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Berlinin talimatı gizli tutuluyor ve Alman ta- -~= ::;!~",.,!::::~:~.;';!;:':,";!~~ 
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lep/erinin nereye kadar uzanaca <iı bilinmiyor •g•rıtl•, Harıcig• w1cm r.,,,11c 
O' ~ R4ıtfJ Araı ile 61rlilct• Be/ıra• 

==

I ta ıitlec•tl tahalclculc •tmlıttr. 
lnıilteretlın wrl/111 lıdarler• 

~ fÖ" tle, Magıı ayında lnıfltar• 
= lcralı11111 t•r ıigmı maraılmln· 

~== de TıJrlclg• Cilmlıurly•tinl t•m• 

(Almanya en hummalı bir gayret içinde si/ôhlarını artlırmakto, ha%11lıklarırıı ıörmılctetllr. BütıJn 611 
haıırlıkların çok bejeni/tlljl tle ayrıca bir "yanal ile teglt tıcfllmektetllr.) 

• • • 
Alman sefiri 
Tekliflerini ne vakit 
Bildirecek ? 

--····-
Danzigten yükselen 

bir manah ses 

Almanya eski müstem
iekelerinden daha başka 
yerler de mi istiyecek ? 

Berlin 7 (A. A.) 
-D. N. B. Von 
Ribbentropp' un 
Lonra'ya mü S· 

temlekat mese. 
leleri hakkınd~ 

sarih malümatı~ 

geleceğini tasr.ı 

etmekte ancak 
bu zatın hamil 
olacaıtı talimatın 

Almanya tara• 
fından lngiltere 
hiikümetine ve· 
rilecek bir muh· 
tıra mahiyetinde 
olmıyacağı bildi· 
rilmektedir. 
• D. N. B. Füb
rer'in nutkundan 
sonra müstem• 
!ek t meselesi or• 
taya atılmasının 

gayet tabii oldu
ğunu beyan et· 
nıektedir. 

D. N. B. Şark 
misakından bah. 
sederek B. Von 
Ribbenlropp' un 
Noelden ev ve 1 
Fransız· Sovyet 
misakının b a is 
olduğu müşkilatı 

B. Eden' e bildir• 
lna:lliz Dıt Ba:.anıua • oldn""•nu ha• 
vekilet eden Lord mı~ ıs ... 

ferber hale konması hakkındaki 

kararından geri dönmiyeceğini tas
rih ctmıştir. Halbuki İngiltere ile 
Fransanııı A !manyaya müstemle -
ke imtiyazları vermeleri ancak B. 
Hitler emtia ve sermayelerin ser • 
bestçe tedavül etmesine muvafakat 
ettiği takdirde şayanı kabul olabi
lir. Fakat müstemleke isterken B. 
Hitler acaba samımimidir? Hakikat. 
te Führeri bir tek müstemleke me -
selesi meşgul ediyor O da vasati 
ve şarki Avrupanın müstemleke -
leşlirilmcsıdir. B Hitlerin Ingiliz 
kabinesini tazyik ederken pazarlık 
unsurlarını da sıraladığını düşün

mek caizdir.• 
Humanite Almanyanın bu tale

binden endi~e etmekte ve şunları 
yazmakladır: 

lnaili& hükQmetine yapıcatı tekllflel' 
hak.kında hükGmetindea talimat alıa 

Londradı'kl Almaa Elçiat 
Van Ribbenlrop 

cLord Halifax'ın yarın B. Eden 
(Devamı 6 ncı sayfada) .... ~ ........ f.ev.i'i'k ....... R .. ii'i'i'ü"'"'"i·r:a·s ............. .. 

Hariciye Vekili dün geldi, 
bugün Ankaraya gidiyor 

Doktor Aras'ın beyanatı 

Holifax tırlatmaktır. 11-""--'"' 

. Pari; 7 (A.A.) - Echo de Paris 1 
gazetesinde B. Perlınax diyor ki: 

cAlman istihbarat bürosu, İngil
tere lıükı'.ımeti tarafından eski Al
nan müstemlekelerinin iadesi ta
lebi hakkıııda istenilen malümata 
dair Von Ribbcntropp'a talimat bel
miş olduğunu haber veriyor. Bu 
talebi izah etmek güçtür Çünkü B. 
llitler söylediği nutukta dört se • 
nelik plim ile Alman milletınin se-

Dış Bakanımızı di!n Sirlcecl lıtaıgonuncfa k•rıılag11nlor "' lcınıllıln• 
6ukd takt/im eJen Hataylılar 

Hariciye vekili Doktor Tevlik 
Rüştü Aras, refakatinde Cumhur 
başkanlığı umumf kAtibi Hasan 
Rıza olduğu halcie, bu sabah 7,3S 
te Sirkeciye muvualat eden eka. 
presle tchrimize gelmiştir. 

Sirkeci istasyonu bayraklarla 
donatılmış, bir bando ve bir askeri 

mülreze Hariciye Vekilini selam• 
lamak üzere gınn içinde yer al· 
mıştı. istikbale relenler meyanında 
Cumhur Başkanlı21 Baıyaveri 
CelAI, Hususi Kalem Direktörü 
Süreyya, lstanbul ı<:umaııdanı Ge· 
neral Halis, bir çok saylavlar ve 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
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A Y G 1 R Nizamettin Nazif'in 
• büyük edebi roma-
• nı bu gün başladı ••• 

500 kahranıanh büyük hareket romanı 

Dördüncü Sagf ada 

1 

ıil •tmılc lur• lnörııJ londray• 
~ ,ııiıcılctlr. lımet lnörıilnı, lond· ! 
~ ra segalıaıintl• Orrıneral Falı· ı= 
~ ,,ıtirı ile Amiral ŞiJlcrıJ Olctını11 
~ refakat •tl•celcleri ıöyl•rım•k-
1 tıtllr. 
f1111111111 uıı111111111111ıu111111111111111ıııuııı111111111111111n11111111111Nt 

ı Romen 
~Hariciye bakanının 
Ziyaretleri 
Do•t devlet b•k•nının 

TUrklyeye gell9I •yın ylr
ml•lnden sonr•J• k•ldı 

Dost ve müt· 
tefikimiz Roman 
ya hükümeti dış 
lılerl bakanı B, 
Antoneıkonun ya• 
rın oehrimize re. 
!erek Ankarayı 
aitmeleri beklen
ıııekt• idi. Ken· 
dilerini kırfıla

mak üzere parlak 
ve rcsmt bir kar-L--- -
şılama prorramı 

hazırlanmıştır. Bag Arıtorıuıw 
Ne yazık ki Anadolu Ajansının 

aşaJ!"ıdaki haberinden kendilerinin 
bastalandı~ı ve bu ziyaretin ayın 
20 sinden sonraya bırakılmasını 

Türkiye hükümetinden rica ettikle· 
ri anlaşılmaktadır. Dost bakana 
sağlıklar dileriz : 
. Bükreı 7 (A. A.) - Anadolu 

aıansının husus! muhabiri bildiri• 
yor: 

Romanya Dıı iıleri bakanı B. 
Antonesko soğuk algınlığından 
muztarip olduğu için doktorlarının 
tavsiyesi üzerine dört beş gün 
yatağından çıkamıyacaktır. Bakan, 
Ankara seyahatinin Atina'dan dö
nüıe talikini Türkiye hükümetin· 
den rica etmiştir. Bundan dolayı 
B. Antonesko ayın 20 sinden sonra 
Ankaraya gidccektlr. -

Rayltben" Devlet 
emrine geçiyor 

Btrlin, 7 (A.A) - B. Şıht Ba· 
lewardere giderek ihraç bankaları 
reislerinin pazartesi günkü koni~ 
ranslarıoa iştirak edecek ve bun• 
lara R. Hitler'in 30 kanunusanideki 
nutkunda söylediği veçhile Reichs· 
b~nk'ın doğrudan doğruya Almaa 
hukümetinin emri altına rireceğini 
resmen teblijt edecektir. 

··········· .............................. ··········••.!,&• 

1 BiZ BiZE 1 
Asılacak ada lar 
Ankaıada ırz cliişmanı bir çete 

yakalanmış. Cumhuriyet müddeıu
mumisi btı çetenin şeni ef'alin.i izah 
ediyor. 

_ Geçen gün İstanbulda bir . kızca· 
gızın da ırzına '!aldırıldı. Vicdan • 
ları, ocakları, namus w. şerefleri 
yıkan bu lwydutlar sokakta ııol ke
sen lıayduttan, dağ başıııc!d yolcu 
çeviren şakiden daha beter lıaydııt, 
daha beter şakidirler. 

Ceza kanunu bunlar için ne der
se desin, bunlar ir;i11 umumi vicda
nın tek hükmü vardır: 

- Asılacak adamlar! 
Namus şakileri vebalıııi boyunla

rına aldıkları şerefleri ancak gü -
nahlarını işledikleri damların e -
şikleri önünde boyunlarını ipe ve
rerek ödeyebilirler. 

BURHAN CEVAD 

Fener Galatasarayı 4·1 yendi, fakat bir 
çok ta dayaklar yenlldl 

Dün Taksim stadında haftanın en 
ınühim tik maçları yapıldı. Fakat, 
ae tuhaf ve ne feci bir spor ahla· 

kıdır ki yine kavga, gürültü, da· 
yak bu maçlarda da kendilerini 
röıterdiler. 

Bilhassa Galatasaray• Fenerbah· 

Boğuşma 

• 

Yukarda: Galalaıaray 
Fırıtr maçından lir 

ıahnı 

Aşajıt/u: Gı1ne, • Be
ıiktaı matında Güneş• 

penaltıcları ıot 

çe maçında seyirciler biribirine gir
miş, yaralananlar, yüzü kanayanlar, 
dö~üşenler olmuştur. Sahada da 
bermutad tekmeleşmeler eksik de
ğildi. Bütün bu hAdiseye ve diğ~r 
maçlara ait spor muharririmizon 
yazılarını 7 inci saylamızda bula
caksınız. 

sürü or! 
-----

Bir Sov yet gemisini daha 
torpilledi/er 

Taarruz yedi koldan devam ediyor! 
Londra 7 (A.A) - Valladolid 1 Tenerille 7 (A. A.) - Bura Rad. 

radyo istasyonunun haber ,·erdi-· yosu, asilerin yedi kolunun Mala· 
ğine göre, Akdenizde asi lspanyol ga'ya karşı yapılmıı olan taarruza 
harp gemileri, bir Sovyet gemi•i- iştirak etmiş olduklarını bildirmek· 
ni torpillemiş!crdir. (Deı•amı 6 ncı sayfada) 
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Şehirden reportaj /ar 

Parasız yedi katlı apar
tıman kurulabilir mi?-

Pek yakında boş arsalara baştan 
aşağı cam apartıtıman-

lar kurulacağını görecekmişiz 
Biz •eylrcllere bir medeniyet mudhıke•I d•h• 

çıktı demektir 

Jstanbulda boş ana kalmadı de
gil mi ? Yer yer irili ufaklı, r~nkli 
renksiz, geniş pencereli, yuvarlak 

duvarlı, pürüzlü, satıhlı, iki kallı· 
dan sekiz katlıya kadar dev gibi 

(Devamı 6 ııcı sayfada) 
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FIKRA: 
Kitap ve okuyucu 

D 

lf'D 

D
üşünüyordum: 

Niçin bizde okunacak kitap yok .• yahut var da niçin okun 
muyor. Yani: ya var, yahut yok.. varsa niçin okunmuyor, harıl 

haııl satılmıyor. Birinci, ikinci iiçüncü labıların son nushaları tüken mi
yor? ve yeniden, leniden yeniden basıl mıyor?. 

Krup 
Mümessilleri 
Ankarya gittiler 

1 

SORUYORUZ: 
Talebe 
Pasoları 

İktisat vekili 
Bugün 
Geliyor Yoksa, niçin yok? 

Yazılmıyor mu? Matbaamı yok, kll.l!'ıtmı pahallı? Yazanını yok? 
Kendi kendime diyorum : 
Bizde okunacak kitap var. Fakat az. 
Okunmayacak kitap çok 1 
Azlık çokluğun içinde kayboluyor. Ve okumak istiyenlerde tenbellik 

var. Aramak, seçmek zahmetine katlanmıyoruz. Bu zahmete kallanılsa, 
iyi kötüdtn ayrıls, belki c!e iyinin çoğalma" kolaylaşmış olurdu l 

Yine düşünürken bizim rr.atbaanın kahvecisi bir az evvel söylediğim 
çayı gelirdi. Bardağın içindeki çay rözüme az röründü. 

Çaycıya: 

- Niçin bu kadar boş bu bardak, dedim. 
- içine şekerini koyunca sebebini anlarsın, dedi. 
Şekeri koydum. Yine bardak bira• boş kaldı. Çaycının yüzüne bakdım. 
- Bardağı eline al, dedi, sebeb!ni anlarsın. 

Bardağı elime aldım, ve çayı içmeğe başladım. Çaycı dedi ki: 
-Bardağın o kadar boş kalmasına Mdudak payı,, derler.Parmaklarına 

bak : kupkuru. Tal:.ağa bak: kupkuru, ve farkında mısın çayı ne kadar 
rahat ve korkusuz içiyorsun? Birçok kimseler vardır ki, çay bardaktan 
ta 9tığı, tabağa döküldüğü ve üstiinü başını lekelemek tehlikesi de olduğu 
için çaycılara küfür ederler ve böyle taşan bardakları ellerine almazlar. 

- Hay yaşayasın be koca adam dedim, çaycıya. Şimdi anladım. De
sene; kitap yazanlarda oku} ucuya bir •kafa payı. bıraksalar yazdıkları 
herhalde okunur ve çoğalır l 

Bizim çaycı benim ne düşündüğümü bilmiyordu amma eıki bir 
çaycıdır, tecrübelidir ve münevverdir ; 

Hiç düşünmeden cevap verdi : 
- Elbette l 

Abdurrahman Ş • Llç 

Günün adliye ve 
Polis haberleri: !;.,;:;:..;.:..;:;......;;..;.;;.;.... __ -

Akıntıburnunda taban
ca tabancaya geldiler 

Alınanyaya ısmarlanacak yeni / 
gemiler için müzakereler yapmak 
üzere lstanbula gelen Krup tc.z
gahları mümessilleri Ankarayı gıt• 
mişlerdir. 

Ismarlanan vapurların yapılma 
ıarzlarile teslim müddetlerinin de 
ayrı ayrı zikredildiği inşaat muka
velesinin lktısat Vekaleti ve mü- ' 
messillerce bugün imzalanması pek 
muhtemeldir. 

Bu mukavele, evvelce ısmarlanan 
allı vapura aittir. Bu altı vapura 
ait müzakerelerden sonra, lzınir 
körfezile Akay idaresine ait va
purlar da dahil olmak üzere yedi 
vapur daha sipariş edilmiştir. 

ilk vapur on ay •onra tezgahtan 
indirilecek, dil!'erleri de peyderpey 
bitirilerek teslim edileceklerdir. 

Yeni vapurlar tesellüm edilme
dikce bilhassa beş tanesinin pek 
eskidiQ"i ttsbit edilen eski vapurlar 
birer birer seferlerden çıkarılacak
tır. Bu vaiJurlar, müşteri bulunursa ı 
satılac•ktlr. 

Alakadarlar, Denizyolları işlet. 
mesinin Avrupaya vapur işleteceği 
yolundaki şayiaları tekzip etmek· ' 
tedirler. 

Koyun yerine keçi 
Eti satıfının önüne 
Geçilecek 

Tramvay ıirkeli önümüzdeki 
aydan itibaren talebelere paso 
bileti kesmeğe başlıyacak. Yani 
mektebi ne olursa olsun, ilk 
mektep, yiiksek mektep: yaş ne 
olursa olsun 7 veya 27, her la• 

!ebe birinci mevkie bindiği ıa. 

man yüz para verecek. Fakat 
her zaman deQ-il. Evinden mek
tebine riderken ve mektebinden 
evine dönerken yalnız bu yol 
üzerindeki tramvaylara bindiği 

zaman. 
Buna da teşekkür. Fakat şimdi 

talebeler bu pasoları alabilmek 
için bazı merasime tabidirler. 
Dün bir talebe bize bu merasi• 
mi anlatan bir kağıt gösterdi. 
Bu kağıdın muhteviyatı şudur: 

Mektep tasdiknamesi, 
Velisinin ta.diki, 
Polis tasdik ve şahadeti 
Resim, pul, yine pul ve yine 

resim. 
Sonra talebenin memur olup 

olmadığının tahkiki ve saire. 
Anlaşılıyor ki bir pa!O almak 

bir talebe için yine uzunboylu 
uğraşmayı icabeıtirecek. 

lktiul vekili Celal Bayar bugün 
lstanbula gelecek, limanda yapı• 
laeak ıslAhat işite bizzat ve yakın. 
dan meşgul olmak üzere bir müd
det kalacak, alakadarlardan lazım 
relen i1.aha1ı alacaktır. 

lstanbul ve lıınir limanlarını ıslah 
etmiye talip olan Gib lngiliz tez
ralılarının mühendislerinden mü
rekkep heyet te dün sabah lstan• 
bula gelmiştir. Mühendisler Gib 
tnüeuesesi hesabına limanda bir 
müddet tetkikler y11pacaklar, ne
ticeyi bildiren bir rapor hazırlıya

caklardır. 

Heyet burada kaldığı müddetce 
liman umum müdürlüğü ile de te

l mastarda bulunarak icabeden ma
,: liimat ve izahatı alacak; buradaki 

tetkikler bittikten sonra lımire g;. 
decek; lzmir limanında da tetki
katta bulunacaktır. Heyetin tetki
katı bitince her iki limanda da in
faata başlanacaktır. 

