncü ceza mahkemesinde duru1-

keslldl ması yapılın Saadet ile Abit muha· 
Anadoluhisarında halat fabrika- kemenin neticesinde birer ay bap-

sında çalışan 19 yaşında S~heyll •e mahkum edilmişlerdir. 
''""""l"lfUqqNllllllllllllllUllltt1t1•llllNHtlltllllltllllll!lllllllll•lflllllllllllllllllllllt1UlllHI ~ 

I zmirde sokak-j Bir iJ"jj;~~·"j~"'j;""" 
fara numara Serveti 
tzmır (Hususi Muhabirimiz - !Arte ninenin parasıZireat 

den) - Şehir meclisinin dünkü iç- . bankasına teslim edildi 
timaı çok hararetli oldu, Sokakla- Aydın (Hususi Muhabirimiz _ 
ra isim yerine numara konması i- den) - Geçen yıl Ayşe adında 80 
§İ uzun uzadıya görüşüldü. Bele- lik bir dilencinin Zıraat Bankasın· 
diyenin Erıksan şirketine olan bor- da biriktirdiği oldukça hatırlı bir 
cu için reise salahiyet verildi. parasını aldığını yazmıştım. Evvel-

Meclis Pazartesi kkrar toplana- ki güne kadar istasyon köprüsü üs-
caktır. tünde dilenen Ayşe nıne o gün 

Hükumetin bedeli yirmi senede komşularına b~ vurmuş, açlıktan 
odenmek şartilc telefon şirketi te- ölüyorum,.,.amanın biraz küflü ek-
sısatını 220 bin liraya satm almağa mek \'erin diye ağlamış, sızlamış ve 
karar verdiği malı'.ıındur. evine girip yatmış. Ayşe ninenin 

Bunun için belediye azasından ertesigün çıkmadığını gören komşu-

00 eraDSJ Beyazıt'da bir Dişçi mektebi 
Türkiye, Yunani•tan, Yugoslav• \'ardır.Bu müessese, dit doktorları 

ya, Romanya, devletler'; matbuat- )'eti~tirmekle beraber ayni za. 
ları arasında teşriki mesaiyi daha manda fakirlerin diılcrini mec• 
fazla kuvvctlendirm"k için matbuat canen tedavi eder. Lise \'C 

müşavirlikleri ihdasına karar ver- Orta mektep talebelerinin de 
mişlcrdir. hastalananları ellerinde hüvi. 
Romanyanın Ati ıa ve· Ankara yellerini ve mektep doktorunun 

sefaretleri matbuat müşavirlikine dileğini ıröstcrir evraklarilc bu· 
tayin ettiği M. Dragu şehrimize raya ba~ vururlar. Tal•beler 
gelmiş v ~ Ankarayı g;tmiştir. M. halka nazaran daha çabuk tc· 
Dragunun bu seyahati Romanya dııvi edilmcğc muhtııçtırlar. 
Hariciye Nazırı mösyö Antonesko• Çünkü öte tarafla kültür mü-
nun Ankaraya gitmesile ve umum esseseleri ve ders'cri kendilerini 
matbuat müdürlüğü ve matbuat beklemektedir. Halbuki Öğreni· 
cr~anı ile tanışmakla alakadardır. yoruz ki Dişçi mektebi bu li•e 
M. Dragu pazartesi günü Roman· ve orta mektep gençltri üzerin. 
ya sefiri Mösyö Telemak ile de değil acele hareket etmek 
şehrimize gelecek ve Ankaraya betaatin bütün unsur, arıle çalı. 
gidecek Hnriciyc Nazırına refakat şıyormuş. Biz bu hareketın 
edeceklir. menfaati umumiyeyc uymayıın 

Balk , matbuat bi rliği konfe· bir hareket olduğunu sölüyor 
ran" da 24 Şubatta A tınada top- ve bunun niçin böyle yapıldığı· 
!anacak \ ' C Balkan Antantına da- 111 mektep direktörlüğünden 

Ankaradan bildirildiğıne göre 
Ticaret •e Sanayi Odaları nizam
namesinin 125 ir.ci maddesi Vekiller 
He~etince değiştirilmiştir. DeO"işmc , 
şekli şudur: Ticarrt ve Sanayi Oda
ları her sene aidatından yüzde onu
nu ihtiyat akçesi olarak ayırmak 
mecburiyct:ndcdir. Bu para (Tür
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları 
bankuı) namıle teıkil edılecek 
anonim şirketi sermayesine tahsis 
o lunacaktır. Banka leşckk'il cdin
ciye kad~r toplanmış ve toplana· 
cak ihtıyat akçeleri menafii, his
•elcri nisbctte Odalara ait olmak 
ıizere, umurr.! mag-aza veya depo 
tesisi veya i n şa!l maksadı ile ku· 
rulacak anonim veya limitct ~ir· 
kellerin hi'5e senetlerine yatırılır. 

Sürpapoptaki 
binalar 

hil devlet!erin dörder murahhası soruyoruz. 

siyasi teknik ve kültürel meseleler ı;..-----··---------ı 

Sı. rpagobun belediyeye geçme· 
sile Ermeni patrikhanesi 152 bin 
lira zarar tediyesine mahkum edil
mişti. Belediye 152 bin lir .. dan 
sarfınazar edecek, buna mukabil 
arazi üzerindeki binaları alacaktır. 

1 
üzerinde konuşacaklardır. Devlet
ler gazeteci murahhasları hemen 
seçeceklerdir. ___ .,, __ _ 
Hataylılar 
I~tiklô.l marşı 
l stiyorlar ! 

Hatay Er/cinlik cemigelinJen·. 
Değerli arkadaşımız Hataylı Ah

met Faik Türkmenin 27.12.936 ta
rihli gazetelerde neşredilen marşı 

bayrak açma gününe mahsustur. 

Bu kerre istiklaline kavuşan ül· 
kemizin şerefli mazisini hal ve 
istikbalini içinde belirten lstiklAI 
marşımızı tesbit etmek istiyoruz. 

Bu hu5usta edip \'e şairlerimizin 
değerli yardımlarını esirgcmiyecek· 
!erinden emin olarak daima gö<
terdiklcri alak•yı bu yo'dı da 
gÖ•lermcleriiıi dileri%. 

Bir tavzih 
r_...,. ... ~ ,........._.._ _._, -

uauır. ve auune me uru olan Hi-
dayet Erkan'ın, başka •içbir sebe? 
ve vazife ile gazetemizi lem•il bak. 
kına sahip bulunduğunu, matbu ve 
gazcten;n nıühürile memhur abone 
makbuzlarından gayri yerlerde im. 
za kaymağa sa!Ahiycti olmadıj!ını 
görülen lüzum üzerine ilan edcri1 . . 
Kuduz hastahane
lerine yapllan 
Müracaatler 

istatistik Umum Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir istatistiğe 
göre lstanbul, S'vas, Diyarıbckir, 
Erzurum, Konya, lzmir ve Ankara 
Kuduz hastahanelerine Aj!ustos ve 
Evlul ayl.ırı içinde 228 zi kadın 
433 Ü erkek olmak üzere 661 
kişi müracaat etmiştir. Çok ciddf 
çalışmalar üzerine ancak bir kişi 
vefat etmiştir. 

Muamele 
Vergisi 

Sanayi birliği muamele vergisin· 
de yapılacak tadilat etrafında 
ve tadilat üzerinde tetkiklerine 
devam etmektedir. Dün Beyoğlu 
maliye şubesinde bu hususla bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda sa
nayi birliğı umumi katibi Halit 
< c!terdar \'e dört maliye müfettişi 
hazır bulunmuşlardır. 

Ara bacaların 
dilekleri 

Husu5i müesseselere ail kamyon· 
farın mesai saatlerinden gayrı za· 
manlarda da işler yaptıklarını id· 
dia eden arabacılar Ticaret Oda
sına müracaat etmişlerdir. ArJba
cıl rın şikayeti lctkıi< edilmektedir. 
Arabacılar aynı zamanda kamyon• 
farın tahdidini de i•tcven dılckçc
lerini vilayet ve iktıu~t ~ekAletine 
bi.dirmişlerdir. -·- __ _ 

1 Holanda 
Mektep 
Gem ısı 

Evvelki gün limı.nımıza relen 
Hertog Hendrik Holanda mektep 
gemisi limanımızdadır. Gemi süva
risi Albay 1-L Jolu dün ıehri gez. 
mişlir. Pazartesi günü Ho!anda 
clçılijli binasında gemi komutanı ve 
zabitleri şerefine bir resmi kabul 
yapı:acaktır. Salı günü de gemide 
kabul resmi yapılacak ve misafır· 
fere bir film de gö•lerilccektir. 
Gemi limanımızda ayın onuna ka
dar kalacaktır. 

l;mlrgln yolunu halk 
yaptırıyor 

. ellin lahsisatsızlığı yüzün
d:f\,.lıi ' türlü yapı:amıyan Şişli • 
Buyiilc<iel'e yolunun Emirgloa gi· 
den ,kısmını hllk yaptırmaııa ka
rar vermiş ve belediyenin amele ve 
silındır verİııesile de işe başlan• 
mışlır. 

Ticaret odası sanayi Yeni blr-;;ukavele 
tubeslnln raporu hazırlanıyor 

Lastik fabrikatörlerinin itirazları Bir '!'Üddet evvel Şcl Gız Kum-
panyasılc Belediye arasında bir 

üzerine telk.ikala girişen Ticaret muka. vele. lmzalanmı•tı. Mukavele 
odJsı sanayı şubesi bı·r rapor ha- d k d ı • 

tas ı. e ı rr.ek Üzere Dahiliye ve-
zırlamış ve lktısat vekiletine gön. kalclinc gönderilmiştir. Mukaveleye 
dermiştir. Raporda lcsbit edilen ıröre Şel kumpanyası Beykozdaki 
noktalar, kauçuk ithalinin güçlüğü, Sulta.niye çayırında ift?, benzin 
kunduracı'arın lastik ayakkabılara ve dığer tutuşturucu maddeleri 60 
l:enzer imalatta bulunmaları,fabrika· s~ne mliddetle depo etmek ve te-
ların imalathanelerle rekabet ede. aısat yapmak hakkını ha.iz olacak· 
memesi, yerli istihsalin az olmasile tır. Belediye bu depodan bir ardi-
1 · kk b ye ücreti alacak ve 60 sene aon. ıarıçlen aya a ı fclirilmesidir. ra da bütün tesisata tcıncllük 
Bu sebeplerden dolayı f•brikalar edecektir. 
kazanç temin edememektedirler. T f 
F c crrüatı haUetmck için yine 

Hukukçular 
lstanbula 
Geldiler 

Ankara Hukuk Fakültesi tale
besinden 35 kişilik b!r grup dün 
Ankarıdan şehrimize gelmiştir. 

Talebe Galalasarav lisesine m;. 
safir edilmişlerdir. Sömc<tr talilini 
RCçirmek üzere seyahate · çıkan 
bu gençl~r lmrah adası ile lzmire 
gideceklerdir. ----
Tahsin Uzer latanbulda 

Bu sentki lzmir luarıno ~e ı. iş 
mikvast1 iıtırak cdıl,.ek •Doğu 
illtri. paviyonu inşa edilmesi elrl
lında goı u , ı nc · üzere Ankarajan 
İımire git l!' • v~zdı~ımız üçüncü 
umumi n üfcttiş Tahsin Uzer lstan• 
bul .. hareket etmiştir. 

Yaza hazırlık 
d 

n ... nixvolla.ra idaresi vapurların. 
a yaz mevsrnunın srirmesıne ka. 

dar esaslı tamır yapma kararını 
vermişti r. Bunun için Erzurum, An
kara, Cumhuriyet, lnönü, Sakarya 
ve birkaç vapur daha havuzlan. 
mak için lülice gelmiştir. 

ll•H•~ııot1111ııuıu1Hııı111uıuıııı,....,1t•ıı111""''"""''"'"" .. Ml~ıM 

Aydın meclisi 
Toplandı 

Aydın 6 (Hususi Muhabirimız
dPn) - İlimiz meclisi dün ilbay 
Salim Günday'ın başkanlığında 

fevkalade olarak toplandı. Meclis 
adi toplantısını 15 Martta yapa -
caktı. İlbayın teklifile fevkalade 
toplantısını adiye çevirdi. Bun -
dan sonra ilbaylığın izahnamesi o
kunarak ittifakla ve teşekkürle ka
bul olundu. Asbaşkanlığa Etem 
Mendres, sekreterliklere Dr. Sabri 
Akın ve Sami Kutluğ seçildıler. 

Bütçe encümenine: Ne~et Akkor, 
Samı Kutluğ, Emin Arkayn ve 
Tevfik Bılgen. Maarife Ömer Lüt
fi, Hakkı Sıber, Hulusi \'e Rıza Fi
til Nafıaya, Sabri Akın, Mehmet 
Şahin, Raif Günaydın ve Ayşe 
yazgan, Mülkiyeye de Dr. Şakir, 

Atıf Çiner, Behice Özkan ve İsa 
Ruhi seçilerek bütçe ve gelen ev
rakların tetkiki için gelecek Pa -
zartesi toplanmak üzere toplıontıya 
son verdiler. 

Tarsus Halkevl 
Tarsus (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Tarsusa açılacak Halkevi
nin ha2ırlıkları bilmek üzeredir. brikaların1 tvk~kz~ydeti bu raporun Belediye ile kumpanya arasında 

vekAlctçc c ı ın en s 
d 1 ki onra ay. yeni bir mukavele tanzimine bat- Halkevi 23 Şubatta büyük törenle 

eczacı Faikle şirket mümessili ge- ları karakola haber vermişler, polis· 
lecek hafta içinde An.karaya gide - e\•e gelmiş Ayşe nineıUn öldüğü 

ın an ~ ca ır. lanacaktır 
Hll•hllllllllllllllln•nt1111111tlff"llflllllflllflNJIH il • açılacaktır. 

' flllllttUlllllllHfııtnı•t""'ınıı 1nın11nnu ... ,. ........ nııttnlHIUHUllHtntt --... "'lllNlfltlUllll•nl .......... HIUJtlltlM--QtltftfltlH __ ,.. 

rek Nafıa Vekaleti ile müzakere ve anlaşılmış. Yapılan tahkikat neti· 
satış mukavelesini imzalayacaklar- cesinde ecelile öldüğü anlaşıldığın-
dır. Bu hesaba göre belediye hisse- dan gömülmesine ruhsat veril • 
sine mukabil hükumetten senede mlştir, Aydın belediyesi, yoksul ve 
7500 lira alacaktır. Mütebaki para kimsesiz diye 'para vererek Ayşe 

Bu hareket, bir taşla iki 
kuş vurmaktır! 

daha on beş gün evvel gelip geç• 
tiğiniz bir kasabaya ait muhterem 
muh:tbir arkadaşımızın mek!ubunu 
gazetede okuyunca afallarsınız : 
Muhabir arkadaş kasabayı ok•· 
dar telleyip pullanıış:ır ki sizden 
sonra, bu harikalar on beş gür• 
de olamıyaca~ı için, adet olsa, 
'<"5abanın zahar gelin olduğuna 

lıüküm elmcklcn başka çareniz 
kal mazi .. 

Mc•ela, ırcçenlerde (Iğdır) i•· 
ınindcld kuabanın cenn~te çev
rildiğ . ni h•yecanla okud uk. 

Dir (Aya 5cyahal) romanından 
dat.a hcyec1nlıydı •• 

Sevııili muhabir arkad1şımızın 

bu küçük (PMi•)'nde yapıhn bÜ· 
tün işler ara•ında kasabanın suyu• 
nun da cenn•tlcn akmağa başlaJı
ğın• dair bir kayda le<adüf ede· 
mcılik. Zira, biz kendi seyahlli· 
mizde, ora ahalisinin, hatta muh· 
ttrem hükumet doktoru da o· 
yun bozanlık etmeksizin, içine 
mand•ların boğazlarına kadar gö
müldüğü, kasaba sokaklarından 

!okur !okur akan bir çamuru süze
rek içtiklerini gözlerimizle görmüş• 
tük ı 

Bu kasaba, muhabir dostumuza 
göre, vakıa cennet olmuş ama 
hiç bir cennetle çamur şekerka· 

mışı yerine emilip te har,rel teskin 
edilmez ki 1 •• 

Veya, bakarsıoız, senelerce kar 
yaj!'mıyan Adana havalisine bir
denbire (portakal) büyüklüğünde 
ıiolu yağar! 

Dörtyol portaka!larının bir nak· 
liyal yolu da havai olarak Adana 
değil al .. Vesaire. 

Zahar, diyoruz, bu hal eski bir 
en'a!lenin devamLdır: MalU.rn a, o 
ı .. manlar, l<tanbul gazetelerine 
muhabirler' ancak ( galatı hilkat) 
bildircbilirlcrdi : Üç kafalı çocnk, 
öküz başlı hindi oıisiEii .. 

Hilkat galatbrı 2azeteci galat· 
!arına yerini bırakmı,a benzhyor. 
Arkadaşlar, desek, hakikatlere acı 
d> olsa hakikat gözilc bakın! .• 

Hayret eltirmek isterken ken• 
diJcrimi.t.c hayret ettıriyoruz! .. 

Bir.hilkat galatı mı? •• 
Me•ela, dünkü muhabir telgraf. 

tarından birinde de ·şöyle bir ha
bu \'ardı: 

Burdurda altı aydır hiç zabıta 
vak'ası olmamış 1.. 

Galatı hilkat zahar 1 

O kibarlık lstanbul 
da bile yok! •• 

Burdur da altı aydanbcri zabita 
vak' ası olmamış ·temenni ederiz. 
fakat orada hiç kimse kimseye 
borçta mı vermemiş ? 

Zira, baksanıza, bizim l•tanbulda 
bile, Aksarayda, iki arkadaş, 
hem de ahçı dükkAnında karınla
rını doyurduktan sonra, bir alacak 
yüzünden kavgaya tutuşmu,lıır .. 

Biri diğerinin kalasına. o saatte 
ulıar • borç senedi için pul bula
madığından desdiyi yapıştırmış f 

Diye bilirmiyi• ki bu lstanbı..lunun 
bir kibarlığıdır? De•diyi arkadaş~ 
nın başına atmakla : 

- işte karnını doyurdun. 1 

Al şunu da bir de güzelce yıkan 
demek mi istemiştir? Bu kibarlık 
ol taraflarda yok demek? 

Garip bir vak'a 
Sirkecide garij) bir vak'a olmuı 

bir aparlımanın kapısı önüne beş 
aylık bir kız çocuğu bırakılmış, 
apartımandakiler zavallının ağlaıııa
•ını duymuılar. Poliıe haber ver
mişler, çocuA-u Darülacezeye gö· 
türmüıler. 

ıçin hükı'.ımetin ayrıca yüzde 3 faiz nineıUn cenazesini kadırırken, 
vereceği de söylenmektedir. sulh hakimi de Ayşe ninenin Be;. ogl~ ha~kevi son müsamerelerinden birinde ikra-

bıraktığı bir sandık parayı Ziraat mıyelı kuçuk bır eğlence }apmış hemen bütün ıreleıı-
Bir tren kazası oldu Bankasına teslim için saymak ve tere mubtelıf kilap:ar dağılmıştır. Şuurlu veyl te-

Ha!kevlerinin birinci derecede bedeli kültür sa
hasındadır. Bu bedeli istih!al edebilmek için yalnız 
konferanslar, ıreceler, temsiller kifayet etmez. Halkı 
okumağa scvketmek' ve okuyabilmesi içinde ona ki· 
tap'ar lemin edebilmek llzımdır. 