Sirkeci rıhtımının Sarayburnuna 
Galata rıhtımın da Fındıklıda Gü
zel Sanallar Akademisine kadar 
uzalılmaaı işi bir kaç sene içinde 
bitirilecek tir. 

Bina ve arazi 
Vergileri tahsilatı 

Kavgacılardan ikisi yaralandı, 
lıô.disenin sebebi ve kahramanları 

Belediye, koyun eli yerine keçi, 
sığır yerine de manda eti satılma. 

sının tamamen önüne geçmek için, 
elektrikle işler damga makineleri 
ısmarlamağa karar vermiştir. Şiın. 
diye kadar yapılan damgaların ka
saplar tarafından birer bıçak ucu 
ile sıyrılması işten bil" değildi. 

Elektrikli damga makinesinin 
vurduğu damga gayet sabittir ve 
rengini bozmak veya değiştirmek 
mümkün değildir. 

.Bütün bunlara n~den lüzum 
his~edildi~ni laleben'n mektep. 
den alacağı bir resmi vesikanın 
neden bu işi görmediğini, bir 
talebenin bu haklan istifade 
edebilmesi için talebe oluşuııun 

neden kafi ııörülmeyip de hariç
le işi olup olmadığının aranmak 
lazımgeldiğini anlamıyoruz. Bu
nu anlamak istiyoruz ve alaka· 
darlara soruyoruz? 

Bina ,.e arazi vergilerinin reçen 
yıl Haıiranındanberi Maliyeden 
Hususi idareye devredildiği ma
lümdur. Bu sene yapılan tahsilatın 

geçtn •cneden 80 bin lira daha 
fazla oldug-u görülmüştür. Bu faz
lalı~ın yalnız tah<iliit fazlalığından 

deg-il, birçok kazalarda yapılan 
yeni emlak tahririnde bazı bina
ların gayrisafi varidatları artma
sından da ileri geldiği anlaşılmak

tadır. 

E\'Velki ge,,e, Arnavutköyünde, 
Akıntı burnunda, Markonun gazi
nosunda bir hadise olmuş, kadın 

yüzılndcn çıkan bir kavgada ikı ki
şi yaralanmıştır. 

Yaptığımız tahk•kata göre, hiıdi
dise şöyle geçmiştir: 

Saat, gece yarısından sonr.ı iki 
buçuk... Markonun gazinosunda, 
yer yer masalar kuruludur ve ha
liı içilmektedir. Bu yer yer masa -
\ardan birinde şoför Sıyamettin, 

metresi Gülüzar, Halit ve Mualla 
isminde bir kadın oturmaktadır. di
ğer bir masada da Latü, Mehmet 
ve Recep isimlerinde üç arkadaşla 
Emel isminde bir bayan vardır. İ
kincı masada oturanlardan Latif, 
bir aralık, yanındakilere, yüksekçe 
sesıle, karşı masada oturan Gülü -
zarın ~.ir vakitler kendi metresi ol
du unu, sonra ayrılarak Sıyamet • 
tini dos ttuttuğunu anlatmıya başla
mıştır. Kar ı masada oturan Sıya
mettinle yanındakiler de bu sözleri 
duymuşlardır. Sıyamcttin öfkelen
miş, bu sözler bir kavganın başlan
gıcı olmuş, iki masa birbirine gir
miş, tabancalar çekilmiştir. Kur
~unlar havada vızlamıya, kadınlar 
ve orada bulunanlar kaçışmıya baş
lamışlardır. Latifin tabancasından 
çıkan kurşunlar, Sıyamcddinle Ha
lidi, birer ikişer yerlerinden hafif
çe yaralaınıştırm Yaralılar Beyoğ
lu Züktir hastahane.>ine kaldırıl -
mışlar, suçlular yakalanmışlardır. 

Hıi.diseye müddeiumumilik el 
koymuş, tahkıkata başlamıştır. 

75 LiRASINI ÇALDIR"IŞ 
Sirkecide Uzunköprü otelinde o

turan Nebil, polise müracatla yat
tığı odada asılı paltosunun cebin
den 75 lirasının çalındığını iddia 
etmış, ayni odada yatan Adille otel 
katibi Mchmetten şüphelendığini 

söylemiştir. Polis her ikisini yaka
lıyarak tahkikata başlamıştır. 

KONYA LOKANTASININ 
BACASI 

Evvelki gece saat onu yirmi geçe 
Sirkecideki Konya Lezzet Lokan · 
tasının bacası tutuşmuş, derhal sön
dürülmüştür. 

HELVACININ 300 LIRASI 
Cerrahpaşa caddesinde 3 numa -

ralı dükkanda Helvacı Kadri, dük
kanda yatıp kalkan tablekar Mus
tafa ile Esat tarafından 300 lirası
nın çalındığını iddia ederek polise 
müracaat etmiştir. Tablekarlar ta
kalanmıştır. 

LÜKS OTOMOBILLr BAYAN 

!anan bayan dun akşam geç vakte 
kadar aranm.~sa da bulunamamış
tır. 

fRAMVA Y ÇAPTI, ÔLDÜRDÜ 
Kumbaracı yokuşunda Tercüman 

çıkn1azında ~2 numuralı evde otu
ran Maı kiı;a isminde yaşlı bir ka
<iına, Tophanede Necatibey cadde
sinde, vatman Hüseyin Abdülmali
kin idaresmdeki Beşiktaş - Fatih 
tramvayı çarpmış, Haseki hastaha
nesine kaldırıaln Markiça biraz 
sonra ölmüştür. Vatman yakalan -
mıştır. Hadiseden sonra muayene 
edilen tramvayın arka freninin 
kopmuş olduğu görülmüştür. 

Adil vede 
Kapıya yUklenlp eve 

giren sarho, 
Yorgi oğlu İstavri, evvelki gece 

kafayı iyice tütsüledikten sonra e
vine dönmüştür. Karısı 20 yaşla -
rında Öjeni, gündüz çamaşır yıka-
mış. fazla yorulmuş, erkenden, de
rin bir uykuya dalmış bulunmak
tadır. Onun için, İstavrinin kapıyı 
çaldığlnı duymamıştır. 1stavri de, 
karısını evde . yok zannetmiş, kom
şusu Eleninin evinde bulunabilece
ğini düşiineerk Eleninin evine git
miş, kapıya yüklenmiş, menteşele

rini sökerek devirip içeriye girmiş
tir. Cebindeki elektrik lambasını 
yakıp merdivenleri çıkmıya baş • 
ladığı sırada Eteni duymuş, dışarı 
çıkmıştır. İstavri Eleniye karısını 
sormuş, orada olmadığı cevabını al
mıştır. Eleninin kocası Hristo da 
fena halde sarhoş olarak evde sız .. 
mış buulnmaktadır. İstavri, Hris -
trmun evde olup olmadığını sor -
muş .yk'• cevabını alınca, Eleniye: 

- Yukarı çıkalım da seninle bi
raz kon~alım... söyliyeceklerim 
var! demi, tir. 

Eleni, İstavriyi fazla sarhoş gör
düğü için korkmuş, bekçiyi çağırıp 
teslim etmiştir. 

fstavri. müddeiumumilikte, gece 
fazla sarhoş olduğunu, fakat, kapı
yı kırmadığını, açık bulduğunu söy
lemiştir. Muhakeme edilmek üzere, 
İstavri, dün, ikinci Ceza Mahkeme
sine verilmiştir. 

ÜÇ GÜN HAPiS 
Fazla sarhoş olarak evvelki gece 

Bayazıtta polis Rece ebkarşı koyan 
Mustafa, dün, Sultanahmet Birin • 
ci Sulh Ceza Mahkemesinde 3 gün 
hapse mahkiim olmuş, derhal tev
kif edilmiştir. Arkadaşı Necati de 
sarhoşluktan 8 lira para cezasına 
mahkiim edilmiştir. 

---Bir bayan tarafından kullanlıan 
hususi bir lüks otomobil, dün, Ba
yezit karaklu önünde on yaşında 
bir çocuğa çarpmış, hafifçe yarala
mıştır. Kazadan sonra otomobil he
ıınen uzaklaşmış, kaçmıştır. Numa
rası tesbit edilen otomobil ve kul • 

Erzlncanın kurtulut gUnU 
Erzincının kurtuluş günü yıl 

dönümü olan 13 şubat cumartesi 
günü •aat on dört buçukta, şehri. 
mizde bulunan Erzincanlılar Emin. 
önü Halkevinde toplanarak mera
simle kurtuluşu kutlulayacaklardır. 

Böylelikle, kasBp'arın hilesinin 
kıımen önüne geçilmiş olacaktır. 

Karaağaçtaki buz fabr;kası için 
de bir amonyak makinesi daha 
alınması kararlaştırılmıştır. 

Mezbaha memurlarının 
maa,ıarı artıyor 

Belediye, Mezbaha ile Karaağaç• 
teki buz fabrika ... ve soğuk hava 
deposunun bütün memurlarile Mü
dür ve muavinine beş lira ile on 
lira arasında tir zam yapmıya 
karar vermiştir. 

Yollara dikilen ağaçları 
köylüler koruyacak 

Bu sene, Belediye ve vilAyet 
hJsusf idareleri bütçelerinr, lstanbul 
ve mülhakatında ağaçlandırma işi
ne daha hararetle devam edflmesi 
için tahsisat konmuş bulunmaH>dır. 

Ağaçlandırma tahsis .. tı, bilhassa, 
köylerle şehir arasındaki yollara 
ağaç dikilmesi işine •arfedilecek, 
bu yol;ara meşe ceviz ve akasya 
ajtaçları <likilecektir. 

Bu ağaçların konması ile köy
lü mükellef olacak, her köy, kendi 
hududu içersindeki ağaçları muha
faza edecektir, 

Şltll Halkevinde toplantı 
Dün Şişli Halkevinde danslı 

çaylı bir toplantı yapılmış, davet• 
liler: pek samir i bir hava içinde 
vakit geçirmişlerdir, 

Maarif 
Cemiyeti 
Piyangosu 

7 şubat 1937 pazar günü Anka· 
rada çekilen Türk Maarif Cemiyeti 
eş~a piyanrosunda büyük ikrami· 
yeleri kazanan numaralan aşağ'ıya 

yazıyoruz: 

3000 lira 36161 numaraya, 1000 
lira 13210 ve 43326 numaralara. 
500 lira 7667. 16135 • l6835 nu
maralara 

200 ER LiRA KAZANANLAR 
9648 43106 57113 
100 ER LiRA KAZANANLAR 
2'.l94 8641 16670 19165 19694 

21321 23159 23945 45908 47867 
50515 53707 56853 56909 5"/094 

EIRER LiRA AMORTi 
62 70 75 Son iki rakamla niha

yetlenen numaralar birer lira amor
ti alacaklardır. 

Yüz liradan aşağı ikramiye ka· 
unan numaraları ayrıca yazacaQ-ız. 

---·-
Konservatuarda muallim 

muavlnllklerl 
ı~tanbul konservatuarında piya

no, keman ve viyolonsel derslerine 
ait olarak üç muallim muavinliği 
ihdas edilmiştir. Bu muavinliklere, 
konservatuarın son mezunlarından 
üç genç, kırk lira ücretle tayin 
edileceklerdir. 

Dahiliye vekilimiz 
Evvelki gün Ankaradan lstanbu. 

la gelen ve Atatürk tarafından ka· 
bul edilen Dahiliye v. kili va parti 
sekreteri Şükrü Kaya, dün, akşa

ma kadar Perapala• otelinde isti
rahat elmiş. hiç bir yere çıkma

mıştır. Satın bakanın buğün An
karaya dönmesi muhtemeldir. ---Ankarada çocuklara te· 
cavUz eden dört kt,ı 

tevkif edildi 
Anknra Ziraat bankası muhasebe 

müdür muavini Rıfkımn, uşağı Ra
şitle berab~r. Yenişehirdeki evle
rinde bazı mektep çocukl~rına 

çirkin taarruzlarda bulundukları 
haber alınmış, Rıfkının evinden 
çıkarken polisçe yakalanan çocuk
lar, tecavüze uğradıklarını itiraf 
etmişlerdir. Bu vaziyet karflsında 
suçlular da cürümlerini saklayama
ııııslardır. 

Bu çirkin ve şeni tecavüzlere 
alet oldukları anl•şılan bakkal Ah
met çavuşla bisikletçi Ali Osman 
ve Rıfkı ve Raşitle beraber tevkif 
edilmişler, h•klarında amme davası 
açılmıştır. 

Tecavüze uğrayan çocuklardan 
iki tanesinin de on beş yaşını ik
mal etmedikleri anlaşılmıştır. 

Dit tablblerl kongresi 
O:ş tabipleri cemiyeti yıllık hey

eti umumiye içtimaı 14 Şubat 

Pazar günü saat onda Etibba oda. 
sında yapılacakt r. 

tnıııı11111111111ıııın11rnıı1111muı111ıı11111111ıu11111111H11Hn111111111111111ııııııııtıııııııuıuıu..111111111111111111111111111ıııı11111 111 uıııııt1ıııuııuıııııııııııııııuıııııımııı111111111111111111111111ıııı11ııu 1111111111ıııı1111 

Köycülük işleri hükü
metleşirken! ... 

D
lhilıyc Vekaletinde yeni teşkilat yapıldığı ma

lumdur. Bu teşki!Alın hedeflerinden biri de 
köy işlerile münhasıran ve mes'ul bir 

idarenin uğraşması tarafıdır. Halkevlcrinin köycülük 
fUbeleri faaliyet i•tatistikleri, bu vadideki mesainin 
devletleştirilmesi lüzumunu ııöstermiştir. Henüz bu 
idari şubelerin faaliyet programlan elimizde değil. 
dir. Fakat takdir olunabilr ki; köylerin teksifi, iman, 
ıu ve toprak işlerinin halli, irşadı ve kültür sahasın
daki inkişafı, yollarının vilayet veya 'kaza merkezle
rile tam nakil vasıtalarına miiıait olacak tarzda ihzarı 
gibi bellibaşlı işlerle u2'raşılacaktır.Birçok köyler mev• 

cuttur ki ta asırlarca evvel teessüs ettiği yer, bataklık ve 
bin bir mu•ibet merkezi olmasına rağmen terketmc
miştir. Doğum istatistiklerinin ölüm yekiinlarına alt 
olduğu bu köylerin yerlerini değiştirmek mülki teş
kilAt işi olmaktan evvel bu işle uğraşacak mes'ul bir 
dairenin evv~I beevvel tetkiki meselesidir. Üç beı 
haneli köylerın şurada buradır. dağınık bir şekilde 
kalması imar ve inkişafı bakımlarından daima zararlı 
olmaktadır. Dağ kenarlarında ve sırtlarında, dere 
yanlarında kurulu öyle kö1ler vardır ki bir han ol
maktan da uzaktır. 

Köy pazarları işi de bu mesai arasında ehemmi
yetli bir mevki alır. Köylü günlerce uR"raşıp hazırla• 
dıtını günlerce unk pazarlara nakletmekle işini kıs• 

men terke mecbur olmakla ve bu suretle köyün faa
liyet hayatı muayyen zamanlara inhisar etmektedir. 

Bu yıldan önce kuraklık yüzünden bir çok köylere 
yardım eden hükümet, bu işlerin önüne geçebilmek 
için köylerin teksifi ve mümkün olduğu kadar ve
rimli topraklarda tesisini ilk hedef ittihaz edecektir. 

Umumiyetle vekAletin bu yeni teşkilatı memleke
tin süratle imarı, iktisadi kalkınmasının temini, zi
raat siyasetimizin şümulii bakımlarınden çok yerinde 
ve çok muıip bir harekellir. Ancak buııüne kadar 
afağı yukarı kısmen bir tecrübe sahibi olan Halkev
leri köycülük şubeleri, köylerin ihtiyaçlarını ve inki
şafları etrafında birer rapor hazırlayarak vekalete 
tevdi etmelidirler. 

Bu i~ bir dc\let işi olmakla beraber tamamen doğ
rudan doğruya, köylüye teveccüh eden müstekbel bir 

hedef bulunduQ"u için Halkevlerinin gayelerile bir birlik 
meydana getirir. 

Biz kendi hesabımıza bu teşkilattan çok büyük 
faydalar beklemektediz, 

Yalnız daima ve her işinde hassas olan vekaletin 
köycülük ıubelerini renç, faal ve tecrübeli, dürüst 
ve mektepli olduğu kadar da tecrübeli ellere tevdi 
etmesini bekleriz. 

Hatice Hatip 

= a .,..Ş_uba~ 

Dünkü 
Maçların sonu 

Dünf:ü futbol maçlarında yine 
baş, göz kırılmı~, yine adam akıllı 
kavga olmuş, polis işe karışmış. 
Maçların neticesini ilıi.n bize düşü• 
yor: 

"Dünkü maçlar iki tarafın da 
çetin hücum ve mücadelesi ile de· 
vam etmiş ve nihayet polisin ha• 
kemliği altında ~ıhr sıfıra bitmiş· 
tir.,, Meğer "mücadele, hücum, sıfır~ 
sporumuz için konulmuş ne haklı 
birer vuıfmış. 

Zeng!n dilenciler! 
Kasımpaşada boş bir dükka1da 

oturan Marko adlı bir dilencinin 
heybesinden aşağı yukarı bir ser· 
vet çıkmış. Bilmem nerede bir 
kadın dilenci bir servet bırakarak 
ölmüş. 

Bu hadiselerin çoğaldığını gÖ· 
rünce anlıyoruz ki dilenciler cemi
yetin kazanç sırlarına hepimi2den 
daha fazla aşina. 

Demek servet denilen şey ancak 
dilencilikle ele ıeçebilir. 

Amma dilonciliğın nevi ne olursa 
olsun, tek dumanı doğru çıksın. 

Altı çocuklu aileler 
Operatör iffet Önur diyor ki : 
"Hıtli vakti yerinde olan sıhhat

lı bir karı kocanın 5. 6 çocuk yap
malarını pek tabii bulururıı. Hattli 
bu çocukların birer sene, ikişer 
sene ara n~ arka arkaya yapılma. 
sına taraflarım ve bunu tanıdığım 
bütün kadınlara tavsiye ederim,, 

Anladınız ya, evvela operatör 
bayanın arkada,Iarı demek hepsi 
•akti yerinde aileler ve hiç birinin 
de dediği gibi ~oluğu çocuğu yok. 

Haydi beş allı çocuk yapılabile
ceğini kabul edelim amma bunların 
alemli fasılalarla meydana l!'elmc
sinin sırrına hemen hiç kimsecik 
vakif değildir. 

Birde dönüp MI ve vaziyetin 
çok müsait olduğunu bilen bayan 
iffet Onura sorulmak gerek de
ğil midir? 

- O halde sayın operatör, ni· 
çin sizin allı evladınız yok ? 

Sırlı makine 
Mezbahada bazı yenilikler ya

pılmaktadır. Memurların maaşlarına 
zam yapılmak gibi büsbütün yeni 
bir işlen başka bir elektrik maki
nesi getirilmiştir. 

Bundan sonra etler bu makine 
ile damgalanacaktır. Ayrıca bir de 
Amonyak makinesi getirtilmiştir. 
Fakat bunun işletilmesini kimse 
bilmediği için Avrupaya bir talebe 
rönderilip ö~rendikten sonra bu 
işe memur edilecektir. 

Neyse arlık etler mıdam ki 
elektrikle damgalanacak o halde 
kasaplardaki etlerin ne olduğu 
anlaşılacak demektirmi dersiniz? 

Ben şahsen bedbinim. içindem 
bir makine ile (ben keçiyim) diye 
bağırlmadıkça bu işlen kurtuluş 
yoktur. Bir de bu kadar yenilik 
olur mu hiç? 

Bir makine gezildi. Olsun gezildi 
ya, gece işlenmesini biliyormuş. 

Ne zararı var? Talebe bulunacak, 
Avrupayn gidecek, öğrenecek, ge• 
lecek ve işlenecek. Makineye sabır 
ve teenni temenni ederiz. 

Serdengeçti 
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Tramvay Tarife komisyonunun 
tesbit ettiği yeni fiallar tasdik 
edilmek ü1ere Nafıa Vekaletine 
gönderilmiştir. 

e Cumartesi günleri 23,55 de 
hareket eden Yeşilköy banliyö 
1reni 13 şubattan itibaren yirmi 
dört bnçukta hareket edecektir. 

e Denizyolları işletmesi, sefer. 
!erin daha muntazam bir surette 
yapılması için ~ıkı kararlar almıştır. 

e Haliç şirketinin Belediyeye 
devrinden sonra geçen bir sene• 
nin plAnçosu tam bir muvazene 
ile kapanmıştır. 

e Sanayi işlerinin tetkik ve eko
nomik kontrolunun devlet. elile 
konlroiu kararlaştırılmıştır. Böyle
likle, sanayi eşyası hem iyi olacak 
hem ucuzıı. mal edilecektir. 

Teşekkür 
Falih Rıfkı Atayın eşi Mehrüba, 

sevgili kızı Jale Akıtygenin acıklı 
ölümünden dolayı kendisine telgraf 
ve mektupla başsağlığında bulunan 
akraba ve dostlarına, gazetemiz 
vasıtasıyle, teşekkür ve mınnetlerinl 
ıunuyor. 

lf 
Haber aldığımıza göre ]alenin 

cenazesi Viyanadan şehrimize gel. 
mek üzeredir. Gömıne töreninin 
yeri ve günü aile dostlarına ayrıca 
bildirilecektir. 



A C 1~·0 z-

Denizden· yığın yığın 
cesetçık.ıyor 

Ceset !eri balıklar didiklemiş/er, 
halk dehşet içinde! 

Noirmoutier, 7 (A.A) - Sekiz gtindenbcri halk, Atlas Okyanosunun 
sahillere atmakta olduğu cesetler dolayısile heyecan içindedir. Bu ce-

1 

setler, idam edilmiş kimselerin ce.•etleridir. Bu cesetlerin başları, kolları ı 
veyahat elleri yoktur. Birkaç hafta sular içinde kaldıklarından deniz 
hayvanları bu cesetlerin ötesini berisini koparıp yemişler, denizde bir 
hayli kemirmiştir. Son ceset, çarşamba günii akşamı Prefailles'de bu
lunmuştur. Bu cesedin sol bacağı ile iki eli yok idi. Ceset üç tane 
gemici düğümü ile gayet mahirane bir surette bağlanmış idi. iki gün 
sonra tenezzühe çıkmış olan iki kimse S1int Monts'de bir ceset daha 
bulmuşlardır. Ertesi günü deniz karaya iki ceset daha atmıştır. 

Bu ccsetler:n lspanyol •>lduklar1 tahmin edilmektedlr. Son defa deni
zin karaya attııtı cesedin üzerindeki lüks ırömleltin kolunun içersinde 
•Aticante batalla catabazancs santanderH kelimeleri yazılı idi. Pantalo
nunun düğmelerinde Etaguila markası vardı. 

Bu cesetlerin ne ıribi şerait ve ahval içinde denize atılmış oldukları 
bilinmemektedir. Yalnız bunların birkaç hafta ~vvel Fraosııya fl'Ötürül
mek üıere Saiot. Naze...,'e g'emiş olan euerengiz gemilerden birine 
bindirilmiş olup yolda idam edilmiş ve denize atılmış oldukları tahmin 
edilmektedir. 

Deniz cereyanları, ccıetlerın muhtelif noktalara atılmasına aebebiyet 
vermiştir. 

• • • 
Bir Alınan lıarp gemisi denize 

indirildi! 
Bcrlin 7 (A. A.) - Amiral Hipper kruvazörü Hamburg'da denize 

indirilmiştir. 
Bu kruvazöru, Alman ığır krunzlSrlerin ilkidir. On bin tonilltoluk 

olan bu gemi, Vaşington anlaşmasile tesbit edilmiş bulunan tiptedir. 

• • • 
Tekrar muhaceret başlıgabilir/ 

Cenevre 7 (A.A) - Beynelmilel mesai bürosu idare meclisi daimf 
muhaceret komisyonunun teşrinisani içtima devresine ait neticeler hak· 
kındaki raporunu tetkik ve kabul etmiştir. 

Bu raporda ahval ve şeraitin muhaceret harekatına tekrar başlanma
sına müsaid bir şekil almış oldujtu beyan edilmektedir. 

• • • 
Sabık Kralın halası Viyanada 
Londa 7 (A.A.) - Kralın halası prenses ile kont de Harewood, A· 

vusturyaya gitmişlerdır. Kendilerinin bu haftayı dük de windsor ile fl'e
çirmeleri muhtemeldir. 

Büyük bir kalabalık, kendilerini Victoria istasyonunda selamlamıştır. • • • Ukranyanın yeni bUdçesl lngillz notasına Belçika· 

Harp olurmu 
Olmazmı? 

Londra 7 (A.A.) - Milli mü. 
da!aanın tanzimiyle mükellef o
lan Nazır Sir Thomas Uiskip, 
Farcham Hampshire ismindeki 
muhafazakarlar cemiyetinde bir 
nutuk söyliyerek silahlanmanın 

ani bir panik neticesinde do
ğan geçici bir ihtiyaç mahiye
tinde olmaması !Azımgeldil!'inl 
tebarüz ettirmiştir. 

Nazır ezcümle demiştir ki : 
"Ümid ederim ki kendisinden 

bu kadar bahsedilen harp pat
lamıyacaktır. Ôyle zannediyo
rum ki şimdiki vaziyet eıkisin
den daha iyidir. Fakat istikbali 
ırözönüne getirerek düşünüyo
rum ki istediıtimiz ~ey müdaf ... 
ya mateallik üç hizmeti tama
mıyle hazırlamaktır. Aynı uman. 
da mütemadi faaliyette bulun• 
maktır. Çünkü bu panik her 
halde geçici bir ~eydir. 

Kaçakçılık 
Buna derler 
Varşova 7 (A.A.) - Polonya'dan 

Dantzıg'e giden döviz kaçakçıtan 
şimdiye kadar tatbik edilmemiş 

bir usule müracaat etmişlerdir. 
Bunlar Gdynia'da Lagar atlar sa
tın alarak bu hayvanlara içleri ec
nebi banknotlarla dolu lastik tor • 
balar yutturduktan sonra Dan • 
tzig'de atları öldürerek midete • 
rinden banknotları çıkarmaktadır
lar. 

MUrtete kaza oluyor 
Şarköy (Husu•! Muhabirimiz • 

den) - Kazamıza bağlı bir nahiye 
halinde idare edilmekte otan Mü
reftenin kaza haline getirilmesi 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. Moskova 7 (A.A.) - Kiyef"te top- 1 nın cevabı 

lantısını bitirmiş olan Ukranya Brüksel 7 (A.A.) - Belçika'nın 
ınını11uu11m11ıııtııı1111111111n•uın11m111111111ııuııı111ııııuouınıı 

Sovyet SosyııliSl Cumhurıveti mer- Avrupanın garbine müteallik bir 
kezi icra komitesi, Sovyet Ukranya- statü ihzarı hakkındaki İngiliz no· 
nın 1937 bütçesini, 5 milyar e3 tasına karşı hazırlamış olduğu ce-
milyon ruble üzennden tas,ip ey- \"DP Pazartesı günü tebliğ edilecek-
lemiştir. tir. 

Belçıka hükumeti İngiliz noktai 
nazarını kabul etmekte ise de diğer 

alakadar mille !er n d .ayni hattı 
hareketi kabul etmeler! şartını i-
!eri sürmektedir. 

Sanaf halıisleri -
Zonguldaktaki sergi 

-----

Resim sergilerinin yalnız İstan • 

1 
bul \'e Ankaraya inhisar etmesinden 
şikayet ettiğim yazılarımda Halk 
evlerinin resim teşekküllerine mü
racaat ederek her hangi bir vila • 
yelte resim sergisi açabilmelerinin 
daima mümkün olduğunda ısrar et
miştım. 

Geçen sene Bursa Halkevinin bir 
resim sergsi açmaları için .o gru
puna yaptıkları müracaat gibi son 
günlerde Zonguldak Halkevi de bu 
düşünceye hak veren bir teşcb -
büste bulunmuş cMüstakil ressam 
ve heykeltraşlar birliğim• sergi aç
mak için Zonguldağa davet etmiş. 

Müstakil ressam ve heykeltraş -
tar biHiğini tesis ve te~kil edenler
den bir çoğu bizim kendilerile aka
demide atelye arkadaşlığı yaptığı
mız kıymetli san'atkiirlardır. Gar
bin büyük resim üstadları yanında 
senelerce çalışmış ve memlekete 
döndükten sonra Ankara ve İstan
bulda açtıkları sergilerde değerleri· 
ni isbat ve kabul ellırmiı olan 
müstakillerin Zonguldaki sergi 
memleketin san'at havasında yap
tığı değişiklik ve yenilik itibarile 
de ayrıca ehemmiyeti haizdır. 

Müstakllerin reisi Mahmut Cuda 
ile görüştüm Zonguldaktaki ser -
glnin gördüğü rağbeti, parti ve 
Halkevi reislerinın gösterdiği ala
ka ve nezaketi anlata anlata bitire
miyordu. 

Yazan: Elif Naci 

kında verdiği konferans hıncahınç 
kalabalıkmış. Velhasıl bu san'at 
tezahürü sergisile, konferansile 
Zonguldakta fevkalade hararetle, 
tekdirle, rağbetle karşılanmış .. O 
kadar ki belediye ve sair resmi da
irelerden başka halktan da resim 
satın alanlar bulunmuş, adeta Zon
guldaklılar bu san'at eserlerini ka
pışmışlar. 

İstanbulda ragbeti temin e -
debilmek içın resim sergilerine, 
radyo, hokkabaz veya varyete nu -
mara!arı kaymağı bile düşüneceğı
miz bir sıarada böyle Karadeniz kı
yılarındaki bu san'at iştiyakının 

nihayetsiz hazzını \'e gurııcunu du
yuyoruz. 

Mesela yine .Müstakil ressam ve 
heykeltraşlar bırlıgının Beyoğlun -
da Mosko,·it salonlarında açtığı ser
ginin ragb.-,tsızlığıle mücadele i -
çin danslı çaylar tertıp ettiğiri ha
tırlarım. lstanbulun bu zoraki san
at meyline kdrşı san'ata susamış A· 
nadolunun bu temiz ve garazsız ta
kasını dıkkate değer buluyorum. 

Bizansın bulanık havası içinde 
t .. neffus eden bızlerden daha çok 
yayla çocukları kullıire zaman \'e 
heves buluyorlar. 

Burnumuzun d Jinde \'~ ayni 
kapıdan girildigı halde müzeyi 
ömründe bir defa bile gormemlij, 
fakat Gülhane parkında yosmalar
la hergün aşıkdaşlık eder za\'allı 

Sergi her gtin kör-lir amelesile gençlerimize bu i~tiyaktan biraz 
dolup be şalıyormuş. Mektepler sı- nasıp almalarını. Zonguldağın da 

Yazıı~a~~~~~~~v~~- ~~~~-~~~~~ ah~~~~~ında m~~~~~~~~~'""~J ~;~;~i;~::~·.::.~:~~:;~;ii~ 
larla muhavere ~:~t;a~:;a~a:ı~ ~~s:i~~:t::7z:~ik~ ;:::.ı;ı·as.;~~~~~:;:·] boğazı na nası 1 sarı ld 1 
YENİ MERSİN'OE: denbire umulmadık bir mana alı- Senelerdenberi Beyoğlunun gö -

sr~:ı~Pgi~;ieı!t;~~\akan~~~~~'. ~~~!:~:~~~ıa;ı~hz~;~~n~:z~~ı~~ ~;;~7::tr~·::~~ıı:~ ısmini taşıyan (İşle geliyor/) diye haykıran Ad-
mez bir kaide değildir. imkansız• olduğu için muharrir, Beyoğlu: Memleketimizin en l<a- b '"' l k k 

- Elbette ... Ve zaten bunun için eserinden çıkarılan mana karşısın- !abalık bir semti, Türkiyeye gelen natzın 0 gazına sarı an ız me -
değil midir ki, .hak• kı yalnız bir da ne yapacağını şaşırıyor, apışıp seyy~hlar ilk defa Beyoğluna çı - leple bu••yu••k bı•r panı•g'"'e sebep oldu 
•inan. ve •hukuk• u da ancak bir kalıyor. Bununla beraber bir mu - karlar. Otomobillerinden inerken 
•usuı. addetmek doğrudur? Zira harrir her zaman imzasını taşıyan karşılarında Fransız tiyatrosunu 
•ilim• ancak her biri bir başka metinlerle muhakeme edilmiye görüyorlar. 
Sfenks gibi eb!bi ·ete bakan de - mahkumdur. İyisi mi? aklın 4oo dir- Kendisini Tilrkiyeye dost tanı -
ğişmez, sarsılmaz kanunların mu - hem yerindı: olmadığı gün malba- tan bir Fransıza necip Türk milleti 
hassılasıdır. Necip Ali Küçüka bu anın semtine uğramazsın. değme kimselere nasip olmıyan bir 

HABER'DE: mu··ka"fatı bahşetmı"ştı·r. güzel ve edebi cümlesile bir müd-
det evvel bir avukat dostumla a- Va _ Nıi _Posta... Acaba Fransada bir Klod Farer 
ramda geçmiş bir münakaşanın ha- _ Mükemmel şeydir. caddesi var mıdır? Bu nankörün 
kemliğini yapmış oluyor ve bana Hikayeci Lamia Meran _ Laci- maskesiz suratını gören Türk mil-
hak kazandırıyor. Zira avukat dos· . 1 !eti o adı taşıyan tabela.vı atmıya vert göz er ... 
tum .hukuk> un bir ilim olduğu yer bulamadı; bu mülevves ci:;min 

- Tehlikeli şeylerdir. f1 
lrnnaatinde idi. Osman Cemal _Boyalı diş ve re· şere i topraklarımızdan dışarı çık-
CUMHURİYET"TE: simli baldır modası münasebetile masını bile istedik. 
Peyami Safa - Hadiseler ara - bayanlara tavsiyeler... Bir çok milli teşekküllerimizin, 