Geçenlerde muhterem bir baya. 
nımız ailede çocuğun çaya atılan 
şeker oldutunu aöylüyorlardı. De
mek bu aile, kaloriferi tüten apar
lımanı semaver zannetmiş olacak •• 
yahut ta biçare çocuğun anası ço• 
cukcaıtızı doktora göstermek için 
apartımanın önüne ıretirip bırak. 
mış olacak. Kadın, çocuğu dokto• 
ra ııöslermek için herhangi bir 
apartımana göstermek !Azım geldiğini 
zannedecek kadar ahmak .• 

Mersln (Hususi Muhabiri:mlz- zabıt yapmakla uğraşmıştır. Nine sadüfcn, ne olursa olsun,bu yap:lan hareket çok dik-

d ) M 25 santim en, 50 santim boy "e ·IO kate değer. Hediyelenn kitaptan seçılmiş bulunması en - ersinden Adanaya giden • y b - k 
l tr santim derinli"inde bır' sandıg"ı pa- ı ·ı Ü.\ u ne.ticeyi İ•lı.hdaf etmek demek lir. yo cu eni lokomotifi Yenicede 15 - ı p 

ra dolu olarak bırakmıştır. Bu san- .- ara ılc m~htelıf eserler alınacağına göre bin. 
manevra yapan ve Adanaya gide- d kt 

165 
lir b k Detıce neşrıyatı hımayc etmek, 

k la - k lr ·nın ı an a an not ve bronz 11 B d · 
cc 

0 
n yu enı arkasına bağ- para rıkıruştır Üstü safi nikel .. - ~ ava da~ıtmak suretile okuma ve kültürü 

lı kar makinesine çarpmış ve maki- ' · on - neşru tamım etmek. 
neyi hurdahaş etmiştir. luk .ve k~ruştur. Bundan başka ne- , Görülüyor ki bu küçük ikramiye eğlencesi bütün 
Tahkıkat yapılmaktadır. ~cnın faızdc. pek çok parası oldu- mem.leketin b:iyü~ ~üçJk Halkevlcrine tc)mili icabe-

gu da soylenıyor. deceK de~·erde bır ornek teş~il edcbılir. 

Sabit kütüphanelerin göreceA-i vazifeden daha 
Ü•tün fayda temin eden bu tarz yine millf bir suret
le ve yurdu saran bir ehemmiyette tatbik olunursa 
daha seri neticeler alınır. Yalnız dikkat etmelidir ı 
Eserler mümkün oldu~u kadar kültürel olmalıdır. 
B

1
u h•rckel, tam manasilc bir taşla iki kuş vurmak 

Oıur. 

Hatice Hatip 

Kimler evleniyor? .. 
Muhterem Bayan Meliha Baysal 

verdiği bir beyanatlarında şöyle 
garip bır söz söylüyorlar: 

- Erkekler otuz yaşını geç
meden evlenmemeli! Zannımızca • muhterem bayan son zamanlarda 
yalnız (ademi iktidar) ilaçlarının 
sahlmaıındaki sırrı biliyorlar! .• 

Serdengeçti 
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~Şehirden reportaj /ar 
1 
d)t5'1Jord:O:ka. 

:Yüzlerce dükkanın Akı-' i:panyanın 
ı beti felakete , Mürakabesi 

Rusya'da General . Si-·r
1 
Japonya'nın 

benko ve daha bır : 
"'' doğru mu gidiyor ? ı gü~ie~"~,~i~,';;: ~~~~l t::.:~~~~t ~~~ 

kaç kişi tevkif edildiler Harici siyaseti 
Roma 6 (Hususi) 

General Sibenko 
olmuşlardır. 

- - ·-
Kızıl ordunun Merkeri Asya Baıkumandanı 

ile Sovyet Bankau direktörü Mariarin tevkil 

Litvlnl)fun azledilrrek Vaşington yahut Paris sefirliklerinden birine 
tayin cdilcceti ve yerine Tahiofun tayin cdilecetine dair deveran odcn 
Şayialar tahakkuk etmemiştir. 

• • • 
Suriye Başvekilinin İnönü'ne 

teşekkürü 
lstanbul 6 ( A. A.) - lstanbuld•n &eçmekte o•an Suriye başvekili 

Cemil Merdiln bugün Suriycye gitmek üzere hareket etmiştir. Hareket· 
ten evvel Başvekil ismet lnönü'ne aşağıdakı telgrafı çekmiş\ir : 

Başvekil ismet lnönü 
ANKARA 

Samimt olarak uadet ve refah diledigimiz }Üce memleketinizden 
fc 0 t'jtimiz sırada hakkımızda gösterdiği samimi kabulden dolayı Türki· 
Ye Cumhuri, eti hükumetine lsıanbul'dan ayrılırken hararetli teşekkür• 
leriaıizi arzederiı. Başvekil 

CEM!l l\fERDÜN 

Oeğişmiyecek 
Tokyo 6 ( A. A. ) - Domol 

ojanıuun bi/JirJi/,İn• /lÔr•, H. 
Hayaıi, 12 ıııbat diyet mtclls/ 
huzurun-la bir nutuk ıôy/iguılc 

kabin• tlıtlımelırinı rağmen 
Japonya' nın harici sr'ya$efinin 
ognt olarak kaldıfını lılldirincı 

B. llorllontn 21 kıinunuıanidı 
i.alt ılUfl noktai nazarları 

6ir dalıa lıglıl tglogıctlc fJt ha• 
rlci ıigıutl hııkkınJa umumi 
mahiyeti• kısa beyanatla bulu· 
nacoklır. 

Amerika da 
Hakimler 

• • • Cumhurreisi yeni 
Almanya Mısırdan kapitü/as- 'bir teklifte bulundu 

yon/arın kalkmasını kabul etti 
Kahire 6 (A. A.) - Aln>anya hükumeti Mım hükumetine kapitülas• 

Yontar rejiminin kaldırılmasına muvafakat ettiıtini fakat nisanın dördüncil 
iilnü Montrecx'de toplanacak olan konferansa davet edilmesini arııa 
etmediğini bildirmiştir. 

• • • 1 

Deyli Ekspres gazetesinin hususi; 
tayyaresi düştü,hir kaç kişi öldü 

Londra 6 (Hususi) - Dünyanın en çok satılan (Deyli Ekspres) ga• 
ıetesıııin Glaskovdan Livcrpola gitmekte olan bususr tayyaresi, aükılt 
etınişl r. Tayyareni:ı enkazı Nüganovey civarında bulunmuştur. Tayya• 
renin içindeki yolcularla birlikte, gazetenin hava sütunu muharriri de 
kömür haline gelmişlerdir. 

• • • 
lehistanda başarılacak geni işler· 

Varşova, 6 (A. A.) - Yapılarak büyü'< r,ıerin planı parlamento• 
nıın mali encümeninde münakaşa edilmiştir. Maliye Nazırı bu itlerin 
başlıca hedefi men.lekeıın wukavemelini arttırmak oldua-unu söylemiş 
ve hükümetın Vistul nel.rile bu nehrin ayaklarından biri arasından yani 
ı·ükslk Si ~ eıyadaki endüstri merkezinden daha az tehlikeye maruz bir 
aaı,.J. ,....., "'': ":ft.lüdrô .rrıer.kezi tesis c\mı!'.fu ll\?~'(;,',ll~.ll!'d>t J>•..W....A..li 
jj'unu illh·e ctmıştır. Bunun lçm aorc ıeııe n e . " .1y~ 

1 t 1 t k la-z·mgelmek•edir. Bu parıdan 130 mılyonu Fransız il• 
ı o y sar e m• • . . ·ı k d' 
t 'k ·ı · dı 'ecektir Dı"'er kısmı dalııll pıyuada tedavu etme tc ır, 
ı ruz~ e temın e 1 • ~ - • • b -

N Polonya sılAblarının tcdafuf mahıyctıni te aruz 
Harb ye uırı 

ettirmiştir. • • • 
Sovyet Rusyanın Japon ve Alman 
Son notası 1 Beraberliği 

l/.lndra, 6 (A.A.) - .EH:'li.1g 
Star» ;pzetcıil.nin bildırdıgıııe göre, 
Fransız Hükl:meti, İspanyol al- il
lerinin kontrolu planı hakkında ye· 
ni bir teklif hazırlamaktadLP Fran
sa hükumeti, kontrola So,·yet do -
nanmas• istirak ettirilem<'zse Al -
man dona~masının da ıştirak etti
rilmemesi liızım geldiği fümrıl -
dir. Diğ"r taraftan Lord P1ymuth, 
İspanyol sahillerinin muhtelif mil
letler tarafından yapılaca"' k•m -
trol mıntakalarına taksimi aleyhin
de bulunan bir Sovyct notası al -

mıştır. 

Filist inde vaziyet 
Kudüs, 6 (A.A.) - Kudüs siya i 

ınehafili, İngiliz fevkalade komise
rinin bu ayın dokuzunda Lo.ıdrJya 
hareketinin tetkik komisyonunun 
raporu ve a}~:i zamanda Flisti~in 
dahili vaziydile alakadar oldugu
nu tahmiıı eylemektedir. 

Tokvo 6 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, ·Aimanya ile Japonya ara • 

sında münakit komünizm aleyhtarı 
anlaşmada tasrih edilen Tokyo ve 

Londra komhyonları teşekkül et
miş bulunmaktadır. 1Iaamafih bu 

koır..,yonlara kimlerin tayin edil
digi daha malum değıldır. 

Habeşistan gallp· 
leri döndüler! 

Roma, 6 (A.A.) - Habeş harbine 
gönülliı olarak giden eski muha • 
ripler bugün Garbi Afrikadan Ro • 
maya dönmüşler ve tezahüratla 
karşılanmıslardır. 

Alman Hariciye 
Nazırı Vlyanaya 

glıdiyor 
Viyana, 6 (A.A.) - Siyasi meha· 

filde zannolunduğuna göre, Alman. 

Vaşington 6 (A.A.) - Kongreye 
verdiği bir beyanname ile M. Rooz. 
velt, geçenlerde icrai sistemde ten
sikat yapılmasını tavsiye etmiş ol
duğu gibi bu sefer de adli sistemde 
tenki5at yapılmasını talep etmekte
dır. 

Reisicumhur bu beyanname ile 
beraber başlıca noktaları '!§ağıda 
yazılı bir kanun Hlyihası vermiştir. 

ı. - Bir mahkeme azası yetmiş 
yaşına geldiği tarihten itibaren al
tı ay zarfında istifa etmediği tak • 
dirde reisicumhur her federal mah
kemeye bir yedek aza tayin etmek 
salahıyetini haiz olacaktır. 

2 - Yük5"k mahkeme federal bi· 
dayet mahkemelerinin adli tak • 
vimlenne nezaret etmek üzere ida
ri bir muavin tayin etmek salıihi
yetini haiz olacak ve işler· çok ol· 
duğu zaman mahkemelere yardım 
etmek üzere yüksek mahkeme re
isi bir kaç hakim gönderebilecek • 

tı~ ---· 
velce Birleşik Hükumetler ınud • 
deiumuroisini haberdar etmeden ve 
federal hükumetin fikirlerini al • 
madan adli kararlar vermiyecek • 
tir. 

4 - Bir mahkeme kanunu esasi· 
ye müteallik bi ı mesele hakkında 
karar verdiği zaman dava derhal 
doğrudan doğruya yüksek mahke· 
mede istinaf edilebilecek ve bu me
sele yüksek mahkeme tarafından 
diğer işlere tercihan tetkik edile • 
cektir. 

Bu Proje kabul edıldıği takdirde 
bundan yüksek mahkeme azaları • 
nın bazıları ve bilhassa mahkeme· 
nin reisı M. Hughes müteessir ola
caktır. 

Mo• kovede bir ziyafet 
gece•I 

Moskova, 6 (A.A.) - Harici tica-
ret komiseri Rozengols yeni Ame
rika Büyük Elçisi Dawis şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiş ve bu ziya
fette müdafaa komiseri Voroşilof 
ve yiyecek endüstrisi komiseri Mi
koyan da hazır bulunmuşlardır. 

&- ---- --- --
. Hariciye Nazırı Von Neurath, A -

vusturya Hariciye Nazırı Schmith'
in geçen kanunuevvelde Berline 
yaptığı ziyareti bu ayın sonunda 
iade edecektir. 

Hadiseler ve Hadiseler Karşısında Gazeteler 
Muhhtin Birgen - Fransanın ne 

irfanına, ne de zekasına yakışını -
yan hadiseler ... 

- Fransada irfan ve zeka dev
letin yüksek idaresine hakim de
ğildir ki... Fransada §U vatandaş. 
bu vatandaş şöyle veya böyle bir 
zeka ve irfan rekoru kurmuştur, 
belki ztka ve irfanla şöhret sal • 
mış olanların nisbeti Fransada da
ha yük:; ktir, fakat bu nevi ,-atan· 
daşları bol olan Fransa kadar bu 
nevi yatandaşlardan devlet işle-

-;inde az istifade edılen bir başka 
llevlet yoktur. 

Felek Burhanettin - Aman sıkı 
tutun! 

- Neyi? 
Diyecek ve belki de bu merakla 

dostumun yarım sütunluk dünkü 
yazısını okuyacaktım. Fakat be -
nimle beraber ayni zamanda ser -
levhayı okuyan bir başka dostum 
imdadıma yetişti'. 

_ .Felek• böyle bir ta\•siyeyl 
ancak para keselerimiz için yapabi
lir ..•• dedi. - Her halde bir kaza 
geçirmiş, 15 • 20 kuruş kaybetmiş 

olacak. 

* E·ref Şefik - Galatasaray kap-
;ı d ? 

tanı olsaydım ne yapar ım. 
- İlk işin, sanırım, bütün ku

lüp azasını rad)'odaki konferansla
rını ezberlemiy. mec'bur etmek o
lurdu. Sonra ... ne bileyim ben? Fa
raza, Galatasaravdan yalnız bir ı 
.Güneş kulübü· çıkarmakla iktifa ! 

etmez, onu daha fazla parçalar 
dın. 

Sadri Etem - Tarihin 9erefi ... 
- Biziz ... . .. 
Sermet Muhtar - .Anasını gor 

kızını al!> Numara: 98. 
-Aman dostum .. bu emri iki gün 

daha tekrarlama' 
Yarın numara .99, diyeceksin di

yelim ... Ya öbürgün• 
Nurullah Ataç - Güzelliğin sır

rı ... 
- Vaz geç' Ne anlıyabilir, ne de 

anlatabilirsin! 
Akşa m- Atı geçen koşucu ... 
- Serln·hayı yanlış atmış•ın ar· 

kad:ış, .Koşucudan geride kalan 
at> de de do~ru~·u söylenıi~ ol: 

Kara Davut 

1 kısmen havaların bozuk olmasın -

P iyasada mikrop nakilleri mi 
satılıyor ? 

dan_, kısmen de Almanyanın ve İ-

l
i. talyanın ~·ardımile Franko tara -

fından l\fadrıd ,.c l\lal~ga üzerıne 

yapılan büyük taarruzun neticesiz 

Berberler endişe ve telaş içinde 
bulunuyorlar 

Bir parça sabun tozu, bir kaç ke
ten hırvlu, bir keskin ustra, bir ka
yış \'e yarım kilo süblümeli su, bir 
ikı (sıfır, bir ve iki) numaralı saç 
makinesi, leğen, ibrik, tahta kol -
tuklar ve yani topu 15-20 lira için
de sermayeli bir dükkan, içinde iri
li ufaklı, beyaz gömleki, saçları kı
vır kıvır delikanlı veya orta yaşlı 
insanlar ve işte bir berber dükka
nı. Hem modern, hem bol müşte· 
rili, hem bol kazançlı . Şöyle binde 
bir hatalı bir istatistik gösteriyor 
ki 10 kilometre murabbaıııa bir 
berber düşüyor. 

Berberer ve berberligin aleyhin
de değılim. U•ha meramımıza gi· 
rışmedık. 

Bir kaç kıı;ık iskemle. mermerli, 
mermersiz beş altı masa, üç beş 
U\ l."'CL.Vt. 1 ~·• - ._ t.. _.._ 

elleri simsiyah. yüzü gözü komür 
tozu içinde bır adam ,.e işte bugü· 
nün bir mahalle kahvesi, hatta bir 
cadde kahvesi. Beş on lira sermaye
lı bu mütevazıdan aşağı dükkanın 
mü~terisi bol, kazancı fazla . 
Şöyle binde bir hatalı bir ista

tislık gösteriyor ki on kilometre 
murabbaına yarım kahve düşü -
yor. 

Türkiye (760) bin kilometre mu· 
rabbaı olduğuna göre (76) bin ber· 
her Yar demektir. 

Yurt bu kadar satıh ölçüsünde 
bulunduğuna nazaran (38) bin kah
ve var demektir. 
Apartımanlarda, müesseselerde, 

hanlarda. daırelerde, sokaklarda, 
köylerde, mahallelerde, caddeler • 
de, şehirlerde, meydanlarda, kır -
larda, dağlarda, geçitlerde şurada 
burada her yerden, her şeyden 
önce ya bir berber veya bir kahve
hane görülür. Şöyle bir Direkler a· 
rasına bir uzansanız bir iki bakkal. 
iki eczahane, küçük köfte ve muhal
lebi dükkanlarından gayri yanya
na denecek kadar berber ve kah· 
vehane sizi de b~nim gibi hayrete 
düşürecektir. 

Bu i5 ne berberi, ııe kahveciyi 
m<>mn un eden bir rakkam, ne 
memleket hesabına iftiharla kay· 
dedilccck ihsai bir yekundur. Her 
ikisi de işsizliğin, çalışma durgun • 
luğunun bir i~areti gibi telakki o
lunabilir. 

Bir röportajımın ba~langıcıdır. 

Şimdi giriyoruz sadede: 
Berbere hafta tatili veri\ıli. Se -

vindiler, eğlendiler, meınleketc, 
millete, büyüklere dualar eltill'r. 

Fakat !Ju birinci dertleri ı 'lliş. 
İkincisini şimdi meydana ~ıkarıyor
lar. Bu ondan çok müiıim. çok !ı
raklı, çok haklı, çok yel' inde ... 

Cemiyet rükünlerinden olan sa
natkar bir berber yanayakıla diyor 
ki: 

•Ün bin kişiye bir eczahane dü
şüyor. Bu karar yerinde mi ye
rinde değil mi tetkiki ne aklımın 
işi ne de beııim işimdir. San'at ve 
i~ SC'rbe~tlir. BL4nun şümulünü a
ramak benim 'azifem dışındadır. 
Fakat mesela istanbulun niilusu 
(700) bin kadardır. Çocukları, sa· 

kallıları, ihtiyarları, traşa lüzum 
görmiyenleri bir kenara bırakır -
sak traş olanların (10-15) bini geç
medığini görürüz. Hele son ıaman
larda tanesi kırk paraya kadar dü
·en traş bıçakları gibi bir düşman 
karşısında bu miktar müşterinin 

yarısını da kaybetmiş olduğumuzu 
hesaba koyarsak azami (8) bin 
müşterimiz var demektir. Hemen 
hemen beş kişiye bir berber dük -. 
kanı düşüyor zannındayım. Bir 

berberde üç müstahdimden aşağı 

az bulunur. O halde çoğumuz i~si
siz, açız demektir. İtiraf etmek v" 
açıkca soylemek gerekler ki çogu
muz açız. Bir kaç aylık bir çalı~
ma ile ~Ji ustura tutan halısını, 

yorganını satarak bir dükkancık 
kiralamakt "e işe ba :am .. ktadır. 

berberliğin elinde bu san'at Öl
müştür. Berberlik artık, bizzat be
ceremedikleri için kadınhrın saç
larını kıvırmıya döküldü. 

Daha mühimmi, çok ehemmi var : 
Bir traş (10) kuruş. Yani bir sa

kal traşını biz (10) kuruşa yapa
rız. Halbuki bir traş bıçağı 40 pa
radır. Normal olarak iki defa, bar
dak içinde bilenerek beş defa tra:,; 
eder. Görülüyor ki evlerde traş on 

paradan aşagıya düşmüştür. İş sa· 
hipleri, memurlar, askerler, su -
baylar, az gelirliler kötü berberler 
yüzünden san'attan iğrenenler bu 
işde selameti buldular. Fakat, san'at 
yıkılıyor. 