11nda muharriri anlamak... irfan ocaklarımızın toplantılarının 
- ... İmkansızdır. Zira her gün -A biradtt ... Neye kendini yor- F:a.':1sız Tiyatrosunda yapıldığını 

muşsun? cModaya uyunuz!• diye- goruyor. ve okuyoruz. Çok ı"sterdik 
yazı Yann ve ancak muharrirlik y ceksen, bu lüzumsuz... oook •mo- ki Darüşşefakanın 64 üncü vıl dö-
yapanlarca malfım bulunan kötü d b daya uymayınız~. iyeceksen, u nümü Fransız deg' il Hatay ·ismini 
şartlar içinde çalışan hır muhar - B d k d da imkansız... ir mo a çı ar a taşıyan bir çatı altında kul !anaydı 
riri, imzasını taşıyan bir metinle ? Ali h b hangi kadın ona uymaz. a a in Klod Farer caddesin e Hatay is-
ve bir an içinde mütalea ve muha- a1n şükret ve sus... Zira y ız kendi mi verildiği zaman milli heyecanı-
keme etmek çok defa muharrire dişlerini ve kendi baldırlarını bo- mızın en tatlı bir gününü vaşamı<-
hak etmediği bir notu verdirir. Bu- ' • yamıya karar vermişler. Ya faraza tık. 
nunla beraber o notu veren haklı- od k ı d d d" 1 · F bir m a çı arsa ar ı a ış erı ransız Tiyatrosuna da başlı başı· 
dır. Zira bizim mecmua, gazete \'e maviye boyalı kadınlar kocaları - na bir zafer ifade eden" Hatay de-
neşir müesseselerimizin muhar - ·ıd-- · nın bir yanağını siyaha boyamakla nı ıgı zaman sevincimize bire bir 
rirlere zorla yüklemiş bulunduğu ve baldırları bilmem hangi şekilde daha katmış olacağız. 
şartları öğrenmiye, tahkik etr:ıiye resimlerle süslü kadınlar da koca- VELt BASRi· 
mecbur değildir. Muharrir kariin 
kendisine yüklcteceği mesulıveti !arının burunlarına fil dişi çiviler DUn aldıftım 
idrak ederek, salim kafa ile ç~lış- veya demir halkalar takmakla .şık. mecmualar: 

sayılabilselerdi ne haltederdık? 1-Yiicel [A)·lık kültlir mecn • .ı-
ma imkanını mutlaka elde etmeyi 
hedef tutmalı ve durüst randı - 1f ası 24 üncü sayı]. 
man veremiyecegıni. yorgun oldu- Bir tiyatroya"Hatay,, 2-Kiıap ı•e Kitapçılık [2:i nci 
ğunu, gürültü ve şamata arasında adı verilme- sayı]. 
çalışamadığını hissedince derhal 3-iktısat Vekaleti Türkofis E-
kalemini, kağıdını kapıp huzur \'e Sİ teklif ediliyor konomik Enjormasyn Bülteııi [2fi 
sükun içinde müsveddelerini ha- [Esld bir k·ariim olduğunıı ve 26 ncı sayı] 
zırlayabileceği bir sakin yere çekil- bildiren Veli Basri adlı bir 4- Çığır [Kültür ve gençlik 
melidir. Ya ... dostum Peyami Safa, bay bana gönderdiği bir nıek- ı mecmuası sayı: 47]. 
bizim matbaaların şartları ve !5ü- tupla bir teklifte bıılunuyor. K•r• D•vut 

İzmi,· (Hususi Muhabırimiz -
den) - Karataştaki Kız Lisesinde 
bütun İzmiri teessüre düşüren bir 
hadise olduğunu kısaca bildirmiş
tim. Bu hadise etrafında yaptığım 
tahkikatı aynen bildiriyorum. 
Karataştaki Kız Lisesi binasında 

zehirli gaz dersinde açık halde tec- · 
rübe yapılırken müessif bir vak'a 
olmuş, bir talebe delirmiştir. Bi • 
rinci sınıf G. 2 inci şubeden bir ta
lebe, zehirli gaz tecrübesi esnasın
da birdenbire gayri tabii bir halde 
söylenmeğe başlamış ve bu talebe 
dersten çıkarılmıştır. 

Mektebin leyli talebesinden olan 
bu kız, geceleyin yatakhanedeki ya
tağından kalkarak dışarı çıkmış ve 
müdür muavinlerinden birinin an
sızın boğazına sarılmış, sonra teskin 
edilmiş ve yatağına yatırılrnışlır. 
Zavallı kızcağız, eskindenberi si -
nirli bir halde bulunuyormı~. 

Bu iki hadiseden sonra, İngilüce 

dersinde Uı,:iincü bır \"Gik'a daha ol -
muştur. 

İngilizce öğretmeni Adnan, ders 
takrir ederken sıralardan birinden: 

- İşte geliyor! 
Diye yüksek bir ses duyulmuş 

ve bunu takiben gene bir gün ev
velki hadiselerde görülen kız, aya
ğa kalkarak öğretmen Adnanın ü
zerine atılmış, boğazını sıkmağa 

teşebbüs etm~tir. Öğretmen Ad
nan: 

- Kaçın kızlar! 

Diyerek diğer talebeye dışarı çık
malarını bildirmiş.Kızlar, büyük bir 
gürültü ile ve çığlıklar basarak dı
şarı fırlamışlardır. Bu lıadise, bir 
aralık mektebin diğer sınıflarında
ki intizamı da ihlal etmiş, her sı -
nıfta bulunan talebe, koridorlara 
uğramışlardır. 

Kızın delirdiği anlaşılarak !eda • 
vi edilmek üzere hastahaneye kal
dırılmıştır. 

Tevfik Rüştü Aras dün geldi 
( 1 inci sayfadan deı·am) 

yurtlarının kurtuluşundan dolayı 
' ret de kabul etmiyerek istirahat 

etmiştir. 

Hariciye Vekiline teşekküre R"elen 
'"!•tay lılar göze çarpıyordu. Tre
nın muvasalatı sıralarında Ro
manya elçisi de istasyona g~lmişti. ' 

Doktor Aras kendisini istikbale 
gelenlerin ellerini birer birer sıktı 
Hataylıların takdim ettikleri buket
leri aldı ve alkışlar arasında istıs· 
yondan ayrıldı. 

Tevfik Rüştü Aras istasyondan 
ayrıldıktan sonra seyahat yorgun
luA-unu dinlendirmek üzere Pera
palas oteline ıritmif, akşama ka
dar hiç bir yere çıkmamış, ziyıı. 

D<>ktor Ara• akşam ''Dolmabah
çe sarayına giderek Cumhurreisi 
A}a~_ürke arn tazimat eylemiş ve 
buyuk şef tarafından neztlerinde 
ahkonmuşlardır. 

Dış bakanımızın bugün Ankaraya 
c'.önmesi muhtemeldir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras Bulgaristandan geçerkea ıra
zetecilere, 1talya ile aramızda hal
ledilmesi lazım tek pürüzlü mesele 
olmadığını, zaten mevcut olan dost. 
luk muahedesinin de on sene daha 
temdit edildiQ-ini söylemiştir. 

Yeni Japon 
HükOmeti 

3 

J&ponya"da orciu ile siyasi p,ıı ti
ler arasındakı mücadele, askerle -
rin lehine olarak neticelendi· Po
litikacılar tarafından ileri sliriilPn 
Ugaki yeri,1e, ordunun ııarr!crli o
lan Hayaşi yeni Japon hakurr clir.i 
teşkil etmiştir. Bu Japonyada 18G8 
ınkılabındanb<>ri devam eden bir 
mücadelenin yel'! ve bu defa kati 
gibi görünen bir safhasıdır Japon-' 
ya'da üç çeyrek asırdanberi ıki 
müstakil siyasi kuvvet v:ırdır: Ja
ponya'ı>ın askeri kU\·vetini tem'!! 
eden ordu ile Japon"anın svıayi. ' 
ticaret ve iş yani sermaye kııvvet,ıır 
temsil eden sıyaset adamları. Bun-! 
!ar daıma açıktan mücadelt' halınc 
geçmiş değillerdir. Bazan ve Büyıık 
Harpten evvel ekseriya el ele ve -
rerek birlikte yürüınıi~ler. Polit ı
kacılar orduya istediği parayı te
min etmiş. Onlar da fütuhatlari~ !~ 
iş adamlarına yeni sahalar açmış
lardır. Fakat en sıkı ittifak halin
de bulundukları zamanda bile. ıı ·
rılık ve gayrılık muhafaza edilmiş
tir. Büyük Harpten sonra oradaki 
ihtilaf deriıık~ıncğe başladı. Bii
yıik Harp içinde ordu Japon de\'· 
Jel mekanizmasına hakimdi. Bun
dan sonra bir aralık ış \'e devlet 
adamıarının hakimiyeti deni geli
yor. Bunlar \"aşington muahcdesiıı' 
imza <'derek Uzak Şarkta sta!liko
yu garanti ediyorlar. Sonra de -
niz siliıhlarma mukavelc>inı im -
zalı\'orlaı·. Aııq.ık bu hijiim> 'Ct 
dc\Ti 1931 senesine kadar devam e
diyor O sene askerlerin te,ebbusii 
ile Mançurya istila ediliyor. Ordu 
tarafından Mançurya"da yapılan 

muvaffakiyetli darbedeı sonra aı
tık iş adamlarının, sanayi erbabı -
nın, eski aristokrat sınıfın n, yilk
•;ck memurların temsil cttigi sıya
si kuvvet yavaş y~vaş sönmiye baş· 
lıyoL Fuhakika ordunun l>foııçur -
yavı ele geçirmesi, sa'layi erbabı ı
çin yeni bir teşebbüs s· hasınııı a· 
çılması dcmektı. Şimalı Çi'l hak -
kındak tasavvurların tahal:kuk <"l· 
mesi de Japon i~ adamlarının a -
vaklarına veni servet kaynakl<1tı 
gPtirecektı Fakat iş adamlar. Ja
non ordusunun ağ r masraflarıra 
thhammül edemcdikkri gibi, crdn 
ar sında inkişaf etıneğe bas!ıyan si 
vasi fikirlerden de endise etmcğe 
başladılar İşle sermayeyı temsil 
eden iı ad 0cnlarıyle ordu nrasın

d ki ihtilaf1n can lacak nokta .ı 
da bud r Ordu a.i!Sll da mıl.ı sos· 

yaliotliğe benzer bir hareket, S<'r
mayeye karşı hürmets.:ılik, bu ~ 

yük menfaatlere karşı lnr h..ısuınet 
lıisoi belirmeğe başlamıştır. İ te 
parti adamlar.-ıı ,politikacıları kor
kutan bu ol-nuştur. Son buhran biı 
t..ıraftan demokrasiyı temsil eden 
unsurlar ile askeri diktatörluk ı,

teyen generaller arasında bır mu

cadeleden doğmuş değildı • Bı• ta 
raflar bıiyiik menfaatlere \'e ser
mayeye dayanan bürokrasi ile bun 
tara karşı vaziyet alan askerler a
r ,ındadır Binaenaleyh Japon buh· 
ranınııı, bu şekilde neticelenmesi, 
.Japonyada şümullti bir inla1"p 

hareketinin de başlangıcı telakki 
edilebilir. Bu inkılap nereye \"ara· 
cak? Burası malum değil, belki de 
yalnız bürokrasiye malum değil, 

belki de yalnız bürokrasiye kar~ı 

vaziyet almak noktasında arıta~mış 
olan askerler de henüz bunu düşiin
memişlerdir. Politikacıları mağlup 

ettikten sonra şimdilik bunlarla au
laşıp da idarei maslahat etmek is· 
tiyenler mi. milli sosyalisti aııdıran 
müfrit unsurlar mı galebe çalacak'! 
Bunu bize zaman gösterecek. E -
ğer arada, yeni eller Japony~yı har. 
be sürüklemezlerse. çünkli is başı
na geçcnler, Man~tıryayı istila e -
denler ve Çinde Uzak şarkta şiddet 
siyaseti t~kibine taraftar olanlardır. 
Jap~nyadaki kabine değişmesinin 
ciunya efkarını en çok alakadar e
den tarafı da budur. 

Ahmet ŞUkrU ESMER 

1 HARiCi KÜÇÜK HABERLER 1 
* Bruksel, 7 (A.A.) - B. Van -

derveld umumi sırı.at nazırlığ nı 

terketmiş olduğu:ıdan Amele enter
nasyoralmin Be çika Dalmi murah
h•"lığına ta,•in edılmiş ve halen 
murahhas olan B. Wauter de onun 
yerme sıhhiye nazırlığına getiril
mi;;tir 

* P~ı is, 7 (A.A.) - Müstemleke 
Nez,ırt'llııin bildirdiğine göre, Fran· 
sız Somalisi makamları, Cibuli li

manmın ıslahı için yapılacak 27 
milvon franklık inşaatı miinakasa
ya koymuştur. 
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[Dünkil 11yıdaıı devam] 

- Paris, seni seviyorum! ı 
Şarkısını çaldığı zaman yaşlı göz

lerinden sahici yaşlar döküldüğü • 
nü görürdük. Üçümüze de briç 
oynamağı öğreten o olmuştu. Ba -
ıan partilerin en heyecanlı bir ye
rinde kağıtları fırlattığı ve: 

- Bırakalım Allah aşkına şu ka
ğıtları ne olur bana Paristen bah -
sedin' 

Diyor ve Serj de ekseriya: 
- Pariste çok içilir! 
Diye söze başlayınca iskambil 

kağ:tlarının yerini içki kadehleri 
i 1gal ediyor ve saatlerce Paristen 
ke:nu~ !uyordu! 

Misis Meyklin garip adetlerin • 
den birisi de tanıdığı bütün insan
lardan birer hatta daha fazla fo -
toı:raflarını almak olurdu. Bizim 
fol< ğraflarımız çoktan alınmıştı. 

Onun birgün elinde fevka!ade gü
zel ciltknmiş bir kaç defterle sa
lona girdiğini gördük. Bu defter
lerden bir tanesini bana uwtarak: 

- Evvela siz, dedi, harf sırasile 
başlıyorum. 

Sonra Serjin Tibora dönerek: 

- Sonra S. daha sonra da T. 
Biz bu süslü defterleri açmağa 

~saret edemeden şaşırmış bakı -
yorduk, fakat Misis Meykl, derhal 
bizi tenvir etti: 

- Dostlarım! dedi. Üçünüzden 
de ayrı ayrı rica ediyorum. Hepi • 
niz elinizdeki defterleri açacaksı

nız kendi resimlerinizin bulunduk
ları sayfalara en enteresan bir ha
tıranızı yazacaksınız. İşte bu ka -
dar, Tibor: 

- Acaip! fakat Misis Meykl ya 
bendenizin dediğiniz soydan hiç 
hatıram yoksa? Diye sordu. Misis 
Meykl tam on beş yaş küçülten 
kahkahalarından bir tanesini sa -
vurarak: 

cektim. Fakat, 777 odalı oteli alıp 
ta Anadoluya götürecek o • 
nun bol 7 ]erinden iki tanesini de 
alacalı: 7 odalı bir kasaba otelciği ha
line koyacak bu suretle dumanı 

üstünde tüten hatırayı istediğim 

bir zaman ve mekanda yeniden ku
racaktım. Bu suretle hem ahbap 
çavuşların mütemadi alaylarından 
kurtulmus olacak hem de sırrımı 

tamamile faş etmemiş olacaktım. 

Karşıki pencerede görünen peri 
kızı hikayesi tam beş sayfa sürdü! 

Vak'a Bursada cereyan ediyordu. 
Prnccrede i<aretlPşme hikayesini 
demin size anlattığım gibi yazmış
tım. Fakat yazının sonunda Misis 
Meyk!in yüreğini hoplatmak için 
şö •le bir cümle ilave ettim: 

•.. Ve ertesi giin karşıki evin 
penceresinden peyda olan ay n on 
dördü kadar güzel bidnin anadan 
doğma sağır ve dilsiz olduğun ı öğ

rendim .. İşte hayalımır. en garip 
hatırası.. 

Bu yarısı uydurma ve yarısı da
ha bir kaç hafta evvel geçen hika
yeyi bitirdikten sonra Adları B ile 
ba.şlıyan sayfa arkada~!arımın ha
tıralarına göz gezdirdim. Çoğu İn • 
gilizce yazmışlardı. Bir tek kelime
sini seçemf'dim bu yaprakları ka
rıştırırken gözüme sivrı sakallı bir 
adamın resmi ve Fransızca şu sa
tırlar ilişti: 

• Ey ilahi kadın! Benden hayatı
mın en güzel hatırasını mı soruyor
sun! Yarabbi o bir hatıra değil, o 
bir 8lemdir ki o benim içimde de
ğil ben onun içerisindeyim. Ey ila
hi kadın .Bu ilahi kadının şüphesiz 
Misis Meykl olduğunu tahmin et
mişsinizdir~• Ey ebediyete kadar 
solmıyacak gül. O hatıra size rast
ladığım andan başka bir şey değil
dir•. 

_ Daha iyi ya dostum! Bu satırları okurken gülmekten icad e-
dersiniz! .. Dedi. kırılmış ve bilhassa bir muziplik 

* olsun diye sivri sakallı adamın sa-

- Sabah saat 9 
- Rasim... o bildiğin iş bu ak-

şam olacak, 
- ....................... . 
- Hikmet! ... 

- ························ 
-Hikmet gelmedi mi?Az evvel gö-

züme ilişir gibi olmu~tu. Sıvışmış, 
demek. N~ci' onu görürsen anlat 
ki mesele bir çıkmaza girmiştir, ça
lışıyorum. Galip! 

- Buradayım ... 
- Dinle; eşekliğ~ llizum yok! 

Öyle güpeı;ı.indü ~. cadde üstünde 
bulunan bir evin balkoPuna, sarma
şıklara tırmanarak çıkılmaz. Ada
ma· .alnının ortası budur!• derler, 
bir.yumruk aşkederler. Val.. ... .lah 
gözlerinden ateş fışkırır. 

- Sana yanlış haber vermiş ola
caklar, ağabey. 

- Bilmez miyim ben malımı? 
- Yalan efendim. Bir kere gün -

düz değil, geceydi. 

~Hah, hah, hah! güleyim bari... 
Efendilerim bu hariku!ade ge~eyi 
size tasvir etmek isterim. ,Gökte 
tabak gibi bir ay vardır. Bir ay ki 
ışığında yapılar, en kötü heykeltraş 
eserlerinden daha gölgesiz kalmış
lardır. Sevilen kadının bulunduğu 
ev, hendesi bir cisniin olanca deh
şetile gözler önündedir. Bilmem ki 
nasıl rnlata)rım size? NeJe benze· 
tile bilir bu? Hah ... Bu'.duın. Tıpkı 
bizim Ililminin burnu fibi bir~ey ... ,, - ..... 

- Hayret mi ettiniz? Niçin? Dü-
şünün bir kere ... Hilmi, bin kişi -
nin ara. nda olsa ve siz boz katır
lar gibi inat edip ter ter tepinseniz 
de hurnu görmemezlik edebilir mı
siniz? 

Sürekli ve taşkın kahkahalar i
şitildi. Davudi bir s~s. yarı !l'Üsteh
zi yarı atak bir ahenkle konuşu -
yor, tırnakları pırıl pırıl parlayan 
iki el, güderi kaplı küçücük bir 
defterle oynuyordu: 

- İşte ev, mahallenin böyle bir 
evi ... Ve son.ra, sanki ım vuzuh ka
fi gelmiyormuş gibi kaııısında, sol 
taraftaki köşe' başında ve on adım 
ötede bir eczahanenin duvarlarında 
beşer yüz mumluk lambalar yan -
maktadır. Nasıl Galip beyefendi, i
yi anlatabiliyor muyum? 

- ...... 
- Bizim aşığın gece dediği bu. 

Ve bu zifiri aydınhk(!)içinde .. efen
dim? Tıpası açılmış bir şişeden ka
çan ispirto gibi, monyak gibi, ruh 
gibi birşey oldum vehmine düş -
müş ... Aşık dünyayı görmüyor va. 
dünya da onu görmüyor sanmıs, 
sarmaşıklara asılınca balkona at -
lamış ... Sahne nasıl? Mükemmel 
değil mi? 

- !!!. .• 

- Bu karanlık ve sakin geceyi 
kafalarınızda daha iyi canla~dıra-

Misis Meyklin defterine ya - tırını bitirdiği yerin altına: !adı. İhtiyar kız bu akşam dehşeti< 
zacağım hatırayı o daha defterin <Alkışlar arasında perde iner'• bir surette şendi, ve neş'esini bi -
mahiyetinden bahseder etmez ka- cümlesini iri harflerle yazmaktan zimle bölüşmek için elinden geleni 
rararlaştırmıştım. kendimi alamamıştım. yapıyor ve muvaffak oluyordu. Bu 

Henüz dumanı üstünde tüten Misis Meykl'in bir ilk mektep ço- neş'e bir çığ gibi gece yarısına ka-
t aptaze bir hatıram varken eski cuğu gibi arkadaş1arına hatıraları- dar büyüyerek ilerledi. İhtiyar kı7. 
takvimleri karıştırmakta ne mana nı yazdığı günün üzerinden daha . bizim neş'emizin kıvama geldiği 
vardı. 2 gün geçmemiştir ki, o bizi Mister bir sıralarda ayağa kalktı. 

bilmek için ilave etmeliyim ki bu 
anda sokak tıklım tıklım doludur. 
Etraftaki evlerin pencerelerine mil
let üşüşmüş, yuhaların, alkışların, 
naraların bini bir parayadır. Ne o? 
ne oluyor? Ne olacak• Efendi haz
retleri kimseye çaktırmadan sevgi
lilerine ka\·uşuyor!ar.~ Ya efendim 
zatı al !erin<', , n mahalleye gidiniz, 
o evde bir iskanda! çıkarınıı da bi
raz gürültü, patırdı olsun! . dese -
lcrdi o zaman ne ynpacaktıııız? 

Maazallah düşündükçe tüylerim ür
peri!·or. 

- Amma ağaLey ... 
- Susss! Eğer büyük denizlerde-

ki mürekkep balıkları gibi, l· a\'alar
da da mürekkep püsküren. yahut 
kuy:-ukları'1ın altından l:Ö!l'Ür toz
ları fı<kıran bir takım kuslar ol -

' saydı, diyebilirm ki. .. • Eh olur a, 
istanbulun her tarafı gündüz gibi 
a)·dınlık iken bunlardan bir sürü 
Bakıı-köye musallat olmuştur. Meh· 
tabın o en parlak saatlerinde Bak
ırköylüler göz gözü görmez bir ka
ranlık icinde kalmıslardır.• Fakat 
ne yapayım vavrum ki tabiatın ka
taloğunda böyle bir mahlı'.ık yok. .. 

- Biraz beni dinle a ekndim ... 
- Kes sesini! Eğer bir defa dahd 

bövle bir kepazelik kulağıma çalı
nacak olursa ... 

- Farzet ki çalındı. ne olur ıaıı
nedersin? 

- Ne mi olur? Ev\'dii ben mer
habayı keseri'll. 

- Farzet ki bu mPrheba da ke -
sildi, kıyamet mi kopar? 

- Hem de kızılcr.sı.,. Elmasım, 

her ağıl. çobansız olmaz. Bir de ba
karsın birisi çıkıverir, odunu kaptı 
mı adamın sır~ı bir parmak kabanr. 
Şu nazik tenin sonra kaplumbağa 
kabuğuna döner ... yaaa sevgilim' 

Geniş omuılu, tportmen tavurlu 
bir ge:ıç, dayandığı duvardan ay -
rıldı. Kızmıştı, fakat köpürmedi. 
tasmadı. Yavaş yavaş yürüdü, dar 
m~rdiveııin taş basamakları çık -
tı, uzakiaştı... 

- Nereve gitse, kapı d:şarı edi
len bu hayvana artık iiz vermeyi
niz! Galatasaray, Ticaret mektebi, 
Tıbbiye .. Herifin kovulmadığı yer 
kalmamış. Zaten burada da fazla i
kamete karar vermediği muhak -
kak. Efendi iyi top oynarmış ... Bi
ze ne? Sayılacak meziyet mi bu? j 
Bilmem hangi maçta bir şüt çek
miş miş de kalenin di"eği ortasın -
dan ı;altadak kınlı vermiş miş ... O
lur a ... Para verip ora~·a kadar git
meğe üşenmiyenler, bunu seyre -
dip beğenirlerse alkışlarlar. Fakat 
altı tahta, kaba bir kuııdur~dan ge
len böyle bir şöhret bize kafa tut -
mak için kafi bir meziyet mi? 

- Mıymıntı! 

- ..... . 
- Neyse ... Geçelim. Selim! 
- Efendim. 
- Senin patavatsızlığın da ci 

handa nam vermiye başladı. 
- Ne olmuş yine? 
- Daha ne olsun? Ne yaptığım 

sen b~nden daha iyi bilirsin. Tram
vayda kadınların yerir.i ayıran per
deden içeriye elini uzatmışsın, şiş
man bir hanımın kolunu tutmuş -
sun. Ben 777 odalı otelin penceresin - Smis'i \'e daha bir kaç ahbabını ak- BEDRi RAHMİ 

den peyda olan periden bahsede - şam yemeğinden sonra salonda top- (Devamı ~·ar) (Bitmedi) 
~,,.....,,__......,,-~~~~~~..;.....;...~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~......,~~~~~~~~~~-ı 

Yazan : lslrende r Fahrettın 
Cevat sert bir tavırla yürüdü: 
- Haydi, gevezeliği bırak .. Tep

siyi masanın üstüne koy da işine 
git! 

- Gidiyorum paşam .. 
- Ablam kalktı mı? 
- Çoktan .. Banyosunu bile yap-

tı. 

- Beni kimse aradı mı? 
- Hayır paşam ... 

Yatağın içinde hafif bir kıpırdan
ma oldu. Marika gülmemek için 
kendini güçlükle tutuyordu. 

Cevat bey tekrar asabi bi rsesle 
bağırdı: 

- Haydi, çabuk çık dışarıya .. 
Marika kapıyı örttü. Ve soluğu 

salonda aldJ, 
Selma hanım giyiniyordu. 

Odasından salona uzandı: 
- Ne yapıyorsun orad3 Marika? 
- Hiç hanımcığım! siRirlerım 

oynadı da .. 
- Kendi k~ndine neden gülü • 

yorsun? 

- Malfım ya, btın öyle hazan 
kendi kendine güler ve konuşurum 
hanımcığım! 

Selma hanım yavaş ya\•aş yürü
yerek salona girdi. 

- Bir sesler işittim demin. Cevat 
bey kalktı galiba? 

- Evet. Yalnız o kalktı .. 
- Ya Zeynep hanım? .. 
- O yatıyor karyolada ... 
- Bu nasıl şey böyle? Cevat bey 

kalkmış da, o uyuyor mu hala? .. 
- tlaşına yorganı çekmişti am-

ma .. Uyuyup uyumadığını bilmi -
yorum hanımcığım! 

Selma hanım Marikanın gözler_i
nin içine baktı: 

- Bir şeyler söykmek isler gibi, 
gözlerinin içinde garip bir istihza 
seziyorum .. Ne demek isti ·orsun 
bakayım, şeytan kız' 

Marika yavaşça Selmanın kvla
ğına iğildi: 

- Onlardan şüphelendim de .. Hiç 
evli çiftlere benzemiyorlar! 

Selma hanım ka~Jarını çattı, ce
vap veımeden odasına girdi. 

-10-
Sam, b \'le Fikret hanım merdi

ven başında misafir karşılarken, 
kapının önünde bir otomobil dur • 
du. 

Fikret Jianım: 
- Cevat beyler geldi.. 
Diyerek me;divenden aşağıya 

koştu. 

Sami bey de nişanlısını takip 
ediyordu. 

Otomobilden ilk önce Cevat bey 
atladı. Arkadan Selma hanım .. 
Zeynep indiler. 

<Fikret ve Sami. nişan merad -

mi, z~ynep için çok esrarlı görülen 
İstanbul sosyetelerinden bırini tcş
kıl ediyordu. 

Sami bey Cevadı Zeynebi görün
ce derhal kulağına iğildi: 

- Turnayı gözünden \'urmuşsun 
kafir! 

Dedi. Cevat gülümsedi .. Fikret 
hanımı tebrik ettiler. Selma, Fık
rete takıldı: 

Yine bı:gün ezici b;;kı7larınla 
dünyayı kırıp geçireceksin! 

Ve Sami beye de birkaç söz söy
meden duramadı: 

- Vallahi şan,.nıı varmış, bey
efendi' Fikret bir içim sudur. 

Diye mırıldandı. Sami bey, Ce
vadın eski arkadaşıydı. Fikret ha
nım bu aileye yeni intisap ediyor
du. 

Zeynep, Fik ·Etı şöyle bir süzdü: 
- Güzel kız .. 
Diyerek elinı sıktı. 

Fikret hanım Zeyneple konuş -
mnk isledi .. Ce\'at Zeynebin kolu
na girdi: 

- Haydi yukarıda görüşürsünüz. 
Burası (Analarköyü) de~il. Kapı 
önünde fozla konu~ulmaı. 1 

ast.fil~ 
- Evet! Birisi var ki katili bili

yor. Hiç olmazsa görmüştür. 
- Bunu bana söyler misiniz? 
- Hizmetci Düriye kadın! 
- Zannetmem. 
- Bu kadın katili görmüştür. 

Çünkü ben telefonda bunu iki defa 
sordum. Birincisinde yavaşca te
fonu kapadı. Cevap vermedi. İkin
ci defa açtım ve ısrar ettim. Yine 
cevap vermekten çekindi. Bilme • 
seydi bilmıyorum derdi. Fakat öy
le bir şaşırtmaca yaptım ki... 

- Neticesinde siz şaşırdınız. 
- Neden? 
- Çünkı.i Dl.iriye kadına cevap 

verdiı ıniyen ben idim! 
İşte • imdi de ben hayrete 

dfo1tlim. 
Mühim mesele değil. Birsini zi

yan·tc gitmiştim. Telefon çalınca 

Düriye ıle beraber dinledim ve her 
ihtiyata riayet için sözü kestirdim. 
Cevap verdirmedim. Düriye ka -
dın katili biliyor mıı şimdi? 

Uzunca bir düşünmeden sonra: 
- Siz mükemmel bir poiissiniz. 

Fakat bana da . Acemi gazeteci• dc
ycmezsiniz. Benim kafamın içinde 
bır nokta var. Onu dcğiştirebil -
mPkliğim için bnzı şeyler öğrenme
lh,;m, Ne gibi mi? Mesela bana on 
dakik:ı kın morga girnıcme müsa
ade etrn'~"'izi rica etm€li:;.'im:Bu ri
car-.ı si~ krbul etm".l','dz. Bera -
ber gi~t·n;t·k daha iyi •ılur sanırım . 

- G'7.li kalacek Plduktan sonra 
nicin olm.ısın? gid{'riz. Fakat i.iç 
~i;kin manzarada" ne çıkar Orları 
t'nımak istiyorsanız hepsi de çek-
mcmde duru 'Or. 

- Fotoğrafları mı? 

- Evet. Canseverin esYası ara -
sında çıktı. ÇerçevPli çerçe\'esiz 
bir sürü fotoğraf çıkarıp masanın 
üzerine serdi. 

- İ~te bu Ras Feddanın simdiki 
resmi Bu da eski bir resim. Zenci
lerin yaşları belli ol uyor ki. 

Dikkat!> baktıktan sonra: 

- Eve!. dedi. Söylediğiniz gibı 

hep biribirlt ıne benzerler. Bunu 
tanımıyorum. 

- Bu da Ahmrt Müolim. İşte pa
saportu, işte ikamet vesikası. Rand
man nasyonal idha!at ihracat şir -
ketinin yakın şark mü'llessili imi.5. 

- - Bunu da taııımıy:ırum, 

- Bu, bayan Canseverin bu gün-
kü resmi. 

- Ne kadar süslü kart! 

- Öyle demeyiniz. Hele şuna ba-
kınız. 1919 da çekilmiş şu resme ne 
;!ersiniz? 

Çok güzel bir kadın. Dekolte göğ
.;ünı.'cn sol tarafında iri bir gül. 

Dikkatle bnktıktan sonra: 
- Bunu tanıdım. Btı resmin bu

rada ne işi var? .. 

-Tanıdınız mı? Kim bu? 

- Prenses Haneşka. Bunun asıl 
adı bilmem ne Hannadır. Faslı mı, 
Cezairli mi pek aklımda kalma -
mış. Oranın prenseslerindenmiş. 

Fakat o zaman hArkesin dilind,_e 
prenses llaneşka olarak dönüyor -
du. 

- Benzetmiş olmayasınız. 

- Yanılmıyorum. H•tta bunun 
Beyoğlunda bir macerosı da vardı. 
Bunun yüzünden bir Türk genci 
kurban gitti. Prensesin bir ziya -
fetil'!de bir Fransız süvari mü!azimi 
o genci tahkir etmjş. İ~ azıtmış, 
genç masadaki bıçaklardan birini 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 
r 

mak istemiş. Prenses araya gir -
miş. Sağ omuzu ile sağ avucundan 
yaralanmış. 

- Ne kadar da teferruatlı bili • 
yorsunuz? 

- Elbette. Gençlik. Henüz toy· 
dum. Beyoğlunda çok 3hbaplarım 
vardı. Onlardan işittim. Hatta bu 
kadını birkaç defa yakından gör • 
üştüm. Sağ omuzundaki yan y·~· 

rini daima açık tutardı. Bir Fcan· 
sız zabiti için y:iptığı fedakarlık -
lan övünüyor diye ka:lına kızar • 
dık. Hah! i~te! işte! dö Şevalef'in 
resmı! Ta kendi. ')imdi anlattığım 
.;üvari mülHzimi, ilıtiyat zabiti şe .. 
va lef! 
-Do~tll'Tl yiı,e yanılıyorsun? Bir 

defa şu güzel kadı,. prenses Hane~ka 
değildir. Bayan Canse\·~rin 919 da
ki resmi ciir. dö Şevalef dediğin de 
Ahmet Müslimin 919 ua çektirdiği 
bir resim. Yirmi beş senedenberi 
Canseverin yanında 0·fa hizmetci
liği eden ihtiyar kadın söyledi. 

- Öyle, se bayan Cansever pren

ses Haneşkanın ta kendisidir. 
- İhtimal veriyor mus;.ın? 

- Morga gidecek değil miyiz? 
Sağ omuzunda ve avucunda yara 

• yerleri var mı yok mu görürüz. 
• ·-Ahmet Müslime ne diyelim? 

- Kadının Haneşka olduğu anla• 
şılırsa Ahmet Milslim de Şevalef
dir. 

;--- Pasaportunda böyl" bir kay:t 
yok. , 

- Siz beyaz kadın ticareti ya • 
panların ceplerinde kaçar türlü pa
saport bulunduğunu tabii bilirsi· 
niz. 

- Ahmet Müslim beyaz bir ka
dın taciri mi? 

- Bunun babası dö Ş•valef vak
tile Viyanada yaşaı·mış. Cenup A
merikasına ve . Şimal Afrikasına 

beyaz kadın ticareti yaparken ya
kalanmış, Viyanada büyük bir is • 
kanda! çıkmış. Asılzadeler mecli
sinde münakaşalar olmuş. İmpara
tor, Viyanayn nereden gddiği- bel
li ~lmıyan dö Ş.Cvalef ailesinin a
saletini tanımamış. Tevkif edile -
ceği sırada İsviçreye oradan da 
Fraansaya kaçmış, orada yerleşip 

işine devam etmiş. Bu Şevalef o 
Şevalefin oğludur. 