Bizzat kendi kendim kemiren 
haldeyiz. Artık hakkımızdır iste -
mek. Bu işi kayıt altına almak la
zımdır. Aramızda tasfiye lazımdır. 
Berber dükkanı açabilmek, şehrir. 
sıhhat ve selameti namına ağır ka
yıtlara bağlı olmalıdır. Sinema a
çarken demir perde istiyorlar. be
ton makine dairesi istiyorlar, isti
yorlar istiyorlar. Elinde ustura, in
san yüzünde çalışacak adamlarla 
dolu, her türlü hastalıkların nakilı 
işlerle uğraşanların dükkanların -
dan da böylece bir şe~ !er isteme
lidir. 

Berber olabilir. Fakat dükkan aç· 
mak o kayıtlara bağlı olmak geerk

tir.• 
Bir saat kan ter içinde beni lraş 

eden berber ustası haklı mıdır, 
haksız mıdır? Ben tayin edemedim. 
Fakat hakikati söylemek Hızım ge

lirse röportajım olmasa dükkô.r.1a
rının >emtındeıı geçmiyorı:ın. Zi -
ra: 

On paraya bir traş 1 

Bir tehlikeyi daha habPr ve -
riyorlar. 

Traş bıçakları tekrar bilenerek 
piyasaya çıkarılıyormuş. Belki 
berb r prııp::ogandası diyeceksiniz 
böyle değıl me,ele. Biiye deyip ge· 
çemeyiz. Tehlike saatimize müte
veccihtir. Senin kullandığın bı
çağı ben. beniınk ini sen kullanır -
san bu kan kardeşliginden memle
ket zarar göriir. Hastalık bundan 
güzel bir ııakil vasıtası bulamaz. 

Mühim is bu. Çok Pntrrnson. bi-

kalmnsı üzerine hazırlanmak ihti-
yacından ileri gelivor. 

Şu muhakkaktır ki eger İtalya
nın ve bilhassa Almanyanın mües
sir yardımları olmasaydı, Franko 
çoktan tedip edilecekti. Franko, 

İspanya hükumetine karşı giri~ti
ği mücadelede keııdısine yapıla -

cak kü,·ük bir yardım ile galebe 

çalacağ.'1a önce İtalyayı, sonra da 
Almanyayı ikna etti. İtalya \•e Al

manya, Franko'ya istediğinden faz
la yardımda bulundular. Fran • 
konun muvaflakiyetsizliği Alman

ya ve İtalya için bir hayal sükutu 
olmuştur. 

Diğer taraftan ,;iyasi vazivet de
ğişmiştir: İngiltere. Italya il',, Cen
tilmen itilafını imzaladı. Alman -
ya da Fas'a diş geçiremiyecegini 
anladı. 

Hiller, otuz sene evvel ikinci 
Wilhelm gibi görmüştür ki Fas hak
kında Almanyanın besliyeceği üıni~ 

İngiltere ile Fransa arasındaki te
sanüdü arttırmaya yardımdan baş
ka bir netice vermez. Bu vazivette 
İspanyaya gönüllü asker ..,ııö~der
memek ve İspanya sahillerini ve 
hudutlarını murakabe etmek i~in 

İngiltere tarafından ileri sürülen 

teklifi Almanya da İtalya da ka -
bul ettiler. Prensip itibarile büt iin 

de\•letlerin kabul ettikleri İngili? 
teklifi şimdi Londradaki karı~moz

lık komisyonunun "!indedir. Ko -
mis ·on bugünlerde toplanıp İs -

panyaya gönüllü asker gönderil -
mesınin memnu olduğu tarihi l ·s

bit edecek ve İspa,nyanın muraka -
besi içiıı de ıcaberlen tedbirleri a
lacaktır. Şunu söyliyelim ki bu, 

tatbiki kolay bir ig olınıyacakt:r. 

Prensip itibarile murakabe} e ı azı 

olmak başka, bunun tatbik tarzı.nı 
kararla !ırmak başkadır. İspanya 

karadan Fransnın, Portelmin ve 
İngilterenin hudut komşusudur. 
trrek hududunÜıı murakabe ~uhc
ceğini iiğreninc<', bunu latife t<" -
liıkki ettiğini bildirdi. Fakat ~ğer 
İngiltere, Fransa, İtalya ve Al -
manya bu işe ciddi olarnk sarılmış· 

tarsa, Portekizi yola getirebilir -
ter. Ve gelmezse, Portekiz sahil

lerini de murakabe edebilirler. Di· 

ger taraftan Madrid hükumeti de 
murakabeyi prensip itibarile ka
bul etmekle beraber, bunun yalıııı 

Franko hükümctintı münhasır kal
masını istiyor. Franko hükumeti de 

tabii Madrid hükumetine münha
sır kalmasını istiyecek. Denizden 

murakabenin de bir çok zorlukları 

olacağı aşikardır. Mamafi eğer bü
yük devletler isterlerse, heı· şeye 

rağmen, İspanya mücadelesini ts
panya topraklarına hasredecek mü· 

essir tedbir almakta güçlük çek -
mezler. İngiliz notasiyle, bu notaya 

verilen cevaplardaki arzu \'e te -
rnennilerin ne derecede samirrl 
olduğunu bize Londradaki karış -

mazlık komisyonunun müzakere -
!eri ve kararları gösterecek. 

A. •·ESMER 
1 11111ıı1111111111ııııı111 1 ııı"11" 11'"""'"...,_'_'"""'""'11' 11'"11 

Troçktye nutuk 
söyletecekler mi?. 

Ncvyork. 6 (A.A.) - Ne\'york 
Heı·ald gazetesi. yazıyor: 

Dı~bakRıılığr, Troçkinin salı gii· 
nü Meksiko'dan telefonla söyliye· 
.:eği nutkun Nevyork radyosu ta· 

rafından neşrine mani olmak sala
hiyetini haiz olup olmadığının tes -

bili için kanunların tetkik edilme· 

sini miü>akalat komisyonundan is· 
tem iştir. 
Komı yun, dı~bakanlığın buna 

salahiyeti olmadığını bildirmiş ve 

buııcın üzerine müdahale edilme • 
mcsine karar verilmiştir. 

raz daha delik deşik edince kari
lerime yeni bir röportajla sunaca
ğım. 

Meğer dün hafta tatili yapan ber
berlerde ne dertleı· varını~ ki ucu 
bize dokunuyor. 

İST.\NBUL MUHABİRİ 
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[0il~kü sayıdan devam} 

-A_çlK 

NE UZUN 
NE KISA: 

Susabilmek!. 
Söz ııümü~ l~üklit ~l~nd!_", 

derler. Ben bir kuyumcu ırıbı soı 
ile sükOtu muhakkak aralarında 
fark bulmak mülAhazasile böyle 
bir mihenııe vurmık taraftarı d~ 
R'ilim. Çünkü pek çok z!'~an. ~u
mü, ile zltının yer deıtıştırdııtıne 
ıahit olmaz mıyız? 

Mesela. baıı zaman konuşmak, 
hem pek uz un konuşmak insanlı 
menfaat temin ettiği halde susm~k 
uıraıa sokar, veyahut bu;ıun aksı. . 

Ben kendi hesabıma bır muha.r· 
ririn dedigi ızibi "susmalc, susabı l· 
mek en büyük muvalfakıyetllr" 
sözüne inanıyorum. Çünkü, bence 
herkes konuşabi lir. Fakat herkes 
susamaz. 

1
• 

Burada\..i susmakla; icabı ha ın· 
de ya sahur J diyerek yani. her 
cevri kaderdir diyerek sıneye 
çekerek susmayı kastediyorum. 

Fakat siı bu fikrimi bır aı daha 
devolope ederek umumi_Y et:e sus· 
manın altın olduğunu ıddıa ede· 
bilirsiniz. 

söz-

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Bize resminizi gönderin, 
size ne olduğunuzu 

söyliyelim 
r Bu .utuDlarıroıı:da eku7ucı.ı.la• 
rı•uzın fotoiraflarıaı tahllle de .. 
••m ediyoruz. ] 

282 : /\ · m ı •:ökten 
e intizam ve 

d i ıi plini sever bir 

gençtir. Butün 
işlerinin zama· 

ııında yapılma• 
sını iıter. Boş 
durmaktan hoş• 
)anmaz. Daima 

7 Şubat_-... 

Cevap vermediler, gülümsediler. 

.. "d. 

çalışmak arzu eder. 
· Hayatla mücade· 

ıt c 1 yı i nı ... z. Or la derece bir ze .. 
kA s ı vardı r. Hass astır. Güzel yazı· 
lar okuma.,oı sever, bu yazılar 
üzerinde ruhunu, kafasını, gönlünü 
yorar, saatlerce vakit geçirir. Ha• 
yıle hafifce meyyaldir. 

_ Değilmiş. yalnız evde kalır • 
- Onlar mı imiş? 1 

Odaya gir ine•: 
ueçcrı fÜn bır konserde 1 1 !!'• 

Arkamda oturan bir bayım ayağı0 11ndalyamda tempo tutuyordu. . 
aandalyama her vuruşta ses bır 
davul tokmağı ıribi kafama vurulu• 
yordu sanki ... 

Bu yarım saat susamamanın bir 
tezahürü idi. 

Jf 
Dün akşam tiyatroda yanımda 

iki delikanlı oturuyordu. Pi~e~ baş
ladıktan sonra dahi scslerının to
nunu indirmeden konuşuyorlardı. 

- Dekorlar fena delfil •• 
- Kız ızüıel oynuyor. 
_ Piyes cidden ızüzel y~zılmış •• 
Onların sesinden sahneyı duya• 

mıyordum. 
Bu da susamamanın bir tezahürü 

idi. 
Jf 

283: M. Eroz 
e Uysaldır. 

Çocuklara faz· 
la düşkün ve 
çok şefkatli· 

dir. Hadiseler 
karşısında ça· 
buk müleesıir 

olur. Okuma

ıta fazla he· 
vesli olmamak· 
la beraber ıreı-

mez. 

meıtt de sev· 
Fazla konuşnıuını ve dinlen• 

meııni ister. 
284: Ali Ak 
e Anbidir. 

!arsa belki şun~ ~u~~ ~e~eze.'.i~ e: 
derler diye bır ıki gun ıçın gotur 
düler. 

- Ölenleri ne yaptılar? 
Siz gittikten sonra arka sokak

taki servis kapı~ına belediye.· 
nin bir çöp kamyonu getirdiler. Ü· 
çünü de ayrı ayrı birer çuvala lco· 
yup kimse görmeden yüklediler. 

- Hiç kimse görmedi mi? 
- Hayır. 

- Çöpçüler? 
_ Onlar çöpçü değillerdi. Gali-

ba morga götürdüler. 
_ Sen katıli görmedin mi? Allo! 

Dürive hanım! Allo! 
K;rşı taraf telefonu yavaşça ka· 

pandı. . 
Mecdi durakladı. Düriye demlen 

di? bu kadın neye cevap verme . 

- Benden vaz mı geçtiniz? 
- Hadisenin yürüyüşü vaz ge • 

çirdi. . . . 
_ Bu yürüyüşü öğrenebılır mı· 

yim? 
- Ne çıkar? Gazetecilere yara

maz. Malum ya ortada bir intihar 
vak'ası var. 

- Ras Feddan mı in~ihar elti? 
_ Ne biliyorsunuz? 
- Yoksa Ahmet Müslim mi? 
- Siz evinızde kalacağınız:ı dair 

a!iamlarıma söz verrr. ı ~ tiniz. 
- Bavan Canseveri eskiden ta

nırım . Onda intıhaı- ed~cek kııvvet 
yoktur. Yoksa morgtaki tc§rlh ne-
1:1cesinde mi bu kanaate vardınız? 

- Ilayretc dü şmüyorum clPscm 
doğru olmaz. Önce siz söyleyin 
bunlorı nereden öğrendiniz? 

Sol tarafımda oturan kıranla bir 
adam çatır, çutur . fıs l ı~ yiyordu. 
Yine, niye demiyelım. k~ bu ~a _su
samamanın bir tezahüru değıldır • 

Y•lpu• lıulaklı "'} 1f receye var. 

bir hafta gece yarısından sonra ba· •Susmak, susabilmek, eıı büyük maz. Sinirleri· 

Fak at bu asa• 
biyct ifrat de• Tekrar telefonu açtı. Uzun zaman 

bekledi. Di.iriye geldi. Kısa konuş

tu: 

- Suçsuz ve şüphesiz bir adanı, 
bır zabıta amirine berşeyı söyliye
bilir. 

Horrra! .• 
Ve ey benim aziz okuyucularım. 

Size bir parça evvel esrar engiz si· 
siluet diye tarif ettiğim muhteşem 
kadınla işaretlerle konuşmağa baş

ladık. Kalp ile dudak arasında me
kik dokumaktan yorulan kolları • 
nuz hemen hemen ayni zamanda 
mükemmel bir esneme ve gerinme· 
yi ifade için gerildiler. 

e ben o gece dünyanın en ızü • 
masalını dinleyen bir çocuk gi· 

pı uyudum. 

* 777 odalı otel perisi ile her gece 
yarısından sonra böyle buluşuyor 
,,,.

1 
E-OıihirJ,...._ .. - .... ..:.ı.aıı o oır çey -

• .,,., fazla dayanamıyol' ve cAl
lah rahatlık versin• manasına ge
len el işaretini yapıp elektriğini 

sondürüyordu. Bu masum macera
yı ben ayni hızla ahbap çavuşlar • 
dan sakladım. Bu macera masum
du. Çünkii sizi temin ederim kar • 
şıkı otelin perisinden işaretlerle bir 
randevu almak işten bile değilken 
bu aklıma bile gelmemişti. Gayet 
kuvvetli bir his ile bana gece yarı
sından sonra karşıki pencerede be
liren peri kızı ile, her hangi bir 
kahvede buluşabileceğimiz her 
hangi bir kadın arasında hiç bir 
münasebet olamıyacağını fısıldı · 
yordu. Onu, karşıki pencere içeri
sinden başka hiç bir çerçeve içeri· 
sinde güzel bulamıyacağıma büyük 
bir kuvvetle indim. Zaten her ge
ce yarısından sonra bazan bir saat 
kadar süren bu çılgın nöbeti, ve ta· 
rif edilemiyecek kadar kuvvetli o
lan bu heyecan sar'ası benim neme 
yetmiyordu? 

Aziz dostlarım. Bu peri kızı tam 

na öpücükler gön.ıermeğe devam munffakıyettir.~ _Evet 11yın -~~~ ne daima hl· 
etti. tum edip.. susebılmek en buyu kimdir. içki. 

muvaffakıyettir. 
Hafta sonunda, onu o zamana ka· A 1 ye karşı zafi· menna .. 

dar yapmadığı garip garip kol ha- Fakaat soruyorum: . . . yeti vardır. 
reketlerinden, cteessür• ve cayrı· Acaba bizim tiyatro ıeyırcılerı· Gezmekten ve 

llk. ını ı·fade eden i"aretler ini miz araıında bu muvaffakıyete 
w erişmiş kaç kiıi vardır acaba?.. eğlenceden faz• 

gördüğüm zaman: 1 -~..,,,==="""''""""'N""'U"'·.,_&,,__,,,•,,,·_C_o , .,la=ı=e-=v"'k=a-=lı=r'========= - Peri kızı galiba benimle kötü 1, ,= 
kötü alay ediyor, dedim. Ve kızdı· edememekten başka bir kabahati 
ğımı göstermek için elektriği kapa- olmıyan misis Neykl ile tanıştırdı. 
dım. Fakat o daha büyük bir şid • Bu eski genç kız elli yaşlarında 
detle cmüthiş bir teessür>Ü ifade vardı. Fakat kendisine kazara böy· 
eden işaretlere devam ediyordu. t~- bil" Ya1f tahTnin e.,:m~~-c;ü!:,';.~~ 
Ben ~lt\e!~•• _,. • : •• 1 uıı~ii~ ~ğlayıverirdi, bir güp ken-
\&rt'\~ """'""' ~--- • ..ı .... ,."'. ~ dısinin otuz yaşını veren mister 

Ertesi ve daha ertesi geceler peri Simisi alnından öpmeğe ktlkmış, 
kızını beyhude yere bekledim, dur- fakat altmış yaşına kadar yüzü du-
dum. Gelmedi. Ve bir daha da gel· dak izi görmiyen dinç dostumuz 
miyccel:ti. Meğer o işaretler, erte· bu harekete fena halde içerlemiş 
si gün başka bir memlekete gide
ce!ıine alametmiş! ne kalın kafalı 
bir adammışım meğer. 

* 

ve: 
- Ben bu kadar hassas insanlar· 

dan nefret ederim. Diyerek pür 
hiddet salondan çıkmıştı! 

Bu kadın kafalılığımdan bir kaç Misis Meykl bu hafif meşrepliği 
defa bizim ahbap çavuşları haber· yüzünden buna benzer daha birçok 
dar edecek oldum. Fakat sırrımı muamelelere maruz kalmış fakat 
saklamada hala bir zevk vardı. Vaz onun hakikaten henüz çocuk kalan 
geçtim. bir tarafı olduğu için yine kendisi-
Londranın otelleri ne tuhaf! Bi· ni etrafındakilere sevdirmenin yo-

zım otelin sakinleri arasında on beı !unu bulmuştu. 
yirmi senedir tuttuğu odayı bırak· Misis Meykl bir hayli zengin ol-
mıyan sağlam müşterileri var. duğu için bazan damdan düşercesi-
Dün bunlardan bir tanesile tanı§ • ne israflar yapıyordu. 
tık. Mister Simis tam 17 senedir Otelin salonunda başka bir ma· 
bizim otelde otururmuş! Senenin sada bıriç oynıyanlara onların ha-
iki üç ayını Hindıstandaki işlerinın berleri bile olmadan şampanya lk· 
peşinde geçirdikten sonra tekrar ram etmek bu garip kadının şahit 
bizim oteldeki odasına dönermiş . olduğumuz garip cömertliklerinden 
Mister Simis dün bize otelin henüz birisiydi. Fransızcayı sevimli bir 
7 senelik sakinlerinden olan ve ya~- lisanla konuşuyor ve Fransızlar • 
lı olduğu halde genç kızlığından dan bahsederken gözleri yaşarıyor· 
bir dirhem feda etmeğe tahammül du. Piyanoda bize: (Devamı var ) 

GözUmUza 
u ı ,enler 

Sahte satıcılar 

Bir aya yakın zamandanberi cad· 

delerde, cami avlularında, kenar 

sokakların koytu köşelerinde di • 

Jencileri seyrek hatta hatta hiç 

görmemiye başladık. Çünki dilen

cilik suçundan üç ay cezaya çarp

tırılmak hepsinin gözünü korkut· 

tu ve meydandan çekildiler. Fakat 
bu çekilme asla hakiki değildir . 

Onlar şimdi de bir seyyar satıcı 

kisvesine bürünerek icrayı san'at 

ediyorlar. Eline üç dört kirli zarf, 
bir kaç şeker alan meydana atılı

yor. Eğer kazara bunlardan alış 

veriş yapmıya kalkarsanız zinhar 

paranıza mukabil mal alamazsınız. 
Paranıza açılan avuç: 

- Allah berhüdar etsin. 

Duasile kapanıyor. 

Dılencilerle mücadele edilirken 
bu sahte satıcılarla da mücadele 

edimesini istemek bir hak gibi gö
rünüyor bana. 

Y. z. Blnath 

Açık Söz'ün romanı:12 
~ ....... ~~~~~._.,.........,...,..,,......,.""."'9'-: 

şan lanı yor galiba? .. su sızmazdı. İki yıldanberi ayni a
partımanda oturuyorlardı. Fatma 
nefis bir yemek pişirdiği zaman, 
küçük bir tabağa koyup Marikaya 
götürmeden duramazdı. Marika da 
Selma hanıma gelen şekerlemeler
den sık sık a5ırıp Fatmaya verirdi. 
Biri yemeğe, öteki yemişe ve şeker· 
lemeye düşkün bu iki kafadar hiz
metçi arasındaki dostluk bağları 
bazı mahrem sebeplerden ötürü, 
kolay kolay çözülmezdi. 

- Nasıl da bildin? Evet.. Bu ııe· 
ce onları baş göz edeceğiz . ......... 

H BA~JN,DA 
OL~N Ki 

Ya zen : lskender Fahrettln 

- Sahi mi söyliiyorsun? parası
nı almadan bıraktı demek? .. 

- Karnik sizin bunca paranızı 
almış bir adamdır. hanımcığım! 
yirmi liralık bir malı size emnıyet 
etmeyip de kime satacak? .. 

- Onun müşterisi çoktur, Mari
ka! Hele şu paketi gelir bakalım! 
göreyim bir kere ... 

Marika büfenin alt gözünü açtı .. 
Bir paket çıkardı. 

- İşte bu, hanımcığım! _yirmi li
re ya pahalı satmış gibi geldi bana. 
Bilmem siz ne dersiniz? 

Selma hanım paketi açtı .. İçin • 
deki tebeşir tozuna benziyen be· 
yaz maddeyi ~tkik etti. Bu tutam 
aldı .. burnuna çekti. 

- Vallahi heroinin en halisi bu 

işte. Helfil olsun Karniğe verdiğim 
paralar. 

Ve gözlerini süzerek, oturduğu 
kanapeye uzandı. 

- Cevat hlıla kalkmadı mı? 
- Hayır, hanımcığım! .. Küçüle 

hanım da uyanmadı haliı... 
- Cevat kalkınca, kendisine he· 

roin paketinin büfede saklı oldu • 
ğunu söylemeyi unutma, emi? 

- Peki hanımcığım! 

- Terziye de telefonla söyle .. 
Bugün Zeynebin provasına öğle· 

den önce gel..in. 
- Öğleden sonra evde yoksunuz 

demek? .. 
- Evet. Trabyaya gideceğiz. O

rada bir dostumuzun nişanı var ... 
- Sami Beyle Fıkre Hanım ni • 

Marika ayağa kalktı: 
- Hanımcığım, hatırıma gelmiş

ken sorayım: 
Küçük hanımla Cevat beyin ni • 

kahları Anadoluda mı kıyıldı? 
- Dün söyledim ya . Şimdi ne • 

den soruyorsun tekrar? .. 
- Burada kıyılsaydı daha iyi o

lurdu .. Eğlenirdik demek istiyecek· 
tim de. 

- Merak etme! onları burada da 
ıslatırız. Zaten eş dost, sağ olsunlar, 
hep eğlence clü şkünüdürler. Ceva
dın Zeyneplc nıkahlandığını du • 
yunca, (biz bunu saymayız... Eğ

lence isteriz.) diye tutturdular . 
Kurtuluş yok. Bu günlerde muhak
kak yapacağım bu eğle,..ıiyi... 

Marika mulfakda yemek pi)iri· 
yordu. 

Dört numaralı dairenin hizmetçi
si Fatma kırk yaşlarında bir kadın· 
dı . Boluda doğmuş .. yirmi yıldır 

İstanbul konaklarında aşçılık ~· a -
par dururdu. 
Marikanın Fatma ile arasından , 

Marika, terziye telefonla, öğle • 
den önce Zeynep hanımın elbise • 
sini provaya gelmesini söyledikten 
sonra, mutfağın kapısını çekerek, 
Fatma ile başbaşa vermişti. 

Fatma iki gündenberi merakın
dan çatlıyordu: Ce,·at bc ı· . Şi şli -
deki han ımları bırakı p da Anado • 
!uda bir köylü kızı ]c n asıl evlen • 
mi ~ti? 

J\1arika , Fatmanıı k afasındaki 

düğiimü çözmek ister gibi bir ta
vırla gülü msedi : 

- Ben Cevat beyin Z ·m ep ha • 
nımla Anadoluda evlenmiş olduğu
na hiç inanmıyorum. 

- Benim dt' aklım almıyor, Ma· 

- Affed iniz hanımefendim, yl· 
ne baygınlık geldi. 

Doktor bey müsaade etmiyor. 
- Katil için ... 
- Doktor çağırıyor. 
Mecdi bu sefer hem durakladı, 

hem yutkundu. Herşeye güzel gü
zel, kolay kolay cevaplar veren 
Düriye bu noktayı anlamazlık • 
tan gelmişti. Yahut kendısine öyle 
geldi. 
Pijemalar1nın etekleri zil Çd.lar

Ken1 u do ıcıbh 1 .. lııt. ~-""~ ıso.lı,-ordu. 

Hizmetçi kız, beyini böyle görme· 
mişti. Bu sevinç ne? Konuşulandan 
da birşey anlamadı. Katil, hanım, 
bey, pohs•? .. 

- Al şu lirayı! Yüzüme 
ne bakıyorsun kız? Bu, birinci te
lefonu iyi idare ettığin için .. İşte 
ikinci b ir lira daho .. ikinci telpfon 
için .. Aptal gibi yü züme bakma! Al 
şu üç lirayı da .. Bu da bu telefon 
işini hiç kimseye söylememek için. 
Anladın mı? ne evin içindekile

re, ne dışarıdakilere. Hiç, hiç kim
seye birşey söylemiyeceksin. Bır 
hafta söylemezsen, hafta sonunda 
daha beş lira veririm. İki hafta söy
lemezsen iki tane beş lira verece -
ğim. 

Her günkü gibi zarif, şık, iki dir· 
hem bir çekirdek giyindi kuşandı. 
Pencereden caddeye baktı. Kimse
ler yoktu. Evden çıktı. Yavaş ya -
vaş yürüyordu. Gece iki si -
vile verdiği sözü tutmak istiyordu. 

Bütün yol uzunluğunca kimseyi 
göremedi. İkisini de ancak müdü
rün kapısı önünde gördü. Selam 
verdi: 

- Sizi bekledim. 

rika! Cevdt bey size gelip giden 
hanımların hiç birisini beğenmj • 
yordu. Bu köylü kızını nasıl oldu 
da sevdi? 

- Sevdiğini bilmiyoruz. Baka • 
hm aradan bir kaç gün geçsin ... 

- Desene Karamanın koyunu .. 
sonra çıkar oyunu. 
- Fakat Zeynep hanım o kadar saf, 

o kadar temiz yürekli bir kız ki ... 
- Nereden anladın onun böyle 

olduğunu? 

- Dün gece odalarına çay götür
düm .. Zeynep hanım beni görünce 
kıpkırmızı oldu .. Utandı. Yer yarıl· 
saydı . haniya, yerin dıbine geçecek
ti. 

- Eh .. olur ya. Köylü kızlarının 
hepsi u_!.anr'ç olur 

- Yani demek istıyorum ki, ka· 
bahatli bir insan gibi önüne bakı • 
yordu. Eğer Cevat beyin nikahlısı 
olsaydı, derhal çay tepsisini elim
den alacak ve neşesi kaçmıyaca k
tı. 

- Sen de benim gibi şüpheleni

yorsun, öyle mi? 
- Şüphe de taf mı? Hiç te karı 

koca gibi görünmüyorlar ... 

Nasıl öğrendiğini noktası ııokta· 

sına anlattı, ve: 
- Dedim ya, gazetecilik .. Dedı. 

Gülü ştüler . 

- Bir hlıdisedir oldu. İş ad!iyc
ye geçti. Adliye neşrini mür ·ısip 
görmüyor. Bu tamamen insari ve 
içtimai bir düşünce neticesidir. 
Siz de bu fikirdesiniz şüphesiz. 

- Evet, fakat katil... 
- Otopsi olsun, tetkikat olsun, 

bunu meydana çıkarıyor. Yani? 
Yani Ahmet Müslim önce Canseveri 
sonra zenciyi öldürüyor ve hemen· 
intihar ediyor. • 

- Otopsi belki bun.u böyle gös 
!erebilir. Başka delilleriniz var mı! 

- Evet. Gerek zenci, gerek Ah • 
met Müslim Canseverin apartıma· 
nında misafirleridir Tabancanın 

podesiiet kılıfını Canseverin dola -
hında bulduk. İlk ölen Cansever • 
dir. Binaenaleyh o katil değildir. 

İkinci ölen zencidir, katil o olsa 
son ölmesi lazım geliyor, kurşun -
!arın seyirleri gösteriyor ki katil 
ve müntehir Ahmet Müslimdlr. 
Ölenler içinde katil ve müntehir 
yoktur! 

- Etme dostum! 

- Çok ciddi söylüyorum müdü-• 
:üm; katil ba~kasıdır! 

- Demek israr ediyorsunuz? 
- Evet ısrar ediyorum. 

- O halde biliyorsunuz? , 
- Biliyorum, fakat katili değil. 
- Bilmediğinizi mi biliyorsu • 

nuz? 
- Şaka etmeyiniz, katili bileni 

biliyorum! 
-Ya?!. 

(Devamı var) 

Merdiven başından ince bir ka-
dın sesi yükseldi: 

- Fatma .. neredesin yine? 
Fatmayı hanımı çağırıyordu. 
Dedikoduyu kestiler •• 
Ayrildılar. 

Cevat beyin sesi .. 
- Marika ... Marika ..• 
Marika mutfaktan koridora koş! 

tu: • 
- Emredin beyciğim! 
- Nerede bizim kahvaltımız? .. 
- Getiriyorum paşam! Uyuyor-

sunuz diye kapınızı açmamıştım. 
- Bu saate kadar uyku olur mu? 

gözümüzü açalı bir saat oldu. İki 
kere seslendim .. duymadın! 

Marika tekrar mutfağa koştu .. 
Çay tepsisini hazırlamıştı.. Su

yu ısıttı .. Çaydanlığa koydu. Tep
siyi aldı. Ve yatak odasından içeri 
girdi. 

ZPynep karyolada yatıyordu .. 
Yorganı başına kadar çekmişti. Mıa· 
rika içinden güldü : 

- Tuhaf şey! Bizim küçük J.anım 
h.:ı'<ı uyanmamış galiba ?I 

( Deveımı vıv~ 



---,~ Azallyor, siyah 
Ödemişte büyük ırMersin orta 1 Gözler çoğalıyor 

bir yangın Oldu Mektebinin 

Bir çok ev, 
yandı, 

dükkan, fırın 
kül oldu .. 

O 
demiş, (Hususi Muhabirimizden) - Ôdemiş'te Adagide nahiye· 
sine bağlı Bademye köyünde Şerif oğlu Ahmedin çarşı içindeki 
fırınından yangın çıkmış ve rüzgarın fazlalığı yüzünden geniş· 

!emiştir. Fırın civarında bulunan lbrahim oğlu Mustafa, Hasan .>ğlu Şev· 
ket, Mehmet, Hasan oğlu Halı! ve Mustafa Ali kızı Hiisniyeye ait ev· 
ferle Hasan oğlu lsmail, lsmail oğlu lbrahim, Şc~if oğlu Mehmet, keçesi 
Mustafa kızı Fatma, Mustafa oğlu Mustafa, Mustafa oğlu Şakire ve Ev· 
kafa ait yedi dükkan tamamen yanmıştır. Yanan evlerin kıymeti 2206 
lira, dükkanların kıymeti 5210 liradır. 261 lir:ı da kağıt para yanmıştır. 
Yangının kazaen vukua geldijtl aı.laşılmıştır. Tahki~ata devam ediliyor. 

• • • 
Seyhan setleri 
tamir ediliyor 

Bir aya kadar nehrin taşma 
tehlikeleri bertaraf edilecek 

A dana (Hususi Muhabirimizden) - Seyhanın taşması yüzünden, şeh• 
r~ nehirden korumak için suların iki kıyısında yapılmış olan sedle• 
rın hemen her tarafından yıkılmıı o!duğu ve bir aydan fazla bir 

zamandan beri su işleri idaresi tarafından tamir edilmekte olduğu ya• 
zılmıştı. 

Bu işlerle meşgul bir zattan aldıjtımız malümata göre; sedlerin tamir 
işlerinin bu ay sonunda tamamen bitmiş olacaj!ını ve havalar iyi gider· 
ıe ayın 15 inde dahi tamiratın ikmali temin edilecektir. 

Amele miktarı fazlalaştırılmakta ve faaliyet arttırılmaktadır. 
Mevsimin ilkbahara yaklaşmaaı d.,layısıyle, önümüzdeki yatmurlara 

karşı • hafif de olsa • bu tedbirin temini faydadan hali değildir. 

Müsameresi 
Mersinden gazetemize bildi

riliyor: 

Orta mektebin müsameresi 
muvaffakıyetle verilmiştir . 

istiklal muşıyle müsamereye 
başlandı. istiklal marşı sahneyi 
dolduran erkek ve kız bir tale. 
be grubu tarafından çok güzel 
söylendi. 

Muzikli tablo.. Bir köy mey. 
danı mili! kıyafctlarile köylü 
genç kızlar ve köy delikanlıları • bulgur dövenler, hamur yuğu· 
ranlar ve kermen eğiren!er, hep
si beraber Memiş türküsünü te
miz bir ahenkle söylediler. 

Burla piyesinin temsiline baş

landı. Mekteplilerin rollerini ka ... 
radıkları piyesin ilk devresinde 
kendini hissettiriyordu. Başbujt 

rolündeki talebe rolünü tamami-
le benimsemişti. Burla rolünde 
küçük mektepli muvaffak oldu 
ve baskın yapan düşmanın ana 
yurtta otağ kurmasından ve yurt 
ve aile ıerefini kurtarmak için 
oğlunu ölüme göndermekten 
doğan asil ve gururlu izlirabı 

bütün samimiyet ve inceliklerile 
canlandırdı. Oruı yiğit bir baş
buğ oğlunu karşımızda yaşattı. 
Diğer çocuklar da rollerini mu
vaffakıyetle başardılar. 

Bir kız talebe göıümle gör. 
düm manzumesini ok·Jdu Ye al
kışlandı. Kazaska oyununda bir 

Mavi gözlü kadınlar 
nadide birer kıymet 

haline gelmişler 
Londrada bir göz doktoru, mavi 

gözlerin günden güne azaldığını 

yazmaktadır. Buna sebep, çok oku
mak ve elektrik ziyasıdır. Mavi 
gôzler yorgunluğa gelmemektedir. 
Bu gözler gayet naziktir. 

Ayni doktora göre, koyu ve si
yah gözler yorgunluğa daha fazla 
mütehammildirler. 

Mayi gözler bu yorgunluğa da -
yanamadığı için günden güne yer
lerini siyah gözlere terk etmekte -
dirler. 

Mavi gözlü sarışın kadınlar da -
ha çok kıymet peyda ediyorlar. Si
yah gözlü kadınlar çoğalıyor. Bel
ki bir gün, siyah göz modası çıkar. 
Mavi gözlü olanlar gözlerini iyi 
muhafaza etsinler .. 

.tav/ ıösler çok ha••a• ve yor· 
gunlu4a gayrı mülehammlldir. 
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!lluhablr mektupları: erkek ve bir kız talebe çok 
beıtenildiler ve alkışlandılar. Es-

Allahların dostu bir Prens 
Hirota kabinesinin geçenlerde 

vukubulan istifasından sonra, Ja
pon imparatoru Mikado, her şey
den önce doksan yaşındaki prens 
Sayondij iyi çağırarak istişarede bu
lundu. 

E rz urum l·kıı·sadı·ya- .._ki ---köy h-ocası-kom~edisi-ile m--'Ü· ~ereye ıon verildi. 

tı ÇOk İhmal edilmiş Bornova iki I 
Bayram ' 

Erzurum Kız Akşam Sanat mek- Birdenkutluladı l 
İmparatora akıl \"eren bu prens 

kimdır? Japon imparatorluğu için
de hiç bir resmi vazifesi olmadığı 
halde, bu ihtiyar prensin nüfuzu 
herşeyin fevkindedir. Çünkü, bu 
nr ns Allahlardan birinin dostu • iebinden 324 talebe mezun oldu 

Ersurumda Tortıım aöllfnü11 flfHI .,, ı11en•araıı 

Erzurum, (Hususi muhabirimiz
den) - Erzurumun son yıllarda e· 
konomi cephesinden ne kadar sar· 
sıntılar geçirdiğini evveke yaz • 
mıştım. 

satıyorlar, onlar da halka pahalıya 
satıp mahkemelere düşünce (ne 
yapalım toptancılar bize pahalı ve· 
riyorlar. Bizim elimizde ne var. Ce· 
zayı onlara yapınız) diyorlar. 

inhisarlar idaresinin bütün gay· 
retini sarfederek kilosunu dört ku· 
ruşa sattığı tuzları buradaki bir ta· 
kım bakkallar saklıyarak kışın hal· 
ka 12 kuruşa sattıkları anlaşılmış· 
tır. Belediyelerin ve halkın bu hl· 
leyi de bilip ona göre davranmala· 
rı lazımdır. 

Japon imparatorlarından Hütsü • 
Hıto Japonların resmi Allahları a
rasında yer almıştır. Onun namına 
Tokyo ve Koreydeki Kenjoda ma
bedler inşa olunmuş olup Japonlar 
(Menji) Allahı namile onun namı
na ibadet etmektedirler. Vaktile 
prens Sayondijinin bu imparatorh 
yakın arkadaşlık edışi, bugünkü 
niıfuz ve mevkıni temin etmekte
dir. 

BEYOGLU 

Bornova (Hususi M'uhabirimiz • 
g~~L=-~p_.ırnn Bornova iki büyük 
kın ve köylülerin iştirakile ve bü
yük tezahuratla tes'it edilen bu i· 
ki tören görülecek manzaralardan· 
dı. Öğleden sonra ikide başta par· 
timizin değerli başkanı Etem Pe • 
kin, kaza idare heyeti azasından 
eski başkanımız Cemal Kavukçuoğ
lu ve yüzlerce halk ve köylü Cum
huriyet parkında Atatürkün büstü 
önünde toplandılar. Gençlerimizin 
nutukları alkışlarla karşılanmıştır. 
Merasime gençlerimizin hep bir a· 
ğızdan söyledikleri İstikliıl mar -
şile başlanmış. Partimizin hazırla· 
dığı bir çelenk Atatürk büstüne 
konmuştur. Müteakiben partimizin 
hazılradığı ağaç dikm<ı törenıne 
ziraat okulu öğretmenlerinden Fa· 
sih başkanlık etmiş parkta çam a- S~RA Y 
ğaçlarının dikilmesine başlanmıştır. 

1

. TURK 
Her sene tekrar edilecek olan 

ve yurılun ağaçlandırılması içi~ i~k \MELEK 
adım sayılabilen bu törene iştırak 

: Balalaika 
: Dokuzuncu ıenloni 

ve Bekar evliler 
: Canlı filim ve kl• 
dın isteyince 

edenlere teşekkür edilmiş ve ilk iPEK 
ağacı diken Bay Fasih de bir hita· SAKARYA 
bede bulunmuştur. 

-·- 1YILDIZ 
Klum Dlrlk Kırklarellnd• SÜMER 

Kırklareli (Hususi Muhabirimiz· \ ALKAZAR 
den) - Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirik dün şehrimi· TAN 

: Canlı fılim 

: Kermeı eğlenceleri 
ve Alçaklık 

: Moskova • Şanihay 
: Söıde kızlar 
: Kızıl çayır ve 

cum Taburu 
: Tatlı belA ve 

nedik şarkm 

Hü· 

Ve-

ze gelerek bazı teftişatta bulun • 
mu§lar ve geç vakit Edirneye av• ŞIK : Kadınları severim 

det etmişlerdir. ŞARK : Brodvay melodi ve 
-- 1 Hava kahramanları 

MUlklr• mUfettltlerlnln ASRI : Aşk bandosu ve 

Dünyayı dolaşan bedbaht gazeteci 

Bl;t kadın gazeteciŞarlo 
ıle evlenecek mi? 