- Enteresan bir roma" taslaii ı. 
- Uydu.-muyorum. Bu herif çok 

netameli birisiydi. Beyoğlunu ha
raca kesmişti. Bana bunları Paya
res anlattı. 

kapınca Fransızın kafa>ını kopar- (Deı•amı var) 
~~~~~~~~~~~~~~-... 

Zeynep kızardı: Zeynebin bir haftadan beri cekİi· 
- O konu~mak istemedi benimle. ğini Allahla kendisinden başka bir 

Ben onu tanımıyorıım ki. kimse bilmiyordu. 

Cev~dın Zcynebi azarlaması, ka- Nişan merasimine yirmiden faz-. 
balığından ıiyade onu l5uba!ililc - la çift gelmişti. Büyük bir salonun 
ten kurtarmak içindi. Zeynebin ho- sağa sola açılan odalarında da bir-
~a gitmiyen bir huyu \·ardı: Kim çok misafirler vardı. 
olursa olsun, bir kimse ile ilk ta - Yüzük takma merasimi çok sa-
nıştığı zaman lüzumundan fazla de olmuş, Eski sefirlerden K5mi! 
gülerdi, geı~i bu hal Zeynebin gü- bey tarafeyne saadetler dileyerek 

zelliğini artırıyordu .. Zaten bütün nisanlıların parmağına yüzüklerini 
köylü kızları, konuşacak bir mev- taktıktan sonra, davetlilere likör 
zu, söyliyecek söz bulamadıkları i- dağıtılmış ve misafirlerin bir kıs-
çin, sık sık gülerle di. mı büfeye toplanmıştı. 

Zeynep, İstanbula geldiği gün - Ateşli gençler salonda dansa baş• 
denberi, mektebe girmiş gibi sıkı- lamışlardı. 
lıyordu. Biraz fazla gülse, Selma Salonun bir köşesinde caz çalı ~ 
hanım atılır: 

- Aman kızım .. ne yapıyorsun? 
burası İstanbul.. Ve İstanbulun en 
kibar semtidir. Bumda böyle ma
nasız gülüşler ayıptır. 

Biraz sonra söz söylemek ister
se, öbür taraftan Cevat bey ortaya 
çıkar: 

- Zeynep! Kendini unutuyor 
musun? 

Di.\'l' b:ı.Lrırırdı. 

yordu. 

Zeynebin birdenbire başı dön • 
müş gibi, etrafına öyle garip bir ' 
bakışı vardı ki.. Bereket versin Ce
vat onun bu budalaca bakışlarını 

görmek fırsatını kaçırmıştı. Ce • 
vat, Sami beyler liifa dalmı~tı. 

Sami soruyordu: 

- Sen ne zaman nişan yapac&~:
sın! 

(Dcpamı var) 



AÇIK SÖZ-

Koca sevgisi 
Buna 

• 
lzmir Telefon Şirketini Zürraa 
hDkumetsatın alıyor 

1 
Yardım 

Mukavelenin bütün esasları ha-1 Ediliyor 
zırlandı. Müzakere devam etmek- miz~:~~un (Hususi Mubabiri-

l Derle:.~ "'"'" •••.• 

tedı·r. Vakznda l•mza edz•lecekfir Vasfının iyiligi malüm olan • .1 4 Soya fasulyasına y~pılan istek 

Izmir (Hususi Muhabirimizden) - lımir ve havalisi Otomalık Telefon üzerine ziraal vekAleti yöniin-
Şirketi, hükümetçc satın alınmak üzeredir. Ş'rketin salın alınması den S .. ınsun Bafra ve Çarşamba 
çoktan kararlaştırılmıştı. Hatla bu yüzden şehrin henüz telefon tesi· bölgelerindeki zürraa satılmak 

satı bulunmıyan yerlerinde yeniden tesisat bile y•ptırılmıyordu. Nafıa üzere beş ,on gönderileceği bil. 
Yekilimiz Ali Çctinkaya, şehirler arası telefonu hükümd tarafından dirilmiştir 
ışletildigi için lzmir Otomatik Telefon Şirketinin de satın alınmasını Geçen yıl ilimizde yapılan de. 
muvafık görmüştü. neme iyi netice vermiş, bilhassa 

Nafıa Veka:etinin, satış mukavelesi için müıakereye başlamak üzere Çar,amba ve Bafra ilçeleri ile 
murahhas islemesi üzerine bundan evvel ~irket umumi heyeti karari!e, Samsunun düz yerlerinde bu 
ıirkct murahhası olarak Ankara'ya giden eczacı Faik, şehrimize döı:· 

1 
fasulyanın mebzul yetişeceği an• 

müştür. Murahhas otomatik telefon ~irketinin satınalma mukavelesi 
esasları üzerinde Nafia Vek!letilc müzakerelerde bulunmuştu. 1-'-a;.şı-lm...;ış;.tı.r •. ---·------.: 

Esaslar tcsbit edilmiş olduğundan cezacı Faik, bir kaç gün içinde ~Q 

O vakit şirketin tas!iyesinc başlanacak, bütün tesisat ve dcpod3ki mal• 8!:-tekrar Ankara'ya gid"cek ve satınalma mukavelesini imza edecektir. j · ·' ~ • •_•ı.~_··-··-~ 
zeme tcsbit edilerek telefon işl~ri posta, telgraf ve telefon başmüdür

lütüne devrolunacak ve bu iş müdürlük tarafından idare olunacaktır. 
AldıtJmız mah1mata göre hükümct telefon şirketini 220,000 liraya 

ıahn alacaktır. Bu fiat üzerinde mutabakat hasıl olmuştur. Telefon 
firkcti, lımir belediyesine aittir .• SARAY 

TÜRK Şimdiye kadar tcıiıat için yapılan masraf zaten 220,COO liradır. Be
lediye kendisine ait olan otomatik telefon şirketi hükümctc geçerken MELEK 
labiatilc bir klr teminini düşünmcğc lüzum görmemiştir. 

Bu para, bükGmct tarafından belediyeye yirmi yıl ve yirmi taksitte 
bonolarla ödenecek ve ayrıca yüzde üç faiz verilecektir. ilk taksit 7500 

iPEK 
SAKARYA 

liradır. Müteakip taksitler 8000, 9000, 10000 liradır. 
Otomatik telefon hükumete ırcçince ıcbcke tevsi edilecek ..e an kısa YILDIZ 

bir umanda aboncman mıktan üç bini geçecektir. SÜMER 

e e e ALKAZAR 

Bir adam ustura ile karı•TAN 
sının boğazını doğradı ~~K 

BEYOGLU 
: Balalaika 
: Dokuzuncu senfoni 

ve Bekar evliler 
: Canlı filim ve ka. 
dın isteyince 

: Canlı fılim 
: Kcrmeı eğlenceleri 

ve Alçaklık 
: Moskova. Şanghay 
: Sözde kızlar 
: Kızıl çayır ve Hü. 

cum Taburu 
: V cncdik şarkısı ve 

Marinella 
: Korkusuz kaptan 

Büyük gara .... 
agazın 

: Brodvay melodi ve 
Hava kahramanları 

J ASRI : Aşk bandosu ve 

Yanınua Ve Singapur korsanları 
ASTORYA : Alı Baba ve valış! 

çok geniştir. Katil yakalanmıştır. CUMHURiYET: ~0:r~anıar definesi 

I
• ve Meçhd kuvvet zmir ( Husuıt Muhabirimizden ) - Kcmeraltı caddesi dün bir yara- l S T A N BU L 

lama bldiseıine nhnc olmuş, karısından bir müddcttcnbcri ayrı FERAH 1 Yıkılan belde ve 
ya,amakta bulunan bir seyyar kurabiyeci. karısını ustura ile yüzün· Ôlüm ve Zafer 

zündcn a~r surette yaralamıştır. Hldise, tahkikalımıza naıarRn şöyle MiLLi : Çapkın genç ve 
cereyan etmiştir. Kızıl çayır 

Birinci Aziziye mahallesinde oturan seyyar kurabiyeci Hüseyin bir HiLAL : Bay Tekin 
nıüddettenberi karısı Cemile ile ayn yaşamaktadır. AZAK : Dünya havadisleri 

ôtrenildiğinc röre bunun ycglne sebebi de kadının kendisine eve Mavi valslar ve 

cayır cayır kendi .. 
sini 11tette yaktı 

Genç bir Hintli kadın, çok seviş
tiği l<acasının ölümünden sonra ya
şamamak istemiş ve kendini yak • 
tırmıştır. İnsan yakmak Hi'ldistan
da çok eski zamanlardan kalma bir 
adettir ve İngilizler bu adeti yasak
etmişlerdir. Mamafi, kocası ölen 
genç kadın, İngiliz polisi yetişin • 
ceye kadar arzusunu yerine getir • 
miş ve ,?iri diri kendini yaktırmış
tır. 

Mısırda doksan bet ya
tında bir odam evleniyor 

95 yaşında ve 23 çocuklu bir ih
tiyar olan Mısırlı Murad şimdiye 
kadar yedi defa evlenmi,o ise de, 
buna kanaat etmiyerek, geçenler
de SLkizinci defa olarak 25 yaşında 
genç bir kızla tekrar ev lenmiştir. 

Fokat bu evliliğe ih\iyarın 23 ço
cuğu muhaliftirler. Genç kadın bu 
ihtiyarla para hatırı için evlen -
mektedir. Buna rağmen, ihtiyar 
Mısırlı evlenmiştir ve şimdi genç 
kadınla bal ayını yaşamakta • 
dır. 

urhot ırclmemcsini söylemekte olmasıdır. Yine böyle scbcblcrden Dans korsanlın 
dolayı Hüseyin, karısı Cemile ile bir kaç defa kavga etmiş ve kadını Kukaraça Bir kayıp aranıyor 
aynca ditcr bir defa da yaralamıştır. ALEMDAR : Bay Tekin Siirt vilayeti zon kazasına bı§'lı 

Kadın bir müddettcnberi kocasından ayrı olarak oturmakta oldutu KEMALBEY : BaQ'dat yolu ve el· Milaka nahiyesine merbut Neval• 
cihetinden dün sabah hükümct önüne gelmiş ve tam hükümct önün- mas hıraızları karı esinden Şark 
den geçerken peşini takip eden . kocası ~ü.seyin yanına yaklaşarak B A K 1 R K Ô Y k ~bile !erin den 
eve gelmesini teklif ctmitlir. Ccmılc b~ tcklıfı reddetmiş ve : MiL TIY ADI : Gizli _pençe Hasan otlu Mu· 

- Hayır. sen sarhoşsun. Ben scnınlc artık birlikte yaşayamam. K A D 1 K O Y 
Ayrılalım, cevabını vermiştir. , HALE : Yeşil domino sanın nerede of. 

Hüseyin, bu cevap üzerine cebinden çıkardıtı sarı saplı bir usturayı ı O S K O D A R dutunu bilmiyo-
biçarc kadının yüzüne varkuv\tlc saplamıştır. Cemile ağzı üze• HALE : Königsmark rum. Anası Mis, 
!inden ağır zureltc yaralanmış ve feryada. b~şlamışt~r. Sabah herkes lamamaktadır. Karşı taraftaki pa- karısı Ayşe, kızı 
ışinin başına gitmekte oldu~undan halk hadıse ycrındc toplanmış ve Mevlide ve ditcr 

k 1 1 d muk tarlalarını (3) tayyare ile de- ·ı 
yetişen polis memurları mütecaviz kocayı ya a amış ar ır: Y~ralı kadın, aı e efradı Ra. 
eczaneye götürülerek ilk müdavatı y~pılmıştır •. ~u~abıyecı Hilseyin J zenfekte eden Ruslar pamuk mah- mazan, Süleyman 
meşhut cürümler kanununa tevfikan adlıyeyc vcrılmıştır. sulatından büyıik randman almak· Tahir ve Ramazan 

tadırlar. Bizde de bu usulün tatbi- Zarı ve kızı Va. ----~--" 
Muhabir mektupları 1 ki çok faydalı olacağından yalnız hidcdir. Nerede. Musanın resmi 

1 

pamukların değ! zeytin ağaçlarile 

1 v d d .ddetle ı·ma dirlcr, nereye scvkolundular veya g 1 r a Ş 1 r 
buna mümasil birer birer ilaçlan • 

nerede ıskln edildiler. Musanın 
1 maları mümkün olmıyan eşcar ve 

f I • t• b 1 d ' 

1 
resmini de koyuyorum. Bilenlerin 

aa iye 1 aş a 1 nebatanın da tayyarelerle dezen • 
• . fekte edilmeleri usulü kabul edil- namus ve vicdarılarından rica ede-

rim adresime haber versinler cbc-se pek çok faydalar elde edilmiş o- ' 

Yalnız, Iğdırlılar sıtmanın önüne 
geçilmesini istiyorlar 

l diyen minnettar olacağım. ur. 
IGDIRDA HAYAT Balya: Ilıca nahiyesi büyiik 

Pınar köyü muhtarı 
Iğdırda yazın hayat pek sıkıntı- Ahmet Aydoğu 

lıdır. Çünkü tahammül edilemiye • j===========;,,=== 
p 
A 
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Paris sergisinde neler olacak? 

Gökte orkestra çala

cak, baleler oynayacak 

Balkanlar üstünde uçacak 
yare/erle en son ve 

tay-

harikulade keşif /er .. """ . 
gorecegız 

Parhl• Sanıelfıe cadıleıfne 6ir bııTcı, 

Beynelmilel Paris sergisi hazır· 
lıklarına Fransızlar devam etmek
tedirler. Bütün dünyadaki yeni 
keşfiyat bu sergide teşhir edilecek· 
tir. Her gün alınan haberler, yeni, 
yeni keşiflerin sergide teşhir edil
mek üzere teşebbüsat yapıldığını, 
pavyonlar iı:ışa olunduğunu bildir
mektedirler. Kompozitörler sergi 
münasebetile yazılan marşları no
talayıp bestelemeğe çalışmakta • 
dırlar. Sergi günlerinde Parıs afa
kını tayyareler dolduracaktır. Bu 
tayyarelere yerleştirilecek hopar
lörler, geceleri elektrik içinde pı

rıldıyan Faris içindeki halka mu • 
sıki dinleteceklerdir Sun'i balkan
lar geceleri karanlık göklelrde gök 
yüzü baleleri oynatacaklar ve şehir 
üzerine ziya ve musiki serpecek· 
!erdir. Üçüncü Aleksandr köprüs.i 
yanında sun'i soğuk ve kar sarayı 
kurulmaktadır. Sun'i karlardan 
kırk metre irtifaındaki bir kule, 
sergiye yaz ortasında kış süsü ver
direcektir. Sergiye iştirak edenler 
buz ve kar yapan makinelerle her 
şeyin nasıl dondurulabileceğini gö
rebileceklerdir. Soğuk makinelerı 
beynelmilel kimya ve sanayi ile • 
minde yıeni bir terakki hamesi 
yapacaklardır. Kırk metre irti!a
ındaki kar kulesi her gece bol e • 
lektrik ziyaları ile ışıklandırılacak 
ve bu ışıklar ortasında insanlar ku· 
lenin tepesine nasıl kar yağmakta 
olduğunu seyredeceklerdir. 

En sn sistem tayyare ve otomo
billerle bütün sanayie ait her tür
lü tekemmülat sergide görülecek -
tir. Modern tabilik pavyonu demir
le camdan yapılmış hakiki bir sa
ray olacaktır. 

Bu saray 4800 metre yer işgal e
decektir. Sarayın iç kapısından i
çeri girilince, havadis alabilmek i
çin asrımızın en son terakkiyatı 

gôsterilecektir. Son sistem aletler
le mücehhez bir gazete, havadis -
!erini nasıl alıp verir. Gazeteyi na
sıl tab ve sevkeder ve milyonlarca 
basan bir gazete, 12 saat içinde bü
yük bir eseri hangi kolaylıklarla 

meydana getirebilir. Bunlar göste
rildikten başka, on dokuz metre' 
yüksekliğindeki bir tablo üzerin -

de, geçen asrın nlhayetkrinden Fa
ris sergisi açılıncıya kadar havadis 
alıp vermek usullerinin geçirdiği 

istihaleler, ışıklı işaretlerle teces
süm ettirilecektir. 

Sarayın birinci katında dünya
nın en büyük gazeteleri, münave
be ile her gün çalışacaklardır. Bu 
gazeteler, her gün, Paris "sergisi 
hakkında kollektif çalı~ma ile, hu

susi nushalar neşrecleceklerdir. 
Saray içinde tabiliğe dair bir çok 
şubeler bulunacak, halk, gazeteci
liğe ait tarihi bir çok fotoğraf, ev
rak, resim ile dünyada şöhret bul· 
muş gazete muhabirlerinin taşıdık· 
!arı silahları göreceklerdir. Gazete 
muhabirlerinin harp cephelerinde 
vazifelerini nasıl gördi.ıkleri ayrı 
bir şubede gösterilmiştir. Kayıp ol
muş kaşif Livengstonu aramağa 
çıkan meşhur gazeteci Stanleyden 
başlayarak, Afrika ve Asyanın he· 
nüz bilinmiyen yerlerine kadar 
gitmeye çalışarak muhabirlik e • 
denlerin maceraları :la Minyatöıı. 
eşkalle tebarüz ettirilecektir. 

M•denclllk llemlnde 
bir lnkıllp 

Cenubi Amerika hükümetlerinin 
l\misterdamda bir fabrikaya sipa· 
riş ettikleri, maden ve tünellerl 
delmiye mahsus makine, çok gizil 
bir şekilde inşa olunmaktadır. Bu 

makine madencilik ve tünel kazma 
ışlerinde büyük bir inkılap yap • 
maktadır. Makinenin büyük bir te
kerleği, kıymeti olmıyan elmaslar
la işlenmiş olacaktır. Bu elmaslar 
en çetin kayaları, sert maddeleri 
derhal kesip biçmeğe muktedir 0 • 

lacağı için, büyük balkanları 

bund'an sonra dinamitlerle berhava 
etmeğe lüzum kalmayacaktır. 

Motörlerl arkada 
otomoblller 

yeni 

Va~ingtondan bildirildiğine gö • 
re, Ford, yeni bir tip otomobil ima