Şimdi 40 yaşında olan Klara he
nüz dinç ve çok cevvaldir 

Oğlunun 21 yaşında öl· 
mesi ona dat)ıderun oldu 

Nevgokla uzun sanoan lr.11. lmrıtı 

Gazeteler! takibedenler Ledl 
K.lara Şeridanı çok iyi tanırlar. 

Dünyanın en meşhur bir heykel -
traşı ve gazetecisi olan bu kadın, 
(Yeni Türkiyenin muhayyerilu • 
kul kalkınması) hakkında çok gü
zel bir kitap yazmıştır. Geçenlerde 
yirmi yaşındaki genç bir oğlan kay· 
beden bu kadından, bütün dünya 
matbuatı yeniden bahsetmeğe baş· 
!adılar, Bazı gazeteler, madam Şe
ridanın Çar! Çaplin ile evlenmek 
üzere olduğunu bile bildirdiler. 
Avrupa kültüründen kaçarak Af· 
rikanın kum sahralarında çadırlar 
içinde yaşamayı ve oralarda gör • 
düklerini dünyanın en meşhur ga· 
zetderine yazmayı seven Şeridan, 
oğlunun ölümünden sonra tekrar 
Avrupaya dönmüştür. Bu kadının 
hayatı, maceralarla doludur. İngil· 
terede zengin ve asil bir aileye 
.......r. ... ~nn ,.1,.. ... t .. 1..- .. +. lT;Jl.,. .. t- c ..... :A ..... 

bir gazeteci ile evlenen, güzel ve 
genç Şeridan, kocasının fakirliği 
yüzünden salon hayatını terk ede· 
rek münzevi bir karıkoca hayatı 

yaşamağa başlamıştır. Fakat bu fa· 
kırlık, İngiltere ve Fransanın en 
büyiık ailelerile görüşmesine ma· 
ni olmamıştır. Kocası evliliklerin • 
den altı ay sonra harbi umumide 
ölmüş ve genç kadın, dört ay son· 
ra, bir çocuk doğurmuştur. Geçen
lerde 21 yaşında ölen oğlu işte bu 
çocuktur. Kocasını da 21 yaşında 
kaybeden kadın. uzun müddet bu 
kabirle \izülüp durmuş, bu sıralar
da resim ve heykeltraşlığa başla • 
mıştır. İlk muvaffak olduğu re -
simlerden birısi, İngiliz nazırların
dan ve Şeridanın akrabasından 

Çorçile aittir. Bundan sonra Rus • 
]arın Londra sefiri Kırasin ile ta -

nışmış ve ondan aldığı 1ijF tavsiye 
name ile Rusyaya gitmiştir. O va
kitler henüz sağ olan Leninden ma
ada, halk komiserlerinden Troçki, 
Kamenef ve Kalinin yoldaşların 

büstlerini yapmış ve bolşevik li • 

Şorlonun meıhar elbisesi 

derlerinin itimadını kazandıktan 
sonra bütün Rusya dahilini dolaş· 
mıştır. Rusyadan Londraya dönen 
Şeridanın (Taymis) gazetesinde 
neşrettiği o vakitki Rusya hatırala
rı bütün dünyada büyük bir alaka 
ile karşılanmıştır. Bu hatıralar Şe· 
ridanın yalnız bir ressam değil, ay
ni zamanda büyük bir gazeteci ol
duğunu meydana çıkarmıştır. Fa
kat Londra mahafili Rusyadan ye-

( L41/•n sagfoyı çeolrinb} 

Beni mi kızımı mı? 
İzmirden Zelıha imzasile: 

Erzurumun bu günkü perişan ha· 
lini hazırlayanlar bu yazılarımdan 
belki utanırlar da bir daha böyl<ı 
tehlikeli gaddarlıklara girişmezler. 
Erzurum piyasasını inhisarları a~
tına alınış olan zenginlerden b~ 
kaçı, bu rolleri oynarken halka hıç 
acımamışlardır. Herkes onları ya· 
kından tanır ve bilirler. Onların 
dertleri hep kendi kasalarını dol· 
durmaktır ve onu da bugün ağzına 
kadar doldurmuşlardır. 

Atatürk'ün, saltanat hükı1metine 
isyan ederek milleti kurtarmak i· 
çin Erzuruma geldiği "".ma~ ilk 
kongreyi Gazi okulundaki musa • 
mere salonunda açmıştır. O mek • 
tep şimdi yoktur. Ermenilere ait 
Sanasaryan mektebi iken sonradan 
Türk mektebi olmuş ve bilahara da 
yanmıştır. Onun yerineymdi Ata· 
türk'ün eski unvanına ızafeten bu 
mektep yapılmıştır. Mektebin mev
cudu (450) çocuktur. Bu yıl mek
tebin bir tarafında kız akşam san· 
at mektebi açılacaktır. Bu mektep 

928 de açılmış, ve bu ane kadar 
(324) mezun vermiştir. 

teftltl Singapur korsanları 
Samsun, (Hususi muhabirimiz· ASTORYA : Ali Baba ve vahır 

c 40 YO§•nda bir kadınım. Dört 
sene evvel kocam öldü. Ve bana 
büyük bir servet bıraktı. Kocamın 
ölümünden sonra evlenmedim, çok 
sevdiğim biricik kızımı yetiştir • 
meğe koyuldum. Şimdi kızım on 
sekiz yaşında. Fakat benir,-, başım· 
da" da yeni bir derd var. Geçen se
ne tesadüf kar~ırna 25 yaşında bir 
genci çıkarclı. insanlık bu. Biribi
rimizi :,evdik. Ve evlenmeğe karar 
verdik. Fakat işin garip cilvesine 
bakın. Bu genç hiç bilmediği kı • 
zımla bundan dört ay evvel bir 
yerde tanışıyor ve sevişiyorlar. Ve 
benim sevgili kızımı benden fazla 
seviyor. Kızım da onıı benden faz
la bir heyecan ve toylukla. 

mı. düşünerek evlenmel~rine TllZ'ı 

olursam, acaba ileride bir felıiket 
olmaz mı der~ıniz?,, 

Bunların kodamanlarından bir· 
çok aç gözlülerden birisini bana an· 
!attılar. Ve bu adamın bir dolabını 
hikaye ettiler ve dediler ki: 

İstanbuldaki tüccarlardan birine 
borçlu olan bir vatandaş bu adama 
müracaat ederek borcunu nasıl ö
deyeceğini danışıyor. Bu muhtekir 
derhal İstanbuldaki alacaklıya bir 
mektup yazarak (Buradaki borç • 
!unuz iflas ediyor paranızı kurla • 
rabilirsem bana ne vereceksiniz?) 
diyor. Ve buradaki borçluya da 
(Seni alacaklın ile uzlaştırırsam 

bana ne var?) diyor ve her ikisin -
den de bu suretle para çekiyor. 

Bu muhtekirler zavallı köylüleri 
de fakir düşürmüşlerdir. Bunlar 
ayni zamanda toptancıdırlar .. Kü
çük esnafa yüksek fiyatlarla mal 

Buradaki halkevi 928 yılında a
çılmıştır. Şimdiye ~:~":' ~- şubesi • 
nin faaliyete geçtıgını soyledıler. 
Musiki kolunun bir de bandosu 
vardır. Köycülük şubesi, üzerine 
aldığı ödevleri oldukça yapmakta• 
dır. Köylülerin hükümet kapıların· 
daki işlerine yardım etmekte, on· 

den) - Mülkiye müfettişlerinden koşu 
Raşit Demirtaş vilayetimize gel • CUMHURiYET: Korsanlar definesi 
miştir. Raşit Demirtaş vilayetimiz ve Meçhcl kuvvet 
mıntakasına tayin edilmiş olduğun· 1 S T A N B U L 
dan teftişatına başlamıştır. MiLLi : Çapkın genç ve 

lııımBt• kUİtur' balosu HiLAL Kızıl ç<q"ır 
İzmit, (Hususi muhabirimizden) : Kaptan Blud ve ÔI· 

- Maarif müdürlüğü ayın 13 üncü 1 düren gö~ler 
AZAK : Mavi valslar ve 

günü akşamı Necati Bey mektebi Dar.s korsanları 
salonunda bir balo verecektir. Kukaraça 

cKültür balosu• ismini taşıyan ALEMDAR Ô ı ldren gözüler ve 
muallimler balosu, senenin en gü· Kaptan Blud 
zel bir eğlencesi olacaktır. KEMA _ __,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,="_..,...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,, LBEY : Bağdat yolu ve el· 
!arın hastalarını hastahaneye gön
derip tedavi ettirmektedir. Bina i· 
yi değildir. Hem ahşap hem semt· 
siz ve hem de dardır. Ve icarla tu
tulmuştur. Çocuk esirgeme kuru • 
mu ile halk ve kaza partileri de 
buraya sıkıştırılmıştır. 

1 
mas hırsızları 

BAKIRKÔY 
MiL TIY ADI : Gizli pençe 

HALE 

HALE 

KADll<ÔY 
: Yeşil domino 

ÜSKÜDAR 
: Pr. Zati Sungur 

Şimdi ben ne yapacağımı şaşır
dım. 

Sevgilimi de çok seviyorum. Kı· 

zımı da. Sevgilimi feda eder, kızı-

Bayan; siz hakikaten müşkill bir 
me,•kidesin;z. Ve çok ihtiyatlı ha
reket etmelisiniz. Yalnız size şunu 
söyliyeyim: 

Toy bir delikanlının sevgisine 
pek o kadar inanmamalısınız . E • 
ğer kızınızı düşünerek onun sev • 
gilinizle evlcnmesine razı olursa
nız ileride bir felaket vukua gel
memesine çalışmak sizin elinizdedir 
Çünkü siz tecrübesi çok, olgun bir 
kadınsınız. 

Dirayetiniı, tecrübeniz artık si
zi cemi bir aşık gibi şaşkın bir ha
le düşmekten korur. 

Ve kızınızı seven delikanlıya an
nelik vazifenizi yaparsınız. Yalnız 
dikkat ediniz. Toy zannettiğiniz bu 
delikanlı pişkin olmasın ve kızı • 
nızı da sizin gibi sevmesin! 

DertortaAı 
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ispanyada tekrar kan gö~-1Tevfik Rüştü Aras Sof· Fransa yeni bir buhra· 
d . ..t.. .. j yadan geçerken na mı gı.diyor? 
eyı go uruyor . -- -·- • 

·--
1
Doktor Aras Bulgar Başvekili v b. . · ~~·- - · ı· l 

Alman ve /ta/yanlar son gayret- "l b. ""l '"'k 1 t .n.a ınenın ıstı1 asını ıs ıgen er 
ı e uzun ır mu a a yap ı t hl.k · ı· f 

/erile gardım/arını yapıyorlar (1 nci :ay/adan devam) Humanite, Echo de Paris, Sancak var, e f e ışare l. 
iki nazır istasyon salonunda sa· meselesinin halledilmi~ olmasını (1 nci sayfl!dan dPram) ı Hayır, 1925 teki vak'a tekerrür 

B •• t.. h 1 -d·- b v a Vaf mimi surette konuşmuşlar ve bilA- Fransanın Kilçıik A'1tanta ve Tür- Hakikatin manasını anlamı yan etmiyecektir. 
U Ufl Cep e er e OgUŞffi hare b~ konu,malarına, Bulgar kiyeye uıııuıni bix karşııklı yardım kimlerc:ir ? ! Milyarların girdili Paris 6 ( A. A.) - Mebusan 

Gijon 6 ( A. A. ) - Resmi Lir ı 
tebli~de, bütün cephelerde ~ddetli 
bir Çu düellosu vuku bu!dutu 
bildirilmektedir. Oviedo'da ı\ vil· 
!erin tahliyesine devam o!unuyor. 

Valancia 6 (A. A.) - Hükümct 
kuvvetleri Cordoba cephesinde 
ilerlemektedirler. Bu kuvvetler 
Montoro il: Villa Granda de Cor• 
dobayi uptetmi,lerdir. 

Madr;d 6 (A. A) - Havu ajan· 
ıı m uhabirioden: 

Hükllmet kuvvet:eri çarşamba 
sabahı saat beştıı ansızın yaptıkları 
bir hücum neticesinde Üniverıite 
mahallesinde la E!calebilla mevki· 
ini ıaptetmişlcrdir. Bundan sonra 
Asi kıtaları tarafından bu mevzii 
tekrar ele geçirmek için yapılan 
bütün mukabıl taarruzlar nıuvaf· 
.fakıyctsizlikle neticelenmiştir. 

Asiler evvelce burada hühümet 
mevzilerini kolayca bombardıman 
etmiş olduklarından bu mevziin 
sevkıılceyiş noktasından büyük bir 
ehemmiyeti ,-ardır. Bu mevziin 
zaptı netice inde, henüz l~ilerin 
elinde hastahın~ye müntehi yol 
şimdi pek daralm14tır. 

Almeria, 6 (A.A.) - Havas Ajan
sı Muhabirinden: 

Asi kruvazörü Almirante Cerve· 
ra, Almeria ile 1falaga arasındaki 
yolu bombardıman etmiştir. Bun· 
dan haberdar olan hükümet tayya
releri gemiyi bombardıman ederek 
yarım saat süren bir mücadeleden 
sonra kaçmağa mecbur etmişler· 

dir. 
Malaga cephesinde hıikümete 

mensup avcı ta -yareleri bır asi de
niz tayyares,ni denize düşürmüş· 
lerda. 

Parıs, 6 (AA.) - .Echo de Pa
ris• gazctesındc Pertınax, bu :;on 
zamanlarda Almanya ile İtalyanın 
İspar.yaya malzeme ve askeri kı
tal.ır gondermekte ıstıcal ettiklerini 
""I'ro >klA "" • Hnn1~< hn )ki rlPvlPt 
utı "n son paralar. nemextedir. 

Muharrir, gönüllü sıfatile İspan· 
yada çarpışmakta olan Almanla
rın çoğunun firar ettiklerini kay • 
detmekle ve bundan maada Mus-
soltni-Goerıng görüşmeleri esna • 
sında, gönderılen malzemenin, bil
haıısa tanklarla tayyarelerin ümit 
edilen netı~cleri \•ermediklerini: 
tesbit edildiğini tasrih etrrekted,r 
Mndrıt, 6 (A.A.) - Las Roza ci

varında yapdan bir hareket esna
sında esır edılen 30 kadar asi as • 
kerlerin bildırdiklerine göre kanu
nusanınin ilk haftalarında 10 bin 
kadar Alınan Madrit cephesinde 
harbetmekte ve bu Almanlar, İs-
panyol leıionu üniformasını taşı • 
makta idi. Bu mıntJkada vukua ge
len kanlı muharebelerden sonra, bu 
Almanlardan bugün ancak bir ala_\· 
kadar kalmıştır. 

Londra, 6 (A.A.) - İspanya hu
du,larının kontrolu hakkındaki 

Pransız, İngiliz ve Sovyet cevapla
rı dıin Lord Plymouth'e tevdi edil
miştir. 

Sovyet cevabında Sovyetler Bir
liği hükümetinin İspanyol sahiile-

ııi dönen bu kadını iyi gözle gör • 
rnemeğe başladıkları ic;in Şeridan 
İngiltereyi terk ederek Aıncrikaya 
gitmiştir. Bundan sonra, gazeteci 
sıfatile, devlet rei•lerile görü~üp 
mülakatlara ba.şlamış, Meksika -
daki ihtilal liderleri ile tanışmış. 

bütün püyükgazcteler, Şcridanın 
yaptığı ropörtajları aramağa ve 
çok paralar teklif etmeğe ba~laınış
lardır. Meksikadan sonra Balkan • 
!ar vaziyetini \°C Yeni Türkivenin 
devasa tcrakkiyatıııı yazan b~ ka
dın, bütün Amerika, Asya ve Av 
rupayı dolaşmış \•e bu seyahatleri 
esnasında Çar! Çaplin ile sıkı, fıkı 
dostlaşmıştır. Bazı gazeteler bu ka-

dının, yakın bir günde buyük ar -
tistle evleneoeğıni bile yazmı~lar
ı;a da, bu henüz tahakkuk etmemiş
tu-. 
Şeridan bu seyahatleri ve gaze

teciuıği sayesinde pek çok par• ka
zaı:ınıştır. Fakat, çocuğunun acısı 
bu cevval kadını çok hırpalamıştır. 
Bazı gazeteler, Şeridan ailesinden 
hiç bir erkek dört yüz yıldanberi 
yirmi bir ya~ından fazla yaşama
ciıklarıııı yazmaktadırlar. 

rinin koıılroluııa i~tirak etmeyi ar
zu ettiğini, fakat kontrol mıntakala·ı 
rınm iuhisaı- altına alınmasını ka
bul edemiyeteğı bildirilmektedir. 
Cevapta kontrol vazifesini alan bü
tün gemilerin sahillerin her nokta
sını kontrol etmiye salihiyettar bu
lunmaları tavsiye edilmektedir. 
Fransız cevabı ise, teklif edilen 

planı kabul etmekte ve kontrol va
zifesile mükellef olan memurla • 
rın harp gemilerine binerek her 
hangi millete mensup olursa ol -
sun kendilerine ait kontrol mınta-
kasına gelen ticaret gemierini zi
yaret ve bunların hamulelerinin 
ihracına nezaret etmek hakkına ma
lik olmalarını telkin etmekt<'dir. 

İngiliz cevabı planı kabul etmek
te va teferruata ait hazı değişik -
likler tavsiye edilmektedir. 

Cebeliittarık, 6 (A.A.) - Gırna

tadan aşağı doğru ilerlemekte olan 
asi kuvvetler Malaga'nın 10 mil ~i
mali garbbinde kain Colmenar 
mevkiine gelmişlerdir. Cenuptan 
gelen asi kuvvetler, halen hedef -
!erini teşkil eden Fueııgirola'nın üç 
mil yakınında bulunmaktadırlar 

Sanıldığına göre gırnata ve Fuen
girola kuvvetleri, Malaga önünde 
birle rek asi donanmanın da işti
rakile Malaga üzerine hücum ede
ceklerdir. 

Söylendiğine göı e, hükümet do
nanması, Malaga açıklarında asi 
donanma ile çarpışmak üzere Kar
tajen'den ayrılmıştır. Maamafilı 

buradaki İspanyol başkonsolosu ve 
bahriye ataşesi, lıu haberi teyit et
memekötcdirler 

BÜTÜN CEPHE ÜZERİNDE 
Madrit, 7 (A.A.) - Andujar'dan 

bildırdiğine göre, hüklımetçiler kar
doba mıntakasında bütün cephe ü
zerinde taarruza geçmişlerdir. Vil
la Franca ve Montero ile Villa del 
Rio ve Pocuna mevkilerinin bir kıs· 
-- a. s .............. .._.. ......... u.ı.ıu.., *"-"t' uı, 11..ıhınuş-

tur. 

Montero ve Pocuna'nın tabii is -
tihkaınları, mili$ kıtalarını durdu
ramamıştır. Alcala Loreal'e doğru 
yayılan hükümetçi hücumları. asi
leri tam bir cephe değLıtirmiyP 
mecbur etmiştir. Kaybedilen ara
ziyi yeniden ele geçiren hükümet
ç·ler, ileri hareketlerine devam et
mekte ve bir çok noktaarda, hükıi
metçiler. ası kuvvetlere hakim va
zi,·ette bulunmaktadırlar. 

Asilerin nziveti 1.'ıe çok tehlik~
lidir. 

Tevazu 
Ve eser 

( 1 İnci Sal·/atlan dPvmn) 
Şükrü Kaya, ana yasada yapılan 

tadilatı Kamutayda iki uzun nut
ku ile i1.ah ve müdafaa etti. İlim, 
ihata, hitabet, tahlil ve izah değeri, 

yeni bir izahtan daima müstağni 
kalacak bu iki nutuk da şahsi te
vazuıın en büyük vesikalarıdır. 

Tcı-fik Rü~tü Aras'ın Roma dö
nüşü Yugoslav ve İtalyan matbua
tın yaptığt beyanat da çok mühim
dir. Bir Avrupa diplomatının bütün 
hususiyetlerini taşıyan ve ifadesini 
ayrıca büyük şefinin ve mensup 
olduğu hükumetinin kudret ve za
ferlerile beslcyl'bı!mek vaziyetinde 

bulunan Doktor Arasın bu beya
natı da yine son yılların en müte
vazı eda ile verılmiş ve söylenmiş 
sözleridir. 

Türk devletinin yapıcısı ve yara
tıcısı başta olarak bu devletin me
suliyetiııe iştırak eden her vekil 

ve rccülde bu tevazuu görmek kud-
rete ve varlıjia inanmanın en açık 
izah:dır. 

Ve ... yine bütün bu müselsel te
vazıı bize her saha ve her bakım 
için şunu anlatıyor: 

Gururu sözde değil, eserde ara • 
mak lazımdır ... 

Muhakkak ki, bu izahın aksi sa-
dası daima: 

- Bizler o gururu bekliyoruz ... 
Olacaktır. Şahısların tevazuu ne 

olursa olsun eser ve eserler ortada. 

Etem izzet Benice 

bapekiliain Eksprese takılan va- paktları teklif ettiğini veya edece- bataklıktan korkanlar mıdır acaba?• meclisinde bugün öj!'leden evvel 
ıron sa'onunda de1;am eylemiştir. ğini mı>mnuniyetle kayıtlıyarak, "l'Homme librr., gazetesi şunları Maliye nazırı B. Vincent • Auriol 
B.Köıeiıa·of Türkiye hariciye velı:i· Milano miilakatt?1dan Fransa aley- ya?tyor: söz alar~k dGn tenkit'de bulunan 
linl bu sal.>na davet elmiş ve iler• , hine lıir şey çıkmıyacağını yazı • "M. Auriol, bütün memleketin baıı :nebu.lara cevap vermiştir. 
deki iıtaayona kadar geçirmiştir. yorlar. 1 vatanpcrvcrlcri~e. hitap ediyor- Maliye naıırı, masarifin çotal· 

Dregoman ile Sofya arasında Pertinax, Eclıo de Paris'de d .• 1 Onun bu davetını kabul :tıııeyen ve masının bLgÜn ayni zamanda in· 
Dr. Tevfik Rüştü Aras Bulrar yor ki: ~rausızlıta fı:kacılı~ı_ ı:_rcıh edenle- gilterede ve Am~rikada da görüldü· 
ırazelecilerini kabul ederek, Milano İtalya sahiden sulhperver ise bu rın mcsulıyetı pe~ buyuk olac~ktır . ., tünü ve bunun umumi bir hAdise 
ve Belıırad konuşmalarından çok konuşmadan istifade edebilir. Mi- "Le Populaıre • gazettsı de • I . 

•öyle diyor: oldutunu kayd. etmiş, Fransa.. ngıl. 
memnun oldutunu bildirmiştir. Iano'da aktedilmiş bir şey yoktur, • A k d k "Miirtecilerin hücumu akamete tere ve mert a arasın a ı para 
Dokto ııt. sın beyan•tı ınüzakne sefaretl<'l' \•as1tasie ola- .1 · r "'r• utramıştır. M. Auriol muh•cimleri anlaşmasının tarsini lüzumunu ı erı 

Dr. Tevfık Rüştü Aras, Bulgar• caktır. hezimete duçar etmiştir.,. sürmüş ve mali emniyetin mil'! 
T .. k • beti · d t ma• S•ııbı·is, Journal'de, İtalyanın l ur muna!e erme e e • ' - Nazır demiıtir ki: Hükümet ken• emniyetten ayrı bir şey o madığını 
ederek bu münasebetlerin çok dos- yeni Türkiyenin doğuşunu ilk al- dini karanlıkta boğdurmıyacaktır. bildirmiştir. 
tane mahiyetini tt-barüı ettirmiştir. kışlıyan millet olduğunu, Boğazlar ,1111111111 ,,,, 111111 ,, 1 , 11111111 , 11 ,,, 111111111 ,, 11111 11,,,,,m.111•111111<1111111•1111111ııııı·..,,.•11••••••••11•111111111•••••ıın11•••1111mı111•••111111111ıı11 

Dr. Aras, Bulırar- Yugoslav pak- mukavelc•inin, Türklerle dost ol · 
tının, Balkanlarda ıulhun tak\•iye· mak ~artie sahildar bütün devlel-
sine mühim surette yardını edece• ler için mükemmeliyetini kayde · 
tini berın etmi' ve nihayet Tür· diyor, İtalyan projelerinin Habe • 
kiye Başvekili ismet lnönünün, Yu• şist.anda tebellüründen Türkiyenin 
goslavya Başvekili Dr. Satoyadi- meınnunıyetini yazarak bu baıı?ta 
noviç'in ziyaretini iade etmek ~ullı için fayda görüyor. 
üzere, önümüzdeki ilkbaharda Bel· PARİSTE BİR MÜLAKAT 
grada ıridecetini bildirmiştir. Paris. 6 (A.A.) - B. Delbos, bu· 

Roma ile Belgrat arasın· gün, İs,·eç'in Paris elçisini kabul et
miştir. Elçi, B. Delbostan İskende· 

da bir dostluk pakti run Sancağı meselesinde Miletler 
aktedllecek mi?. Cemiyeti KonseYi raportörü olan 

Berlin ( Husus!) - Belırrat ile İ•vcç Hariciye Nazırı B. Sandler 
Roma arasında bir doıtluk paktı namına Türk - Fransız anlaşması-
aktedileceti 4ayiaları kuvvetlen· nın filiyata konmasına matuf ted • 
mektedır. (Politika) gazetesi, son birler hakkında maliımat almıştır. 
günlerdeki siyasi hidisıılerden !TALYAN MATBUATI NE 
sonra Türkiyenin Balkanlar umumi DİYOR? 
barışına karşı olan bağlılıtın daha Roma, 6 (A.A.) - Siyasi mehafil, 
fazla kuvvetlenditini, yaımaktadır. Kont Ciano ile Dr Rilştü Aras ara-
Dlplomatlk mUzakereler sında vukua gelen Milano mülaka-

b&tflıyor tı doayısile yapılan ve ilalyanın 

Alina 6 (Hususi Muhabirimiz· Milletler cemiyeti mesaisine iştirak 
den) - ltalya Türkiye arasında <'yliyeceğini bildiren tahminlerin 
diplomatik müzakerelere başlan· esassız olduğunu tebarüz ettirmek-

Bütün dünyanın gözlerini 
çevirdiği 

tek nokta: Müstemleke 
( ı ııci sayfadan devam) ile daha müessir olacaktır. Ordu-

Londra 6 (A. A.) - Alman bü· muzu da her türlü ihtimale karşı 
yük elçisi Von Ribbentrop'un bu- koyabilecek bir kuvvet halinıı Çt• 
rada yapacajtı yeni müzakerelere karacajtız. Hoare lng-ilterenin eski 
dair siyasi mabafilde ,urası batır· dostlarını aala terketmiyecetini ve 
!atılmaktadır ki, noel yortularından mamafi yeni dostlu kaıanmaya 
evvel Edenle yaptıtı mülakat es• da amade bulundujtunu söylemiştir. 
nasında Von Ribbentrop Fransız· EDEN YOLA ÇIKTI 
Sovyet paktının ihdas etmekte ol· Londra 6 (A. A.) - B. Eden 
dutu müşkilAt üzerine lngiliz bari· buiÜn dotrudan doğruya Cenubi 
ciye bakanlığının nazırı dikkatini Fransaya ıritmek üzere Londradan 
celbetmiş ve bu paktın yapılması hareket etmiştir. B. Eden, bazı 
melhuz yeni Lokarnoya ad,.pte Fransız gazetelerinin verdikleri ha· 
edilmesi lüzumunda ısrar etmiştir. berler hilAfına olarak, B. Delbos 

INGILIZ BAHRiYE NAZlRlNIN ile görüsmek üzere Pariste dur· 
ŞAYANI DiKKAT BEYANATI mayacaktır. 
Londra 6 (A.A.) - Sir Samoel GÔBBEL'SIN NUTKU mak üzeredir. tedir. 

FRANSIZ GAZETELERİNİ=-< =-=~=--~ --=====I 
NEŞRİYATI Devlet 

hoare, Bradf?r~'d~ ıöyledi~i bir Londra 6 (A.A.) - Alman pro• 
nutukta de"?ıştır kı: . . paganda naıırı Göbbels'in dün Ham• 

Paris, 6 (A.A.) - Anadolu A- Matbaasının . ~Üy~k Brı~a~ya, Mılletler cemıye. burg'ta söylediği nutuk lngiliz mat· 
tının ılerde ıttıfakla konuşması ve buatını şiddetle alAkadar etmek. 
hareket edebilmesi için ki şimdiye• tedir. jansının hususi muhabiri bildiri - Bf r tavzihi 

yor: 
Ayandan :Marta Roustan <Tribun 

de Nation• da. diyor kı: 
yet \'erdigimiz cihc~ ananavi Türk
Fransız dostluğudur. Diğer bahis
ler ikinci derecede şeylerdir. Ce • 
nevrenin faydas1, İngiliz - Fransız 
tesanüdü kazançları yanında bil -
hassa Türk - Fransız dostluğunun 

bütün kıymPtini muhafaza etmesin
den dolaY1 duyduğumuz SPV.•ıı; çok 
büyüktür. 

Paris, 6 ( A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Milano mülakatı burada alaka il~ 
takip olundu. Umumiyetle yapılan 
tefsirler hayırlıahanedir. Gazete . 
!er Türk - İtalyan münasebatının 
larıhçesini yapmakta, yaklaşmayı, 
Akdenilde centlement agremen'le 
başlıyan salahın mantıki bır netı • 
ccsi savmakt.adırlar. 

Temps gazetesi diyor ki: 
Centlemcnt agremen şarki Akde

nizde fiil vaziyetın tanzimi suretiy
le mantıki bir mütemmime muh -
taçtır. Diğer taraftan Türkiyenin 
emniyeti için Montreux mukavele
sinin tam semeresini \•ermesi de 
İtalyanın iştirakine bağlıdır. An
cak Boğazların Roma'nın tabirince 
Rus emperyalizmine alet olmaması 
hususunda İtalyan kaydı ihtirazisi 
diplomatik yollardan kolay hal ola
cağa benzemiyor. Her halde İtalya 
Montreux'ye iştirakini Türk • İtal
yan meselelerinin umumi tanzimi
ne ve Şarki Akdenizde iki tarafın 
emniyetine matuf siyasi bir karşı
lığa t~bi tutmak arzusundadır. Se
faretler vasıtasıyle müzakerat, na
nk olacak ve hayli zaman istiye
cektir. Bınaenaleyh Milano müla
katı ilk konuşmalar mahiyetinde
dir ve ehemmiyeti yapılacak anlaş
manın sarih hedefi üzerinde iki na
zırın mutabık kalmış olmasında -
dır. Bu bir başlangıç olmakla bera
ber devamlı salah için zaruri olan 
manevi şeraiti imdiden yaratmış 
bulunuyor. 

Le Jour, Exselsior, Journal mu -
habirleri İtalyanın, Türkiyeyi Sov
~·etlerden ayırmak ve Fransanın 
Balkanlardaki yerini tutmak iste
diğini bildiriyorlar. 

İnformation, Pelit Journal. Tiırk
Rus dostluğunun salabetini teyitJi. 
yerek buna ihtimal vermiyarlar. 
İtalyanın da komünizme maruz ol
makla beraber o kadar sarih bir haR· 
m~ne politikaya girmiyeceğtni sa
nıyorlar. 

Dün Devlet Matbaası direktörlü· 
ğıindeıı şu mektubu aldık. Neşriya-

tavzilı edeıı bıı° mektııbıı- matb~aı 
kanıınıınuıı bize verdiği mecburi • 
yelle aynen koyuyoruz: 

.Açık Söz gazetesinin 6 Şubat 
tarihli 288 sayılı nüshasının 7 inci 
sayfasında birinci sütunda Devlet 
Matbaasında yagın başlıklı yazıda 

hılafı hakıkat malümat mevcut ol
duğundan tekzibini ve matbuat ka-
nununun maddei mahsusası mu
cibince ılk çıkacak nüshanın aynı 
sayfa ve sütunda aşağıdaki malu
matın dercini rica ederim. 

5/2/1937 günü saat 17 kararların
da matbaa binasının üst katında 
bulunan Entertip atölyelesinde ça
lışan işçilerden İsmail matris te • 
mizlemek için yağdanlığa benzin 
koymak üzere eline aldığı benzin 
şişesini ayağı kayması neticesi ye
re düşürmüş ve binneticP şişe kı • 
rılarak yanmakta olan sobaya sıç
rıyan benzin iştial etmiştir. 

kadllr buna imkAn olmamıştır· mil· Times gazetesi diyor ki: 
!etler araıı1da müşterek düşünce· Gobbel 'in nutku ıu kanaatimi· 
···'y .,,ım .. ıf\a calıımalıdır. nrı lerenın mıuı mudataa ıne• ..,; ı,,, ..... tl."'dirnıi11li, . 

Hlcıine gelince, bugün Büyük Bri· Almanya herhangi bir tesrre mu• 
tanyanıa omuzlarına çok atır bir ka.emet edebilecek derecede ken• 
1ük binmiştir. Bu yükü hafiflet• disini kuvvetli hissetmektedir. Di· 
mek iıtiyorsak da imparatorluğun ter taraftan öyle anlai !ıyor ki, 
diter azasına muraf yükliyen ~ati Almanya ile Çekoslovakya arasın• 
blr plln vermekte çalı,mak hatalı daki münasebat Sovyet ·Çek pak. 
bir hareket olur. Mamafi üç ay lı mevcut kaldıkca iyileşmiyecektir. 
sonra toplanacak olan imparator. Bertin 6 (A. A.) - D. N. B. A· 
luk konferansından istifade ederek jan11, Londradan aşatıdaki haberi 
vaziyetimizi anlatmamız ve bunla- vermektedir: 
rın bi1imle ne dereceye kadar teı- Otrenilditine göre B. Von Rib· 
rikiemesai edebileceklerinin karar bentrop pek yakında lngiliz bükü· 
altına alınmasını temin etmemiz meli ile, Eski Alman müatemle· 
JAzımdır. kelerinin iadesi için müzakerelere 

Biz filen yepyeni bir donanma başlıyacaktır. Sanıldığına göre B. 
vücudc getirmekteyiz. Bu işi ba. Von Ribbcntrop, bu mesele bak· 
şarmaya da azmetmiş bulunuyoruz. kında kendiıile ırörüşmek üzere 
Programımızın 'inkişafı husuıunda B. Eden'e vekllet etmekte olan 
hariçte şüphe olmasın. Dünyanın Lord Halifax'ı önümüzdeki hafta 
diger herhangi bir memleketinden içinde ziyaret eyleyecektir. . 
daha iyi daha kuvvetli ve daha 8, Von Ribbentrop evvel!, Al· 
çabuk gemiler yapabiliriz. lmpara. man müstemleke taleblerinin haklı 
torlutun müdafaası bal<ımındıı de· oldujtunu lng-iltere ırükı1meti tara• 
niz kuvvetimiz hava kuvvetlerinin fından prensip itibarile kabul edil. 
daha faal bir tarzda kullanılması mesi için çalışacaktır. 

Bu hadise yangın ihbar tesisatı
mızın verdiği işaret üzerine atöl
yede çalışan işçiler tarafından yan
gın söndltrme teşkilatımızla, haber
dar edılen itfaiye teşkilatı vak'a Allah saadet versin! 1 HARiCi KÜÇÜK HABERLER f 
mahallıne gelınceye kadar bastı - ( 1 nci sayfadan devam) - -
rılmıştır. tı Dükün balası pr~nsesin Eıızeefeld'e * Cenevre, 6 (A.A.) - Beyne!· 
Dıişme neticesinde elinin bir par- muvasaletinden sonra belli olacak. milel mesai bürosu gelecek toplan-

mağında küçük bir sıyı ık tan başka tır. Prensesin yarın Enze1fııld'e tısını Cenevrede 6, 7, ve 8 mayı• 
hiç bir arızası olmıyan işçilerimiz- ıı-elmeıi beklenmektedir. Baıı ra· tarihlerinde yapmayı kararlQftır-
den İsmail ne bayılmış ve ne de zeteler tarafından izdivaç tarilıl mıştır. 
Gülhane hastahanesine yatırılarak olarak gösterilen 27 Nisan Madam 
tedavi altına alınmış değildir. Simpıon'un boşanmasının muteber 

Vak'a saat on yedide olduğuna olması için koaulan kanuni müd. 
ve me!<Ai saati de 18 de bittiğine delin hitamını röstermektedir. 
göre gece çalışmak üzere yakılacak Londra 6 ( A.A.) - Kralın ha. 
sobayı tutuşturmak için benzin dö- la11 Kontes Of Harewoçd Leeds 
külmesi yüzünden vak'anın çıktı- şehrinden Londra'ya hareket et• 
ğı yolundaki neşriyat tamamen a • miştir. Kontu buradan Avusturya' 
sılsızdır. ya giderek Windıor Dükün niyı. 

Sobalarda kok kömürü kullan • ret edecektir. 

lnglllz gençllölnln vUcut 
terblyeat 

* Londra, 6 (A.A.) - Hali ha
zırda İngilterenin Buenos-aires se-

firi bulunan Sir Nevil-Ayriek'in 

İngilterenin Berlin sefirliğine ta • 
yin edildiği ersmen haber veril • 
mektedir. 

• * Londra, 6 (A.A.) - İtalya ile 
Almanya ve Portekizin ademi mü-

dahale komitesinin sualnamesine 
cevapları henüz Londraya gelme • 
miştir. 

makta ve bir grup tarafından sa -
bahları muayyen vakitte yakıl • 
makta ve akşamları yine muayyen 
zamanlarda söndürülmektedir. Londra, 6 (A.A.) - İngiliz spor !-=============::.. 

Sobalar sekizden 18 e kadar kon
trol servisi tarafından sık sık teftiş 
edilmekte olup orada sönmüş so • 
banın mevcut olduğunu kabul et
sek bile benzin yakılmasına mey . 
dan verilmi,yeceği tabiidir. 

Vaka esnasında Alemdar nahi
yesinden gelen zabıta memurları
nın tahkikatı aynı neticeyi vermiş 
ve zabıt varakası da aynı şekilde 
tanzim <'dilmiştir. 

Saygılarımla.> 

aleminin 60 mütehassısı, İngiliz 
gençliğinin vücut terbiyesini inki
şaf ettirmek için bir program tan
zimine memur edilmişlerdir. 

Bunlardan bir heyet Almanya ve 
Avusturyadaki gençlik teşkilatla

rını tetkik etmek üzere seyahate 
çıkmıştır. * Berlin, 6 (A.A.) - 20 şubatta 
Berlinde açılacak olan beynelmilel 
otomobil sergisine beş yüz fabrika 
iştirak edecektir. 