line başlamıştır. Bu otomobillerin 

motörleri arkadadır. Transmisyon 
ve otomobili durduracak makaslar

la bunlar etrafındaki diğer aletler 
kalın Histikler içine alınmıştır. 
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cek derecelerde boğucu bir sıcak 
hükümfermadır. Bu mevsimde her
kes yaylalara ve serin yerlere çe
kilmektedirler. Eğer kasabanın her 
tarafı ağaçlanmış olsa ve sıtmanın 
da önüne geçilerek halkın sıhhati 
korunmuş bulunsa, sokaklar kaldı
rımlanarak toz ve toprak ve ça • 
murdan kurtarılmış olsa vchamet 
zail olacak ve halk ta öteye beriye 
gitmekten kurtulacaktır. 
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1 evit~:Jer 
~ ~le1'Me: r 

/fdırda afo, Ji~mtt .,, tmor fooligellndttn bir göranı1ı 

fğdır, (Hususi muhabirimizden) 
- Doğu illerinin bir Adanası bük· 
münde olan İğdır toprakları layi
.kile sulanamadığından dolayı rnat-
1up derecelerde mahsul alınama • 
maktadır. Bu gün her İğdırlının en 
·büyük derdi topraklarından iste • 
ilikleri gibi mahsul alamamaları 
meselesidir. Koca aras nehri hu
rdan akıp geçtiği halde bu feyyaz, 
topraklara pek o kadar hayırı do
ikunmamaktadır. Burada yapıla • 
cak asri ve fenni tertibatla Arasın 
suları İğdır topraklarına çevrile • 
cek olsa şimdiki refah ve zenginli
ğin bir kaç misli daha artacağına 

şüphe yoktur. Halk her gün ve her 

saat hükürnetimizin bu bapta bir 
tedbir almasına intizar eylemekte
dir. Bu sayede hem devlet hazinesi 
istifade edecek ve hem de halkın 
kesesi bir derece daha kabaracak-
tır. 

ARAZİ VE TAPU 
936 senesinde hükfunetimiz bu

ra halkını arazi sahibi yaparak on
ları kanun mucibince iskan etmiş 
ve nüfus başına (10) dekar vererek 
tapuya rapteylemiş olduğundan u
mum halkta bir imar faaliyeti baş· 
lamış ve bu suretle her tarafta 
bağlar ve bahçeler çoğalmıştır. 

Buradaki pamuklara arız olan 
hastalıkları tedavi için birşey yapı· 

Son baharı, buranın en latif mev
simidir. Bu mevsimde üç tane saz 
heyeti, bir tiyatro kumpanyası bu
radan eksik olmamakta ve halk bol 

\ bol eğlenmektedir. Ticaret hu· 

l 
sustunda burası çok ileri gittiğin • 
den büyük bir kalabalık her gün 
sokak ve caddeleri doldu~maktadır. 

Elektrik, su eczahane ve otel 
gibi hayatta ve bahsus bu gibi ti • 
caretgah yerlerde çok elzem bulu • 
nan medeni ve hayati vasıtalar ;a
yesinde burası bire beş yüz terakki 
edecek ve mes'ut bir kaynaşma hu
sule gelecektir. Halbuki şimdiki 

• halde bunların hiç birisi de yoktur. 
HALKEVİ 

Iğdırın güzel ve temiz bir Hal· 
kevi vardır. İki oda ve büyük bir 
salonla genişce bir bahçesi bulu
nan bu hars müessesesini kuranlar
la idame ettirenler şayanı tebrik • 
tirler. 

E - ' 
~ Evlenme müessesesi arayan genç 

Ôksiirük, NeLle, ııotaz ve Götüı 
haatalıklarıyle aeıl k111lanlara tifal 
teılrlcri çoktur. 30 Kurut- Hasan 
deposu: lstanbu~ Ankara, Bcyotlu, 
Betildaf, Eskişehir. 

Kumkapı: B. E. B. 
,25 ya§ındayım. Bir tek karde • 

§imden btı§ka kimsem yok. Elime 
net olarak (34) lira geçen bir me • 
murum. Şimdi dışarıya tayin emri· 
mi aldım, evleıımek istiyorum. Bu
rada ailem yok ki seciyeli bir kızla 
tanı§m.ık kabil olsun. 

Sokakta bir küçük işaretle bu • 
lunacak bir kız bana zevce olamaz. 
Böyle birisine dü§mek korkusu be
ni tereddüde sevkediyor. 

Bu vaziyette 11e yapayım? Bir 
evlennıe müessesesi var 1nı? Ai -
lemden de yardım görüyorum. Ba· 
na yardım ediniz.• 

Cidden vaziyetiniziıı hazin oldu
ğunu göı:üyorum. Fakat üzülmeyi
niz. yapılacak en güzel hareketi 

ben size bildireceğim. Başka bir ça· , 
re olmadığı gibi bundan başka ça • 
reye de tevessül olunamaz. 

Madem.ki burada kötü ruhlu bir ' 
kadına düşmekten korkuyorsunuz' 
ve mademki tanıdığınız kimse 

yoktur. O halde derhal memuriye
tinize gidiniz. Çünkü memleketin 
her tarafındaki aile aynıdır. Her ta
rafında evlenmek mümkündür. 
Memuriyetinizde tanışır veya ar • 
zunuzu arkadaşlarınıza söylersi • 
niz. Size istediğinizden ala kız bu
lurlar. 

Haydi bakalım doğru memuri • 
yetinize yollanınız. Mutlaka İstan
bulda evlenmek şart değil a! Orada 
daha mes'ut bir aile açabilirsiniz. 

Dertorta§ı 
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Şehirden reportajlar 

Parasız 
tıman 

yedi katlı apar
kurulabilir mi? 

Pek yakında boş 11.rsalara baştan 

/ar 
aşağı cam apartıman
kurulacağını görecekmişiz 

( l ncı ıayfadaıı deı·am) 
Apartımanlarla dolan bu arsalar 
Amerika sokaklarına benzedi. 

Bir zamanlar kuş uçmaz kervan 
geçmez yerler modern mahalleler, 
radyolu, lüks otomobillerle doldu. 

Bu apartımanların sahiplerini bir 
gün merak edip te soruşturmadığı· 
nıza eminim. '"Zenginin biri" , "tüc· 
cann biri., , •mirasyedinin biri,, 
filAn gibi kestirme buluşlarla "ıen• 
ııının malı zütürdün çenesini 
yorar. diyerek başınızdan atmış, 
hiç alAkı& ııöstermemişsinizdir belk~ 
Bunlardan bazılarının sahipleri, 
hakikaten apartımanlarının temel· 
lerine alınlarının terini dökmüş· 
!erdir. 

Yedi sekiz katlı bir apartımanın 
parasız pulsuz meydana gelmesi 
için hergün üç kilo terlemete razı 
olmayan tek insan tasavvur oluna. 
maz. Halbuki bütün sermayesi bir 
az zeki, azıcık göz 11çıklığı, biraz 
tepilmiş t11ban ve bir kaç yüz lira· 
dan ibaret öyle apartıman sahiple• 
ri tanırım ki bir çocuk teri kadar 
ter dökmemişlerdir. 

(Can) isimli bir apartımanın sa· 
bibi ile görüştüm. Bakınız bu mü· 
tekait polis nasıl bir apartıman sa· 
hibi olmuş: 

Minimini sermayesile gayrimü • 
badiller satışlarından birine gire· 
rek bir evcik satın almış, üç beş li
ra ile mütevazı bir tamirden sonra 
yüzü gözü açılan evi derhal talibi· 
ne biraz fazlasile vermiş ve bu su
retle eline geçen evi çeki düzen ve· 
rerek satmakta devam eylemiş ve 
bir gün elindeki sermayesinin bir 
apartıman yaptırmıya müsait oldu
ğunu görerek işe başlamış. İ§te bu 
suretle bugün muazzam bir apartı
mana sahip olan bu zat apartıma· 
nın ismine de sarfeltiği enerjisi • 
nin merkezi olan (Can) ismini koy· 
muş. Dıyor ki: 

.zannetmeyiniz ki, bu apıırtıman
la iktifa edeceğim. Müşterisi \'ar. 
Beş yüz lira farkla satmak üzere • 
yim. Yenisini yapacağım.• 

Peki amma, bu kadar ev talibi 
mi \'ar ki, bu zat her yaptığını pek 
kısa bir zaman içinde talibi uhde
sinde bırakıveriyor?. 

1 

ak";ni idd .l eıleı,er. Kazançla.ı ol
ma.ıgından dert yanarlar. Neyse 
hız b;.;nları bır.ıkıp yeni bır keşif 
elrıı! nda izahat verelim: 

Yeni bir ne\·i t.ığlalar imal c • 
dilmış. BLi'1lar cam gıbi parlakmış. 
Sağlamlıgı aklı durduruyormuş. 

lçten dış gorulür. dıştan iç görüi
melmiş. Her t.ırafından muhtelif 
ve hesaplı vida yerleri varmıj, ara
ları O\'malı iıruş. Bu vidalarla ku· 
ruluyormu~. Yalnız temel betonar
me ve aralıklar mutad olduğu veç
hile betonarme imiş. 

Bu yeni apartımanlar fevkalade 
lüks ve çok nefü ve sağlam oluyor
muş. 

Bunu bir masal gibi dinlemeyi • 
niz. Pek yakında yine boş ar;alara 
böyle abidelerin kurulduğunu gör
düğünüz zaman inanacaksınız ki, 
hadise hakikattir. 

Bu zat, yani Can apartımanı sa
hibi diyor ki: 

cBen bu malzemeyi gördüm. Al
manyadan nümunelerini getirttim. 
Ancak burada bunları kurabilecek 
ustalar olup olmadığını bilmiyo • 
rum. Çünkü yeni bir iştir. Şimdi bu 
i~ için A vrupadan mütehassıs ge
tirecek değilim ya. Zaten böyle yap
nuya kalkışsan astarı yüzünden ba
halı çıkar. Maahaza karar \·erdim. 

İki katlı kendime böyle bir e\' yap
mak istiyorum .. 

Bunlar pek acaıp olacak, demek
tir. Sokak ortasında oturup yatı • 
yormuşuz gibi dışarıyı doya doya 

seyredeceğiz, fakat içeriyi k:mse • 
cikler görmiyecekler. 

Fakat ya bunun bir nevi maddesi 
noksan olur da kazaen içerisi görü
lürse, işte o zaman seyredin gı.im • 
bürtüyü. 

Çi.ınkü açık gözlüler derh3l bu 
malzemeyi taklide kalkıp yerlileş
tirmek istiyecekler ve işte o zaman 

iç yüzü meydanda eski tarihlerin 
camlı köşkleri tekrar dirilecektir. 

Can sahibi diyor ki: 

cApartıman modası saç modaSJ.:l· 
dan daha keskindir. 

Tek yeniliit \'C lüks olsun da \'e• 

lev ki, her şey meydana dökülsün.> 

Haydi bakalım, apartıman tacıri! 1 

Bizim zaten bunun betonile, hatta ·Bu nokta hakkındaki merakımı 
da çok tecrübeli mütalealarile 

ahşahile bile alıikamız yok. Biz se· 
bu zat izale etli. Diyor ki: 

cHer şey bir yenlliğe doğru gi • yircilere bir medeniyet mudhikesi 
daha çıktı demektir. 

diyor. Bundan üç beş sene önce ya- İSTANBUL MUHABİRİ 
pılan apartımanların modası geçti. !==============~! 
Şimdi penceerleri büyük ve şekli 
köşke benzer olmak !azım geliyor. 
Merdiveni, koridorları ne kadar 
dar olursa olsun ehemmiyeti yok • 
tur. Ancak garnitürü çok olması ge
rektir. Gömme ışık tertibatı, gizli 
ziya, geniş ve rahat bir banyo, ke
ten mobilye, kübik oda kapıları, iş· 
te bu kadar. 

Ben, bütün inşaatımda aparlı -
manların modasını takip ediyo -
rum. Yaptıklarımın hiç boş kaldı· 
ğını bilmiyorum. Tahta binaları da 
pek kolaylıkla betona çeviriyorum. 
Yeni yapacağım apartımanı bam· 
başka bir şekilde düşünüyorum. A· 
partıman uzaktan bir Venüsün hey. 
keli gibi görünecektir. Bütün bina 
bu heykelin şeması üzerinde kuru
lacaktır. 

Bakınız nasıl çabucak sataca • 
ğım.> 

Zaten bu emniyetle hareket eden 
muvaffak olur muhakkak. Fikir de 
fena değil. Çok orijinal olacak ve 
binaenaleyh yeni heveslileri etra • 
fına toplıyacaktır. 

Yalnız bu zatın apartımanlarını 
bir mimara çizdirip çizdirmediğini 
merak ettim: 

- Hayır. 

Diyor. Elinde ilk yapılmış plana 
ıstinad ederek kendi hazırlıyor -
muş. Bir çok apartımanlar zaten 
kalfaların elinden çıkıyormuş. Bu 
itibarla allah verdi mimarlık eden 
bu zatın planları tercih edilmek 
lilzım geliyormuş. 

Diyor ki: 
cZaten sat !ardan bende ka • 

lan mimarın parasıdır. Kalfalara da 
sorsanız bu cevabı alacaksınız. Be
nim minimini sermayemi bu ka • 
dar yükşelten mimar ücretidir.> 
Beri tarafta mimarlar da bunun 

Grip salgınlatıyor 
Havaların kararsızlığı .e ani de

ğişmeleri yüzünden ıırip vakaları 
çoğalmağa başlamıştır. Bu vaziyet 
bilhassa, ilk mekteplerle hususi ve 
resmi dairelerde, devamsızlığın ço
ıtalmasından hiucdilmektedir. Hu· 
talık nlıın halini almadan 6nüne 
geçilmesi için tedbirer almak üzere 
aıhhat müdürlütü faaliyete başla· 
mııtır. 

Deniz b•nk••• proJeal 
Merkezi lstanbulda olmak üıero 

kurulacak 50 milyon lira sermayeli 
Deniz bankasına ait tetkikat biti· 
rilmiş, hazırlanan kanun projesi 
S.şvckllete verilmiştir. Bu projeyi 

tetkik etmekte bulunan Maliye H• 

ktleti de tetkikat neticesini ve mü· 

taleatını bir raporla Baıvckilet• 
bildirecektir. 

Projede-, Denizyolları, Akay. 
fabrika ve havuzlar, kılavuıluk, 
gemi kurtarma şirketi ve bu ne• 
viden deniz müesseselerile lstan
bul ve lzmir liman idarelerinin 
Deniz benkasına batlanmasını tas. 
vip etmektedir. 

Proje, yakında meclise verilerelr. 
müzakere edilecektir. 

HUkQmet doktoru deölttl 
Tekirdağ (Hususi !uhabirimiz· 

den) - Vılaye• merkez hükı'.ımet 
doktoru Cavıt İstanbul hükumet 
doktorluğuna tayın ed·lmiştir. 

Sabaeskl hUkQmet 
doktoru 

Babaeski (Husı;si ~Iuhabırimiz

den) - Kazamız hükumet doktor
luğuna tayin edilen Zeki dün gele
rek vazifesine başlamıştır. 

Rozveltin 
Teklifi mesele 
Çıkarıyor 

ı\n1~ rika Reisicuıntıuru Ruzvelt 
adliyeyi ıslah için bir proje teklif 
etmişti. Bu projeyi ve e><lslarını 

dün hab .. r vermiştik. Amerikada 
asabiyet uyandırdığı anlaştlmakta
dır. Bu yolda dün aldığımız telgra
fı da ne rediyoruz: 

Nevyork 7 (A.A.) - Siyasi ma
hafil ile gazeteler, adli isliıhat pro
jesi dolayısiic hayret izhar etmek
tedirler. Eski cumrur reisi B. Hoo
ver, bu projenin cumhuriyet mües~ 
sesekrinin esasına dokunmakta ve 1 
ali mahkemeyi kontrol altına koy- ı 
makta olduğunu söylemiş ve ka
nunu esasinin tadili hakkında bir 
referandum yapılması tavsiyesin~ 

d<' bulnunmuştur. 
Nevyork llerald tribune gazetesi, 

bu projenııı İl\'arı meclisini, Mil
letler Cemiyetı ile Amerika arasın
da vaktile çıkmış olan ihtilafa mü
şabih bir ihtilafa sürükliyeceğini 
yazmaktadır. 

Nevyork Herald gazete>i her za
manki gi.bi reisicumhurun siya,,.. 
tini tenkit etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

c B. Ruzvelt teessüfr şayan 

samimiyetle mü.dahalesinin hakiki 
sebeplerini gizlemek istiyor. Fakat 
hakikatte kimseyi aldatamıyor .• 

Leh sanayi mer
kezi kuruluyor 

Var~ova 7 (A.A.) - Gazeteler, 
Vistule nehrinin mültekasında ih
das edi'ecek olan yeni sanayi mer
kezi hakkındaki haberleri çok mii • 
sait bir surette karşılamaktadır.. I 
Malüm olduğu veçhile bu merkezın 
ihdası, büyük narıa işlerine ait beş 
senelik projeye dahildir. Bu mın • 
taka, emniyet müsellesi içinde bu
lunmaktadır. Ve bu mıntakaria esa
sen milli müdafaayı alakadar eden 
bir takım müesseseler \'ardır. Bu 
mıntakaya merkezi sanayi mınta • 
kası ismi ,·eritecektir. 

1937 senesi bu mıntakada yapı • 
lacak tertibata ve hazırlıklara tah· 
sis olunacaktır. Bu tertibat ve ha· 
zırlıklar, şunları!ır. 

Su mecralarının tanzimi. gazla i~
leven falırikalara giden yollar ü -
zerinde elekttikle müteharrik bir 
tramvay \'Ücuda getirilmesi. 

Hükumet gazeteleri, şimdıki 