TASHiH 
6 Şubat 937 tıu-ihli gazetemizin 

7 nci sahifesinde lstanbul Üçüncü 
· icra dairesinin 936. 545 dosyasile 

olan satış ilAnında Bcyoğlundı 
Yenişehir caddesinde eski 143 ye
ni 123 kapu sayılı arsa halen 
43 • 129. 131 • 133. 135 numara. 
!arla murakkam gayrı menkulat 
denilecek iken mezkQr numaralar 
aehven yazıl:namıştır. Tashihan 
llAve olunur. 
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EyyubUlensarl (Ebu) 

toplandılar ve Ebu Talibe geldiler 
ve beraberlerınde de Velid lbni 
l\fugayrenin oglu (Ammare) yi de 
getirdiler. 

Dün B takımları karşılaşmalarında senenin en 
yapıldı 

Viyana 
\ llladrlt 
, Be.rUa 

4, 265 4,2710 

11. 35 11,!675 
1, 9696 1,97l0 

Eyyubülensari (Ebu), meşrık ma
hallesinde \'C civara hakim bir 
nıevkiğde kaın bir evi bulunan bir 
dostunda risa!ir bulunuyordu. 

İhti5 ar cnsiıri, pek seyrek sokağa 
çıkıyordu. Gcc~leri pek az uyuyor .. 
vaktini iba<letlc ·~eçiriyordu. Hal -
kın sadakasıylc, zek~tıyle yaşıyor- ı 

du. Du<ılar.na da büyük bir kıymet 
atfedi!Jı{;• ıç n hastalara, sıkıntısı 
olanlara da oku ver .. bu suretle de 
vaıidat tc'r n rdi0 ordu. 

Ebu Evvub pek ıh•iyardı; p<-k 
g-~,lüKlc "Ul 've' ıvordu. Onun 1 

nufuz.ı p ' rrbcr Muhammede 
arkada~:,k et cSJ"~Cn 'e çok yaş
lı olma ından zıy de ı- .lk ızlığa ve 
garazkiırJ, ,a k ı gıi tugu nefret
ten kı.vvtt 2ııyordu 

O, bütür ~avı:ctin• 1 ı.k ı uz
lnştırnıay . muhal f emt ve gaye
lerden dt,gan nifak \'( şikakı iza'e
ye hasnd.y ırdu; ı:.u asi0' harrketi 
de, onu, heık n l".ızarından yük -
srltiyordu. 

O, .Allah , dedikçe, etrafındaki
ler d .. i bır 'ccd ı,inde \'C onunla 
beraber, daha i'1san: (!3ha iht.ras
s..z bir yaşayı~ı.• t•hassurü idmle 
ka'ıyorlardı. 

Bbu Ey0 ı..b. en çok, b.ı.ıfryi zi -
)arete gidip te •:ırı;,dal" a\det edi
gi vakit ez• v~ ızt r p c!..ıyuyordu; 
çunkü or·dJkı, iL:ıdct lfı_.balıliğini, 
nıtişam duşk ·.,ıürür :;, hele ensiı
ı·a karşı gosterılcn hürmetsızligi 
h ç haz..ncclcmiyordu 

ihti~ ar zahidi.. bir ayağ•-ıı ahi
r • K~pı~ıcda attığ• bu so:ı sene
le inde, gençUc zamanlarında ır -
tıkap c tt gl r,unahlarının ı :ıtır.ıl.ı
rı da !'!lUazzco elliyordu ve öyle 
~- unuyordu k . bütün bunla -
n "lCl'.JC clir Lu' unda ıel-ıt olmı:k
la scy:ı lt dcfterındcn il b•'irclı. 
Şehit olmak! İ~tc Ebu Eyy-~bulcn
sa i, ı mrünıi" sonunC:.J, eınelinın 
tahakk.ık edeceginc ıyman etmek
!<' en çok miıte e ı J n1makt.ı ıdı. 

- Ya Ebu Talip~ bilirsin ki.. A· 
rapların içinde Ammareden daha 
güzel erkek ve onun babasından 
daha şöhretli adam yoktur. Amma
reyi sana ,·udim. Sen de bize 
Muhammedi Yer oı•n katlcdolim, 
o, d1.1iınizi mo.ı.hYrlti; kavnlin1izi 

yoldan ~ıkardı. 

Deci.le 
Eb· Tal.b kızd• \'C' 

- Stz deli saçm: · soylüyorsu -
nuz Be nı_ oldürtmek uzere, oğ-
1 ımu ı>izc vcrec Ji-ni naı;ıl düşii ... 
rliyoı anuz? Bir deve, yavrusun -
dan b~K nı se\'ebilir mı, ki.. ben 
d~ ba<kasıl' ı o ,!unu krndi evla
dımla det;·;-meye imkan göreyim. 
Öyle kat'i r!auk : Her kim 
l\'luhammcdin hanıı ise ben de O· 

11 ın hasmı~·:ım 1 

Dcy ince gole!' lcr hiddetle çeki -
!ip gittiler. 

F.bu Tulib Haşimılcri ve Abdül
rriiltalib ailcsinı çağırdı; onlara 
, azğiyetı anlattı ,.e hepsini Mu -
hammcde yardım ctmiye kan • 

dırdı. 
Ebu Talip, Muhammedin düş • 

1 

mantar!!' .ı karşı böyle bir ittifak 
meydana getirdiKten sonra sevin • 
cinden c Şiğri Hiırni• diye şöhret 
bulan Kasiydcsini tanzir> etti. Bu 
ka:;iydenin tercli"'lesi şöyledir: 

cl\lurammed, öyle kerim bir zat-
tır, ki onun yuzü suyu hürmetine 
Allahtan yağmur niyaz edilir. 

Şerif olan zatı, yetimlı;,rin hamisi 
dulların ilticagiıhıdır Ali Haşim • 
den Al:aha ıbadet etmek istiyen
lar, onun sayesinde niğmetlcre \'e 
!ar, on"n sayesınde niğmelere ve 
faz,Jetler(' garkdmuşlaıciır. Ey 
Kurc ·ş! Siz ~alan söylüyorsunuz! 
B.z, re kadar munakaşa etsek boş
tur; Allahın Kiıt;bcsi, onun lehin
dedır Biz, evbdımızl, ayalimizi ı.ı-

nut·ca " ız \'e onur uğrunda dövü • 
ec~giz. Hepimiz helak olmadan, o

nu, size teslim etmiyeceğiz.> 
Ebu Talip, Muhammedi himaye-

heyecanlı 
Haftalardan bccı geri kalan lik 

maçları nihayet dün yapıldı. Ha
,·anın güzel olması sahaya bir çok 
sc~ ırci topl~mı~tı. Hatta diğer bir 
çok birinci sınıf maçlarından daha 
çok .~yirci \'ardı. 

İlk olar•k Günc-şlc Beşiktaş ta - ı 
kııf,Jarı karştla~tılar. Oyun Güneşin 
bır hüc o mile ba~ladı. Fakat bu hü
cum derhal Be~iktaş müdafaasında 
kırıldı Ve hemen Güneş kalesine 
yuklc «.iikr. Fakat bir netice çık- 1 

madı. Oyun her iki tarafın karşı - 1 
Iıklı 1 cumları arasında geçli. 

Nil.1yet 20 inci dakikada Güneş-
lı ~r uk gölü yaptılar, Otuzuncu 
dakikada Beşikta~lılar da beraber - 1 
liğı temin ettiler. 1 

maçları 

Oyun bu ~ckilde cereyan etti. Ve 
devre 1-1 berabere bitti. Gllntı takımı 

İKİNCİ DEVRE: Daha hakim oy
nıyan Güneşliler arka arkaya iki 
gol yaparak 3 - 1 galip vaziyete geç
tiler Her iki taraf da zaman za • 
man korkulu dakikalar yaşadılar. 
Ve oyun da 3-1 Güneşin galebesile 

bitt .. 
Fenerbahçe - 2 
Gelataseray - o 

Dün bu iki eski rakip tekrar kar

şılaştılar. 
Bu maçı görmek üzere yukarda 

lüyordu ve öyle de oldu. 
Galatasaray takımı çok kuvvet • 

li bir kadro ile sahaya çıktılar. Çok 
zamandanberi takımlarında gör -
medığiıniz Hızın datakımlarına al
mışlardı. 

Hakem Samim Talu idi. 
Oyun Fenerin bir hücumu ile 

başladı. Ve Sarıliı.civertliler sağ -
dan Galatasaray kalesine indiler. 
Fakat bu akın Sarı kırmızı müda· 
alasında kırıldı. Galatasaraylılar 

>'arın Glln•ı• lr.arıı ogna.vacak B. J. K. lalcımı 

da söylediğim gibi bir çok seyirci 1 bu çok kuvvetli takımlarile bir şey-
toplanmıştı. Herkes bu maçı büyük !er yapmak istiyorlardı. 
farkla Fenerin kazanacağını söy- Yirmi beşinci dakikada Fener for-

lan ortadan Galatasaray kalesine 
kadar indiler. Sağdan Muzaffere 
geçen top sol köşeden ağlara ta -
kıldı. 

Oyun zaman zaman her iki tara
fın kar~ılıklı hücumları altında 
geçti. \'e biraz sonra da birinci 
devre 1-0 Fenerin fütünlüğü ile 

bittı. 

İkinci de\'rede Fenerliler rakip
lerine karşı çok güzel bir oyun çı
kardılar 

On yedinci dakikada Kemal Fe
ner kalecisile karşı karşıya kaldı
ğı halde topu boş kaleye atamadı. 

Galatasaraylılar cidden güzel bir 
oyun çıkarmalarına rağmen bir tür
lü sayı yapamadılar. 

Otuzuncu dakikada sağdan Fe
neri 1 bir hücumunda Fikret şahsi 
bir hücumla kaleciyi cle atlatarak 
ikinci sayıyı yaparak 2 - O galip va-
ziyete geçti. 

Biraz sonra o ·un bu şekilde Fe
nerın üstünlüğü ile 2 - O bittı. 

Voleybol maçları 
İstanbulspor - Davut paşayı 

Anadolu - Ortaköyü 
Feneryılmaz - Galata gençleri 

Galatasaray • Hilali yendiler. 

1 v.,.... •• 4, 1925 4.20 
Budapetl• 4, 3760 4,1130 

\ BUkrOf 101, 59 108,767l 

Bel ırat 34, s:ns J.t,S77.i 

Yokobama 2, 710 2,7881 

lloako•• 24, 9S 24,91 

Stok hela 3, 14~ 3, 1485 

PARALAR 
A 1 ı t s. t ,, - -

Sterlin 61S. 620. 

Dolar ~25. 12s. 
Frank 113. 117. 

i Liret 170. 12~. 

Belçika Frınrı ıo. 84. 

Drahmi il. 22. 

laviçre FTanrı !16S. S7S. 

Le.Ya :ıo. 23. 

Flo;ln 63. 61:. 

Kron Çek 7S. ao. 
~i1tn Avuıturya :ıo. 23. 

Pt:1.eta -. -. 
Mark 25. 80. 

Zloti 20. 22. 

Pengo 21. 23. 

Ley 11. 14. 

Dln.ır 48. sı. 

Yen -. -. 
Kron lavef 30. 32. 

Albn 1013. t•l4· 

Banknot 245. 246. 

ESHAM 

~ Kaıııa~tt 

1 t Banku• Mii. v 

• • N. 

" " Hı. 
A11adolu 9m. 010 60 Pe9ln 
" ,, yi.lzde 60 Vadeli 

24.lO 21.3) 

n .. IGO de !Ol 
Aslan çimento 14,25 14,35 

Merkez Ban. ıoı.- 101,-

iSTiKRAZLAR 

A_~lı~ K11.panıt 

TUrk Borcu 1 Pe,iaı 

2?,575 22,SO 

• • 1 Vadell 
21.45 l2,5lS 

• • il Pe9in 

• • il V •deli 
:ll, '10 21,!S 

" • 111 P~tio 
21,20 21,20 

Err•sal 
blv•• Enurua 1 

• • 11 
Şark şlm· 

~ Yllı.de S Har.ine. 

" 2. fi 

TAAVILAT 
Açılış Kapanıt 

Anac'olu Pe. 

.. va. 1 38,7S 39,00 

Şamda Konstantııniye (1) önlerin
e!" harp edc'n Arap ordusuna gön
derilecek olan takvi}"~ kuv\'etlcri
ni-ı ihzar•nda büyük bir faaliyet 
devam cd·yorclu. Ebu Ey)'ilb te, 
dostunun r,·inac, bu ordunun ha -
reketini beklıyordu. Gündüzleri, 
saatlerce evill teraçasında, oturu -
yor.. kırların gü~-1 mat'zarası. a 
bakarak şe1' t olmak sevabını dü • 
şunüyor uhrevi bir zevk içinde 
yaşıyordu. 

de sebat etti. Zaten, o zamanlarda, 
Araplar arasında akraba ve aşiret 
gayretı yardı. İçlerinden birine 
kar•jl vukua gelen tecavuz ve taar
ruzlara elbirlığilc karşı koyarlar ve 
duşmanlarına bir kütle halinde ha
reket ederlerdi. 

_,.tHIUIHIHIHllllHUIUHlllltllHIHtllHHIHtllUfttlllln:.;:::l•lllllllllllllltoNHlllllllllHlllllllllllllHllNlllllllt ....... llNtlll~l .......... llflllllllll lllllllllltftlllllltlllllllllllllllllllllllltHtHl4t1IH11ıtllltlUllU 

1 Zahire Borsası 1 Zıı~~:~~~~~ dördüncü icra memur -
" 

Pe. il 
Va. lı 38,7S 38.75 

Ebu Eyyubün genç bir arkadaşı 
vardı; o da kendi.>ini ibadete ver
mişti ye ihtiyar ziıhidten hiç ayrıl
mıyordu. Bütün elbisesini bir ko
yun postu teşkil eden bu kara göz
lü, müessir bakışlı genç müridin 
bütün malı mülkü, tek bir asadan 
ibaretti. İki iıbid arkadaş beraber 
namaz kılar:.ır .. sıcak yaz günlı rı
nin reha,·elini, ağaçların gölge -
!erinde, beraber clinledirirlerdi ve 
bırlikte göz!e.•inin önüne; şel!:-ın 

güzel m nzaralarından peysajlar 
seren ııfuk'ara karşı dua ederlerd. 

Bu gen~ zahicl, falcılıkla, gaip
ten haber vermekle de öhret al -
mıştı. Bugün, ihtiyar dostuyln be
raber teraçada otururken: 

Bir karga geçiyor' 

Dedi. 
Ebu Eyyub.. gözle.ini kuşun· • 

gittiğı istikamete çevirirken şe
hadet getird. Genç, sözüne d~vam 
ederek: 

- Kuş .. istıkamelinı değışt.rme· 
den garptan ş.ırka doğru uçuyor. 
Talığ, şarka tc,·eeclih ediyor. Saa
det, Hadra sarayına doğı..yor. 

Dedi. 
İhtiyar ziihicl .. bu sözleri büyük 

bir tevekkülle dınledikten s<':--ra': 
- Allah büyüktür! 
Diye mırıldandı. 
C.,nç .. elini gözlerine siper et -

miş bakarken, birdenbire, titredi 
ve· 

- Bak' Bak Pevga!:'lber.::ı 5€\'

gili kuzuları gelıyor! 
Dedi ve İbnızzübeyrile arkadaş

larını gosterdi. 
(Dcı•amı var) 

TARİHTEN 70 İNCİ NOT 

Kureyşiler, Ebu TalibLı Muhaoı· 
medi himayeden feragat etmedi
eini giirü ce. rei:;]erden on kişi 

Bundan dolayıdır, ki.. Kureyşli
ler, bundan sonra, uzun zaman, 
Muhammede el uzatmıya cesaret 
edemediler. Böyle bir şeye cür'et 
etselerdi, seııekrce sürecek bir 
muharebeye meydan vereceklerdi. 
Ve belki de, bunun neticesinde, 
Kureyşiler mah\·olacak!ardı. 

Bunlar .. bir müddet, Muhamme
din aleyhinde iftiralarla vakit ge
çirdılcr (2); fakat bundan bir ne
tice çıkmayacagını anlayınca, biz
zat Muhammede müracaata karar 

verdiler. 
( 1) lsıanbııl . 
(2) Müşrikler, Mulıammede clbni 

Ebi Kebıe• diye bir isim takmış -
lardı. O :amanlar, .Hazai Ebu Keb· 
şe• ıönıhıde bir adanı vardı. Bu a· 
dam, Kıırey~ diııindeıı ayrılmış i
di t'e .. Sağrayi Yenınıani• nanıın ... 
daki yıldım tapardı. Muarız • 
!arı, Jlfolıamnıedi, işte bu zata bell· 
zetmekle alay ederlerdi. 

Bazılarına göre .Ebıı Kebşe» Mu
lıammedin; aııası tarafından kün

yesi idi 
Diğer bır rıt·ayete göre cEbu 

Kebşe• unram, Muhammedi emzi, 
ren Haliıneııiıı kocasının soy adı 

idi. 
lllllllllllfl<lllUlllUlllllUllllllM!llllllllllPlflllllllllltlllllUlllllllllll 

Yoklamaya Davet 
Btıiktaı Askerlik Şubesincltn : 
331 - 330 - 329. 328 - 327. 326 

doıtumlu ve bu doğumlularla m~
ameleyc tfıbi tutulan sakal, hafı! 
sakat daimi sakat ve çürüklerin 
tekra~ muayeneye tabi bulunduk
larından iki kıt'a lotoğraflarile ıu· 
beye müracaatları. 

Yukarıda doğumları yaztlı eratın 
ikametgAhlarına celp çıkarılmış ve 
bir kısmının bulunamadığı zabitaca 
bildirilmektedir. Bu kabil sakat 
eratın namlarına çıkan celp yerine 
kaim olmak üzere gazete ile ilan 
edilmiştir. Müracaat etmeyenler 
hakkında kanuni muamele yapıla· 
cağı i!An olunur. 

• 
• Pe. Jll 

_ Şehzadebaşında Acem oğlu mey- " 
V•• Ul 

1 
., MUmeeeil Pc.ı 

1 
42.60 

1 - ITHA.LAT : 
Buğday 270, Arpa 105, Çnvdar 6 

Yapak 12, Un 46, Tıftik 4, Paınuk 4 
Mısır 13 J/4, Fasulye 2, Susam 2 3/4 
Peynir beyaz 1 kıl 1 ton. 

iHRACAT: 
Yapak 77, Arpa 108 1/2, Tiftik 

3 1/4 ton Afyon 2S kilo 
2 - SATIŞLAR : 
Buğday yumuşak kilosu 6 ku

ruş 25 paradan 6 kuruş 27 1/2 
paraya kadar. 

Buıtday Kızılca kilosu 6 kuruş 
10 paradan 

Buıtday sert kilosu 6 kuruş 32 
1/2 paradan 6 kuruş 35 paraya kadar 

Arpa Anadolu kilosu 4 kuruş 
35 paradan 

lstanbul radyosu 7 şubat 937 
pazar programı 

Ô~le neşriyatı: 
Saat 12,30 pl!kla Türk musikiıi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif pllkla 
neşriyat, 14,0 con. 
Akşam ne,riyalt: 
Saat 18,30 varyete muziki amba

sadörde, nak:en, 19,30 konferans 
Se~im Sırrı Tarcan tarafından, 20,00 
Muzeyyen ve arkadaşları tarafından 
Türk musiki•i ve halk şarkıları, 
20,3() B y Ômer Rızs tarafından 
Arapça havadis, 20,45 Belma ve 
ftrkıdaşları tarafından Türk musiki 
ve halk şarkıları, 21, 15 orkestra, 
22, IO ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet plrçaları. 
23,00 son. 

Çavdar kilosu 6 kuruştan 
Susam kilosu J 7 kuruş 30 paradan 
Faıulye ufak kilosu 8 kuruş 20 ı============== 

paradan lstlnbul Btltdlqnl Pazar gündüz 
Yulaf kilosu 4 kuruş 30 paradan '"hı" .. 'Tf..• + saat 15,30 da 
Zeytinyağı ekstra ekstra kılosu 63 f"' L' uyilıl'OSU Bahar Temizli~i 

kurustan 65 kuruş 20 paraya kadar ı'lllllJllllllll 7 - 2 - 937 
Zeytinyaıtı ekstra ekstra kilosu P A Z A R 

60 kuruştan 62 kuruşa kadar. 

11

,

11 

günü akşamı 

Zeytinyağı 2.ci yemek. kilosu 49 ııııı saat 20.30 da 
kuruştan 52 kuruş 20 paraya kadar. 
3 Lon~~;~~~~~A~~:ı~~:3~ubat ııı:::ııı :e~~:.~İ 
lahmili korleri 24 Şi. kilosu 3 * 
Kr. 40 Sa. F 

L 
ransız tiyatrosu operet 

ondra : keten tohumu Laplata 
Şubnt tahmili tonu 11 Ster. kısmı 
12 1/2 Şi, Ki 7 Kr. 06 San. 7 • 2 • 937 Paur gündüz 

Anvera: Arpa Lr,)ıistan Şubat sut 15.30 da 
Mart tahmili 100 kilosu 123 B. AŞK MEKTEBİ 
Fnnk Ki. 5 Kr. 23 San. 7-2- 937 PAZAR ııünü 

Liverpol Buğday Mart tahmill alı:ş,nı saat 20, 3!) da 
100 !ibresi 8 Şi. 9 Pe. Ki. 5 Kr. AŞK MEKTEBİ 
95 San. Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen: 

Şikago Buğday Hartvinter Ma- Muhlis Sabahııttin 
yıs tahmili Buşeli 133 sent Ki. :1(-
6 Kr. 16 Sa. 

Vinipek: Bu~day Manitoba Mayıs 
tahmıli Buşeli 126 5/8 sent Ki. 5 
Kr. 86 San. 

Hamburg: iç fındık Gireson der• 
hal tahmil 100 kilosu 155 R Mark 
Ki. 78 kuruş 58 Sa. ' 

Hamburg: iç fındık Levan derhal 
tahmili kilosu 154 R. Mark Ki. 78 
kuruş 08 Sa. 

HALK OPERETİ 
Sehzadebaşı Turan Tivatro<ıında 
Zozo Dalınas ve an'atklr Naşit 

B. bir'ikte 
M' ti ne 14,30 da 

(Eski Ham3rı E<ki Tas) 
Ak,am 20,30 da 

Pazar aKşamı " Enayiler ,. 
Pazartesi Kajıköy Sürryyada 

FLORYA 

dancı sütcü ve bekci acemi nefer 

sokağında ismailin hanesinde ki -
racı olarak oturan Mehmet Sadi 
tarafına: 

Fatma Dürrüsafın bir kıt'a no
ter senedile zimmetinizde matlubu 
olan bin liranın tahsili hakkında 
vaki icra! takibi üzerine tarafınıza 
gönderilen icra emri arkasına mü
başiri tarafından verilmiş olan meş

ruhatta yukarıda yazılı adresi terk 

etmiş olduğunuz bildirilmiş oldu

l!undan bu borcunuz hakkında on 

gün içinde bir diyeceğiniz varsa 
bıldiriniz. 

Ve borcunuzu ödemeniz yine bu 

müddet içinde mal beyanında bu

lunmanız hakkında işbu icra emri 

teblığ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

İstanbul İkınci Ticaret mahkeme
sınden: 

.. it v •. 41.'0 

Oskiidor Birinci Sulh Hukuk 

mahkemesinden: 

Üsküdarda atlama taşında 20 No. 

lu hanede mukim polis müdürlüğü 

4 üncü şube sabık memurlarından 

Memduh. 

Hazine vekili tarafından aleyhi· 

nize ikame olunan 17 lira alacak 

davasının cari mahkemesi sonund•: 

il!ınen tebliğ edilen M. G. kararına 

karşı itiraz etmediğiniz ve mahke

meye gelmed.ginizden vak'ayı ka· 

bul Ye ikrar etmiş addiyle mıibrez 

senetle i~teııilcn müddeabih 17 li · 

ranın 25-5-936 tarihinden itıbaren 

'7o 5 faiz ve '/o 10 ücreti vekalet ve 

masarifi muhakeme ile beraber siz-

den tahsiline gıyabınızda kat'i ola

rak karar verilmiş olduğu hüküm 

ihbarnamesi makamına kaim ol • 

mak üzere iliınen tf'bliğ olunur. 
(936 - 495) 

1 

1352 Rumi 
2 nci Kinun 

25 

1stanbulda, manifatura tüccar -
!arından Çubukcuzade Mehmet Arif 

ı-e Ş.ki fırmasına izafetle Bay A -

rif Çııbukçıı tarafından Budapeşte
de Macar pamuk sanayii anonim şir-[=~=:::::==:;:====~==::" 

13S5 Hicri 
Zılkade 

keline sipariş edılen ve İstanbul 
Güınrüğıinüıı B antreposundıı bu

lunan C. Z. M. A. markalı ve 250-

2CO numaralı 3 adet sandık deru -

nunda bulunan 75 top vedette cin

>indcn ba~maların, açık artırma i

le satılmasına karar verilmi~ ise 
rie, 13 Son kanun 1937 gününde ya

pılan ilk müzayedede teklif edilen 

fiat haddı liıyıkını bulmamış oldu

ğundan, ikinci ve son satl§lıı Şubat 

ayının 11 inci Perş~mbe günü, sa
bah sa"t 10 raddelerinde icrası te
karriır etmiş olmakla, talip olanla

rın, muayyen olan gün ve saatte. 

mezkür mahalde hazır bulunmaları 
ilftn olunur. 

25 
Yıl 1937, Ay 2, Gün 38, K•11m 92 

7 Şubat 
PAZAR 

V•kltler v.sıti 

sa. cl. 

Güneş 7 06 
Ôğle 12 28 
ikindi 15 14 
Akşam 17 32 
Yatsı 19 04 

imsak 5 25 

Ezani 

••. d. -
1 34 

6 56 

9 42 

12 00 

1 33 
11 53 
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HER SABAH 
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BiR DUŞ .. 
İZA~AT -: 101 İ 5TİKA L CAD . 
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İST İL EŞYA 
AMATÖRLERiNE 

15 ikincikanun 1937 den 

itibaren istiklal caddesind"' 

479 No. (Eski Hayden ma

ğazasında) teşhir etmekte 
olduğumuz e~yaları kat'i su

rette elden çıkarmak ve 
mezkür mahalli kapataca· 

ğımızdan sayın müşterile· 

rimizin nazarı dikkatlerini 

celbederiz. 

Herkes dişlerine meftun 

DİREKTÖRLÜK J ı 

~ 1 
~ llı•l•st•a•n•bu•l•4•i•in•c•ü•l•c•ra•M-em•u•rlu • 

~ ğundan: 
,. Fatıh le Karamanda hoca Hay -
i reddın nıJh a llcsınde emırbuharl 
~ caddt sinde 1925, 1933, 1934, 1935. 

1940. 1977 harıta numaralı mahal · 
lerl~ mahdud yeminli üç ehlı vuku[ 
tarafından tamamına 839 lira kıymet 
takdir edilen yeni 39 eski 26 müker· 
rer ve 1937/l harita numaralı arsanın 
nısıf hıssesi açık arttırmaya vaze-
dılmiş olduğundan 11-3-37 tarihıne 
müsadif perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar daırede birınci arttır
ması icra edılo~cktır. Arttırma be
delı kıymeti muhakkenenin 'ıö 75 
nı bulduğu takdırde mü~tr, risi üze-

_rirıJle bırr.kılacaktır. Akti takriırde 

Çünkü Horgiin 

diş macunile iki defa dişle rini 

fırçalıyor ve onlara ebedi lıa • 

yat, güzelli k veriyor. 

Daima Radyolin 

. en son artlırarıın taahhuctu baki 1--------- -------------------
;:;::=:::=~• Y E N 1 Ç 1 K T 1 t:===:==:~ 

TAHTLAR! DEVİREN ÇOCUK 
Tarihi Çocuk Romanı 

Y a z a n : ISKENDER FAHREDDiN 

lstanbul levazım Amirli~ı I 
Satınalma Komiıyonu lııinlar:._ l 

\ 

'.· . ' 

İstanbul · Belediyesi . _· ilanl<iJr_ı · 

kalmak üzere arttırma 15 gün mud· 
detle tcmdıt edıl•rck 26-3-937 tarı
hıne müsadif cuma günü saat 14 

ten 16 ya kadar keza dairemizde , 
yapılacak ıkincı açık arttırmasın- 1 
da arttırma bedeli kıymetı muham
nfenenın 'ıi• 75 nı bulmadığı tak • j 
dırde satış 2280 No. lL kanun ahka· ' 
mına tevfikan geri bırakılır. Satış ' 
peşındir. Arttırmaya ıştırak etmek 

Kitap halinde lntitar etrnl9tlr. BUtUn ço· 
cuklare tavsiye ederiz. Fiyatı (25) kuruıtur. 
Tevzi yeri: Ank ara caddeısl-ln kı llp kit a b evi. istıvenlerin kıymeti muhammene

nenın ;;, 7,5 nısbetinde pey akçesi 
veya milli bir ba nkanın temınat 

mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır Hakl <.1 rı Tapu sıcıllı ıle sa
bıt olmıyan ipoteklı alacaklarda di-

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

/Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Tep hane fırınında mevcut 

1600 kilo kırıntı ile Davutpsşa 

lı rınında mevcut 1200 kilo 
1"- Jı.; - k- • n Ş b t 937 sonı,ıııış omur "", u a • 
Salı günü saat 14 de Topha· 
' . nede Satıııalnıa Komısyonunda 

pızarlı kla satılacaktır. Kırıntı• 

nın teminatı üç lira, kömürün 

teminatı 225 kuruştur. İste.lı:li• 
!erin belli saatte komisyona 

gelmeleri. (328) (622) 

* Metreste Topçu Atış okulun• 
d~ mevcut çuv•!, gaz tenekesi, 

ıandık, ve ayakkabı 9 4ubat 
937 Salı günli &aRt 15 te Top

hanede Satınalma komisyonun• 

da pazarlılc!:ı satılacaktır. Talı• 

min bedeli 428 lira 40 kuruş• 
tur. İlk teminatı 32 lira 13 
kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 

belli saatte komisyona gelme• 

!eri "338" "683" 

* Askeri Tıbbiye Okulu bi-

nasında y1ptırılacak tamiratın 

açık eksiltme~i 18·2· 937 Per• 

şemb~ günü saat 14 de Top· 

hanede s ttı nal ma komisyonun• 

da yep· lncaktır. Keşif bedeli 
3116 lira 52 kuruş ur. İlk te. 

minatı 233 lira 74 kuruştur 

Şu tnanıe ve keşfi krıuisyonda 

gö ülebilir. İsteklilerin kanuni 

vcsikalarile ber11ıer belli scatta 

knnıiwona gelmeleri. "32!l,. "623. 

Dalıiliy~ miıteh ıs,ısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
l::eşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün ö~leden 
•onr ı kabul eder. .1 ................ . 

Dr. Hafız Cemal 
(LOI~MAN HEKİM) 

Dahi liye ınUtehassısı 

Pazardan başka ~nlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İslanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta -
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kı~ık 
telefon: 21044. 

. '. -- ""· ~ı' 
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Hayvan Sahiplerinin 
Nazarıdikkatine 

Üıküdar ve Kadıköy mınt:ılcaları dahilinde yapılmakta olan 

Ruam mücadeleaine Şubatın on beşinde nihayet vı;rilecelctir. 

Sel!miyede Küçülı: Sıhhiye memur m ektebi bu iş için merkez 

ittihaz edildiğinden şimdiye kadar hayvanlarını getirmemiş 
olanların (At, Kısrak, Beygir, Tay) o tarihe kadar hayvanlarını 
me zldlr mektebe g etirmeleri v e ondan sonra elinde Ruam vesi• 

kası v e hayvanının tırnağında (R) damgası bulunmayan hayvan 

1ahiplerinin hayvan sığlık zahltası k a n unu mucibince tecziye 

edilecekleri ilin olunur. (B.) (726) 
• •• 

S e nelik muhammen lı:irası 300 lira olan Kadıköyünde Cafer ağa 
mahallesinde Londra sokağında 62 N o bağ mahalli 937 veya 938 

ve 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek ur.ere açık 
arttırmaya konulmuştn r. Şartnameıi Le vazım Müdürlüğünde gÖ• 

rülebilir· İstekli olanlar 22 lira 60 k\!rnşluk !lk teminat mektup 

veya makbuzu ile 16-2· 937 salı günıi ıaat 14 de Daimi Encü. 
mende bulunmalıdırlar. 

• •• 
Belediye murakabe teşkil:\tı tarafından kurıtrat yoklamasına 

başlanacaktır. Kuntratı olmayan emlak sahiplerinden kanunen 

ceza alınması Jhımgeleceğinden buna meydan kalmamak üzere 

yapılmamış veya tasdiksis kuntr~t varsa hemen ikmaı ve me· 

ıuurlara gösterilebilecek vaziyette ev veya dilkkanlarda hazır bu· 

lundurulması liizumu ilin olunur. (B.) (725) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdü rlüğünden: 
Günırük satışından: Viiz yirmi dört çuvalda 12200 kilo Ka• 

ran nıarblı ve bila numaralı 35 iO lira 42 kuruş değerinde bo. 

zttk toz ~ekeri Sirkecide satış 5alonunda 5. e.,937 gününde saat 

14 de açık artırma ile satılacaktır isteklilerin yüzde yedi buçu k. 

' tenıiııat akçesile kanunen muayyen zamanda Komisyona gel· 
mel eri. (71 O) 

istarıbu! ikinci Ttcaret mahkeme
Binden: 

İstanbulda, manifatura tüccarla
rmdan Çubukcu. zade Mehmet Arif 
ve §eriki firmasına izafetle Bay A· 

rif Çubukcu tarafından Budapeşte
de Macar pamuk sanayii anonim 

şirketine sipariş edilen ve Galrıta 
gümrüğünün 3 numaralı ambarın

da mevcut M. A. S. markalı ve 
315-320 No. 6 adet sandık derunun

da, ve keza Galata rıhtım antrepo· 
sıında mevcut M. A. S. markalı ve 
243-248 N o. 6 adet sandık deru • 

nunda, ve keza yine Galata rıhtım 
antreposunda mevcut Z. M. A 
markalı. ve 235-240 No. 6 adet san-

dık derununda, ve keza yine Gala· 
ta, rıhtım antreposunda bulu . 

nan M. A. S. markalı ve 95-97 nu
maralı 3 sandık, cem'an 21 adet 
sandık derununda bulunan vedet

te cinsındcn basmaların açık artır· 
ma ile satılmasına mahkemece ka
rar verilmişse de, 14 son kanun 1937 

giinünde yapılan ilk müzayed~de • 
teklif edilen fiat haddı hiyıkında 
görülmemiş olduğundan, ikinci ve 

son satışın Şubat ayının 13 üncü 
Cumartesi günü, sabah saat 10 rad

delerine icra tekarrür etmiş ol • 
makta, talip olanların, muayyen o

lan gün ve saatta mezkur mahalde 
hazır bulunmaları iliın oluııur. 

ğer alakadaranı r ve utıfak hakkı 

sahıplerin!n bu haklarını ve husıı

sıle Caız ve masarife dair o.an iddi
alarını enakı müsbilelerile birlık-
te ilan tarıhinden ılıbaren nıhayet 
20 gün zarfında bırlikte daıremıze 

bildırmeleri Jiızımdır Aksı takdır· 

de hakları tapu sicilile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalırlar. Müterakim ver
gı. tenviriye, tanzifiyeden müte • 
vellit beledıye rüsumu ve Yakıf i

caresi bedelı mü zayededen ten • 
zil olunur. 20 scnelık taviz bedeli 
müşteriye aittir. DahJ fazla malü-
mat almak istiyenler iljn tarihin
den itıbaren herkesi" görebilmesi 
için dairede aç ık bulundurulacak 

arttırma şartn~meoile 934/1868 No. 
lu dosyaya müracaatla mezkür 
dosyada mevcut vesaıki görebile -
ceklen ilan olunur. 

Göz Hekimi 
Dr . Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

Müsabaka günleri uzatllmıştır. 

Taliplerin dikkat nazarlarına 
1 - •20. Maden Mühendisi ve "10,. Je()log yetiştirmek üzere mü· 

sa baka il e A nupaya "30,. talebe tahsile gönderilecektir. isteklilerin aşa• 

ğıdaki şartlan haiz olması IAzımdır. 

A - Türk olmak, 

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak 

"Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır,., 

C - Lise mezunu olup Fr ansızca, Almanca, lngilizce d illerinden biri. 

aini okuyup yazabilmek, 

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

2 - Maden Mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 1937 

ve Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. 
Enstitüsünde yapı la caktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazanmış 

oımakia beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itiba-

Cağaloğ-lu No. 30 (Eczane•i 1 rile Maden Mühendisliği için "20,. ve Jeologluk için "10. arasında 

yanında) Te'efon. 22555 bulunmak şarttır. 

3 - Maden Mühendisliği için imtihan: Hesap, Hendese, Cebir, Mi· 
Zonguldak A sliye Hukııl: fiü . 

kımlığındeıı: 

Zonguld&k•a Ankara otelınde mi
safıreten mukim, İ:.t a nbul Kasım- ı 
paşa camıı ke bır mahallesi kasap 

sokak 13 No. Abdiılkadırin, Zon -
guldakta mkışaf bakkalıyesi sahıbi 

ıken halen yeri meçhul olan imam 
Mlehmet aleyhine açtığı k<f\>un. 
karpuz, üzüm, kahve vesaıre be

delınden mlilevellit 1250 lira 13 
kuruş alacak davasının cari muha
kemesinde; 

Muddeaaleyhin yerinin meçhul 
olması hasebiyle Zonguldak Gaze· 
tesinin 523 No. ve 5 son kanun 937 
t"arihli nushasıyle mahkemeye gel
mesi için namına ilanen daveti
ye yazıldığı halde gelmediğinden 
hakkında gıyap kararının tastirile 
ilanen tebliğine ve muhakemenin 
4. mart 937 perşembe sa. 14 de tali
kine karar verilsniş olduğundan, 
müddeaaleyhin muayyen günde 
Zonguldak hükümet konağında 

asliye hukiık mahkemesine gel • 

mesi aksi takdirde muhakemenin 
gıyabında bakılacağını bildiren iş

bu gıyap kararı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

hanik, Fizik, Kınıya ve yukarıda yazılı dillerden birinden, 

4 - Jeoloı:luk için imtihan: Rıyaziye ''Hendese, Cebi•,. , Hayvanat, 
Nebatat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden ya
pılacaktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecbur! hızmete tabi olduklarından, bu husutsa mükellefiyetlerini tevsik 

etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil 

röstereceklerdir. 

b - Mnden Mühendisliği için : Son müracaat 20 Şubat 937 Cu. 

martesi öğleye kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
• 

imtihan 27 Şubat 937 Cumar tesi 

Jeoloırl u k için, Son mü ra caal 27 Şubat 937 

Sı hh i muayene ı Man 937 Paza rtesi 

Cumar tesi öğleye kadar 

lmtihan 2 Mart 937 Salt 

riınleri olarak tcsbit edilmiştir. 

Talıplerin niı fus hüviyet cüzdanın ı, hüsnühal varakasını, Mektep 
şahadctnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fo. 
loğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihlerine kadu Ankarada M. 
T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayene. 
leri için de tayin edilmiş olan günlerden ögle1en evvel Bay Hasan apar

ıımanındaki Enstitü Dairesinde bulunmaları ilan olunur. "89" "318,. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Baş.nuham r 

· Etem izzet Benice 
Bas ı ldı~ı yer: Matbaai Ebüniya 