projenin başvekil mua,·ini B. Eu· 
gene Kwiatkowski'nin idaresi altın
da tahakkuk ettir.ıecegini hatırlat
maktadır. Bu zat, Gdyria limanını 
meydana getiren adamdır. Gdrnia, 
on sene içinde ufak bir balıkct kasa
bası olmaktan çıkarak 100.000 nü • 
!uslu hır şehir oll'!'uıtur. 

laveç Hab•f lmparatorlu
Aunu taadlk etmedi 
Stokholm 7 (A.A.) - .Dagens 

Nyhedero gazetesinin yazdığına gö
re itimatnamelerin metni meselesi 
halledilmediğind.en, İsveçin yeni 
Roma elçi>i. işarı ahire değin, va
zifesi başına gidemiyecektir. Zira, 
bu itimatnamelerde İtalya kralına 
cHabeşistan İmparatoru. ünvanını 
vermekle İs\•eç Habeşistanın ilha -
kını file-n ve resmen tanımış olacak
tır. Halbuki İs\•eç, bu meseleyi Mil
letler Cemiyetinin her hangi bir 
suretle halletmesi lazım gı,ldiği 

fikrindedir. Bunun için o zamana 
kadar İsveç, Romadaki elçiliğini 
bir maslahatgüzarla idare edecek -
tir. 

lmroz poataaı it• 
b•tl•dı 

Tekirdağ (Hususi Muhabirimiz -
den) - Yeniden tesis edilmiş olan 
İmroz postaları işlemiye başlamış
tır. 

İstanbuldan h.r Pazar saat 9 da 
kalkan bu postalar ayni gün akşa· 
mı Tekirdağından sonra Gelibolu, 
Lapseki ve Çanakkaleye uğrıyarak 
İmroza kadar gitmekte olan posta 
İmrozdan dönüşte yine ayni iske
lelere ve ayrıca Şarköye uğnyarak 
Salı günleri sabahı Tekirdağına ge
lip kalmakta ve ayni gün ak~aını 
htanbula dönmektedir. 
Halkımız bu kolaylıktan ötürü 

memnun kalmıştır. 

Samsunda allrek avı 
Değerli ilbayımız Fuat 

Tuksa!ı .. ba~kanlığı altında Sam
sun avcılar ve atıcılar kulübünün 
jştirakile Bafranın Kara köy mm • 

takasında büyük bir sürek avı ya
pılmıştır. Bu ava civar köylerinden 
iştirak edilerek durakcı ve sürek
çi olarak 650 mevcut ile baılanmış
tır. 

Boğuşma sürüyor! 
Bir Sovget gemisini daha 

torpilledi/er 
(1 ''ci sayfadan deı'am) 

tedir. Ancak bu kuvvetler, mütte
hit bir ceplıe teşkil edememişlerdir. 
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Radyo, cumhuriyetcil.rin Cor· 
doue eyaleti i!likametinde mühim , 
askeri herekAt icra elmiş oldukla· 
rını bild:rmekted;r. 

Radyo uilerin şiddetle taarruz· 
da buftınmu1 ve cumhuriyetcileri 
firara icbar eylemiş oldcıklarını 

ilave elıneltcdir. Malaga uzerine 
yapılan yüruyüş hareketi esnaaın· 
da· asilerin, cumhuriyetçi!crin şid· 

detli mukavemetlerine rağmen mü· 
him meniler elde etmiş olduklıi· 

rını da bildirmektedir. 
SON TEBLİÔLERDEN BİRİ 

Ralıal, 7 (A.A.) - Seville radyo
su saat ı:l.JO'da yapm'< olduğu bir 
tebliğde cenup ordsunun Malaga 

mıntakasıııda harekata başlamış ol
duğunu bilJirmiştir. Milli kuvvet
ler cenup yolunda ve bilhassa An

teguerra ve Archidona yollarında 
bir çok mevzileri işgal etmişlerdir. 

Kızılların Kordu cephesinde bil
hassa Lopera mıntakasında yap -
mış oldukları hücumlar püskürtül
müş ve bu son noktada dü~man 

kanlı bir hezimete uğrıyarak bir 
çok ölü ve yaralı bırakmıştır. 

Son dakikada alınan haberlere 
göre General Quiepo de Llano hal
kın sabırs17Janmakta olduğunu na

zarı itibara alarak mutaddan bir 
saat evvel aöağıdaki mu\'affakiyet
leri haber verrnlştir: 

1-Villa novada Conception iş • 
gal edilmiştir. 

2 Ordu Colemaı"ı ijgal etmiş • 
tir. 

l\latk>htie•il' telefatı pek fazla· 
dır. 

Madrit, 7 (A.A,) - Anılujnrdar 

bildirildigine göre 1 'kumet tar~f -
t'ır a ı İllera Ka!atrana 'e Sa-ıdi
ag. d•• Kalatr~na kasabalarını zap
tetınişlerdir. Bıı b .. Jbc.lar Jean e
yaletinde Procuna cenuburda ka
ındir. Hükt.mct kıtaatındaıı biri 
Admıus ,.e Klavelına kasabalarını 
da işgal etmişlerdir. Bll kasabalar 
Kordu vilayeti dahilındedıt". 

Fl\ANKO FIRKASI 
Avila, 7 (A.A.) - Havas muha

birinden : 
Asilerin naşiri efkarı olan gaze • 

teler Frankist Fırkasının teşkili me
selesiyle meşgul olmaktadırlar. Bu 
fırkanın vaktiyle İspanyada teşek
kül etmi~ Hermaııdad Cemiyeti şek
linde olacağı \'eyahut katolik kral
lara yardım elmiş olan eski grup • 
ların nümune ittihaz edileceği söy
lenmektedir .Bu yeni Sanla Her • 
mandad bir takım birliklere ayrı
lacak ve bu birlikler şehirlerde ve 
kasabalarda askeri kumandanlığın 
emri altında bulunacaktır. 

General Franko fırkanın en yük
sek reisi olacak, ne müşa\'iri, ne de 
vekili bulunacaktır. Fırkanın remzi 
şöyle olacaktır: 

.cenabı hak İspanyanın hamisi
dir.> 
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Fransa telaş içinde! 
Almanlar 

Londra 
müstemleke taleplerini 
elçilerine bildirdiler 

( 1 nci sayfadan det•am) 
tarafından yapıl{l'lası arzu edilme
mis olan bir i~le me~gul olmasın • 
dan korkuyoruz. Bu iki taraflı mü· 
zakerelere başlanma•ı için Londra 
fena bir zaman ir.tihap etmiştir. B. 
Goebbels'in Hitlerci şellerinln sul· 
hu tehdit eltğ lır sırada nasyonal
s•ısyalisllerin teşebbüslerin· tebrik 
etmek pek yersiz olur. İngilterenin 
müstemleke sahasında esaslı imli· 
yazlar vereceği ümit edilmez i9e de 
girişileceği söylenen müzakerele: 
rin yalnız Cameroun ve Tanganyj. 
ka müstemlekelerine inhsar etme
mesi de vardıl'. 

La Republique gazetesi B. Edeni 
Lord Ifalifax ile karşılaştırmaktan 
bır fayda hasıl oı mıyacağını yaz • 
m~ktadır. Bu gazete diyor ki: 

• Bu iki hükumet adamının dü • 
sürıceleri arasındaki farklar ne o
İursa olsun İngilterede garbi Avru
panın sureti kat'iyede hudutlarını 
tayin edecek olan garp paktı is -
mile bir pakt akdini elzem ad eden 
büyük bir ekseryet vardır.-. 
ALMANYA ASKER! HAZIRLIK-

LARIN LEHİNDEDİR. 
Berlın 7 (A.A.) - Doersen Zei " 

tung dün harbiye nezaretinde as
keri iktisat erkanı harbiye reisi O· 

lan albay Thomas'ın riyaseti altın
da siyasi Alman iktisadiyatı ce • 
miyetinde verilen bir konferansm 
me,•zuu hakkında uzun mütalealar 
serd etmektedir. Almanların ma • 
lik oldukları arazi sahası o kadar 
mahduttur ki bu sahanın her hangi 
bir noktasından azami surette is
ifade etmek için askeri kuvvete 
müracaat etmek mecburiyeti hasıl 
olmaktadu·. 

Albay Thomas bundan sonra B. 
Hiller'in 30 Kanunusanide söyle· 
miş olduğu nutkun bir fıkrasının 
madlulünü tasrih etmiştir. Führer 
bu nutkunda halıhazırda kendi ken
dısine bırakılmtş bir ekonomi mev
cut olamıyacağını söylemiş bunun 
manası şu idi: 

Alman hükumeti, siyasetin idare 
ettiği bir ekonomi istemektedir. 
Böyle bir istikamet, askeri ekono • 
minin bariz vası!larından biridir.> 

Albay bundan sonra memleket 

dahilinde vukua gelecek bir harbin 
facialarını mübalağa etmek hiç de 
doğru olamıyacağını çünkü aylar
danberi devam eden şiddetli top • 
çu ve hava bombardımanlarına rağ
men Madrid'in hala ayakla kal -
mı~ olduğunu söylemiştir. Albay 
sözüne devamla demiştir ki: 

cBiz tankların ve harp tayyarP
lerinin yapmış oldukları mücadele
lerin kısa süreceğini de pek ümit 
etmyoruz.> 
Hatip bundan sonra vukua gelecek 

müstakbel harplerin şumulü me
selesinde ısrar etmiş ve demiştir 
ki: 

Bugün Almanyada san 'at erba
bı, tacirler, alımler ve amele bizim 
askeri hürriyetimizi temin için bü
tün kuvvetlerini sarfetmektedirler. 
Bu hatlı hareket askeri hazırlıkla
rın fevkalade lehindedir. 

DANTZİG VE ALMANYA 
Varşova 7 A.A.) - Dün akşam 

Dantzig'de merkez katolik partisi 
lideri Dr. Stachnitz tevkif edilmiş· 
tir. Bu suretle muhalif parti lidPr· 
!erinden üçü tevkif edilmiş bulu • 
nuyor. 
Beı !in, 7 (AA.) - Dantzig ayan 

reisi B. Greiser yeni yapılan Mag • 
debourg limanını ziyaret edNken 
bu münasebetle tertip edilen büyük 
bir nasyonal - sosvalist nümayişi 
esnasında söylediği nutukta Dan -
tzig'in Alman kalacağını tebarüz 
ettirnıiştir. B Greisser demştir ki: 

cÇektiği sefalete ve iktisadi düş
künlüğüne rağmen bu şehir Alman
lığını muh•faza edecektir. Alman
ya halkı şark köprüsünün başını 
asla unutmuyor. Dantzig bizim doğ
duğumuz yerdir. Fakat Almanya bi
zim \'alanımızdır.> 

EDEN FRANSAU,A 
Paris 7 (A.A.) - B. Eden saat 

18,50 de buraya gelmiş ve bir müd
det kaldıktan sonra saat 2 de Cote 
d'Azur'e hareket etmistir. ........................................................ 

M•l•trad• imar 
Malatya (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Fevzipaşa - Diyarbekir de
miryolunun yapılması ile iktisadi 
hayatta yeni bir canlılık ve kuv -
vet bulan Malatya köylerin kalkın
ması işinde büyük bir gayret sar
fedilmektedir. 

Köy kalkınmasını Türkiyede ilk 
defa yaratan ve İzmir köylerinde 
muvaffakiyetle başaran General 
Kazım Dirikin adı Malatyada dai
ma anılmaktadır. Malatyada bir 
çok köylerde mektepler açılmış ve 
yollar yapılmıştır. 

Malatyada güzel bir doğum evi, 
memleket hastahanesi 10 yataklı 
olmak üzere bir trahom mücadele 
dispanseri vardır. Güzel eserlerle 
l\lalatya gittikçe güzelleşmektedir. 

Trakya tUtUnleri 
Edirne (Hususi Muhabiriıniı

den) - Trakyanın tütün mahsulü 
bu yıl diğer yıllara nazaran çok 
rıefistir. 

Bir tütün kumpanyasının mü • 
messili şehrimize gelmiş ve nü -
mune olarak kilosu kırk kuruştan 
iki bin kllo salın aldığı öğrenilmiş
tir. 

Bu seneki mahsul miktarının 
bir buçuk milyon kiloyu ıreçeceli/ 

anlaşılmaktadır. 

1 

Katil hırsız 

Ev sahibini öldUrmUt 'I• 
Uç kl,lyl de yaralemı\ltırJ 

Dün gece uat dokuz buçuk 
raddelerinde Sultanahmet' de Emin 
Sinan mahallesinde Dağ soka!!;ında 
Hasan Basri isminde birinin otur• 
duğu 18 numaralı hanenin üst ka· 
tındaki odaya Karagümrüklü Ah• 
met adı~daki sabukalı girorek eş• 
yaları karışlırmağ'a başlamış alt 

:kal ta yemek yiyen Hasan Basri 
üst katta tıkırtı işitmiş hemen 
yukarı çıkarak tıkırtı olan 
odaya girdi~i sırada hırsız Ahmetlc 
karştla~mış, onu tutınata teşebbüs 
etmiş•e de Ahmet elinde tultllğU 

bıçağı Hasan Basrinin boğazına 

saplamıştır. 

istimdat üztrine vak'~ m•halline 
koşan mahalle bekcisi Mustafayı 

kolundan, Şükrüyü elınden ve Ha• 
sanı da yüzünden hafif suretle ya· 
ralamışlır. Yolda polis devriye
•i de yetişerek hırsız Ahmt.:ii kanlı 
bıça~yle yakalamışlardır. 

Yaralı ev sahibi Hasan Basri 
hemen hut~haneye kaldırılmış ise 
de, aldıtı yaranın teıirile ölmüştür. 

Kırklareli umumt 
Meclisinin karaları 
Kırklareli (Husus! Muhabirimiz

den) .Gecikmiştir. - Umumi mec-, 
ı.s evvelki günkü toplantısında 

veıdiği kararlar arasında Haziran 
1 den itibaren kaza haline konacak 
olan Pınar hisarında teşekkül e-, 
decek 2 nahiyeye raptedilecek köy. 

· ]ere dair karar da vardır. 
Bu karara göre Vizenin Yenice 

köyü Pınarhisanna verilerek mer
kezi Yenice köyü olmak üzere Ku
rudere, E\•ciler, İslambeyli köyle
rinden mürekkep ve (Esenler) na
hiyesi adlı yer ve merkezi Ceylan 
köyü olmak üzere Hamzabey, Ka
zanköv Osmancık, Devecanağı, 

Yancıklar köykrindm mürekkep 
(Ceylfın köy) adlı diğer bir nahiye· 
nin kurulması uygun göri.i~müş - ' 
t - 1 ur. 

1 
Pınarhisar bu yeni teşkilatla Bur

gazdan Kazanköy; Vizeden Yenice 
köy gibi büyük köy olarak 25 bin\ 
nüfuslu bir kaza haline gelmiş o
lacaktır. 

Alpulluda otobU• lfllyor 
Alpullu (Hususi Muhabirimiz -

den) - 1 Şubattan itibaren Kırk· 
lareline ra · otobüsü işlemi ·e ba1-r 
lamıştır. 

Manlaada hayırlı itler 
oluyor 

Manisa (Hususi Muhabirimız • 
den) - Valimiz LUt(ü Kırdar ta
til günlerinde münevverleri yanı
na alarak küyleri gezmekte ve fay
dalı işler görmektedir. 

Bu gezilere doktorlar da i>tirak 
etmekte olduğundan faydalar bir 
kat daha artmaktadır. Çünki gidi
len köylerde hastalara bakılmak • 
ta, ilaçları verilmektedir. 

Ziraatçıler de köylülere bağları
nın bakım işleri etrafında öğütler, 

at biniciliği, dağcılık konferansla
rı da verilmr·ktedir. 

Geçen hafta bir çok zevatın iş

tir:i.kile Muradiye ve Horoz köy -
!erine bir gezi yapılmıştır. Muradi
ye köyünde ilk okul binasında Tuğ 
Komutan İsmail Hakkı Alpan ta
rafından sporun faydaları, doktor 
Şevket sağlık işleri etrafında kon
ferans vermişlerdir. 

Mektupçu Şevki köylünün derin 
bir alaka ile karştladığı köy ka -
nununun faydaları hakkındaki söz
leri iyi tesirler bırakmıştır. 

Taraus mecllal topl•ndı 
Tarsus (Hususi Muhabirimiz -

den) - Tarsus belediye meclisi rel• 
si Muvaffak Uygur tarafından açıl
mtş ve toplantıya on yedi aza işti- • 
rAk etmiştir. 

İşler encümene havale edilmiş, 1 
bütçe arasındaki münakalat düşü
nümüş, Tarsusa ait elektrik işleri 
gi>rüşülmüştür. 

Fidan daOıtılıyor 
Alpullu (Hususi Muhabirimiz

den) - Trakyanın ağaçlanması i -
çin yapılmış olan beş yıllık prog
rama dahil bulunan ağaçlanma işi 
için her tarafta büyük bir mesai 
sarfedilmektedir. Cins fidanlar ço
ğaltılarak köylere dağıtılmaktadır. 

Asma çubuğu daöıtılıyor 
Edirne (Hususi Muhabirimiz

den) - Vil~yet Nümune fidanlığın. 
da yetiştirilen meyvalı ve mey\•a
sız fidanlarla aşılı \'e aşısız Ame
rikan asma çubuğu halka te\'Zi e· 
dilmeğe başlanmıştır. 

Ağaç ve bağ yetiştirmek arzu 
ve he\'esi Edirnclilerde her gün 
artmakta olduğundan bu yüzden 
fidanlığın yetiştirdiği fidan ve ç~ 
buklar derhal dağıtılmaktadır. 
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Ebu Eyyub, sapsarı ellerini ufka doğru 
Uzattı ve genç kahine hitap etti: Oğlum! 

Bize istikbalden 
haber veri Doğru yolu gösteri Dedi. 

İbnizzübeyrlc İbni Amirin yuz
leri sapsarı idi. Diğcrlerı de arka
daşbrından dalıa az mütcheyyıc 
değillerdi. 

Ebu En ub, bu cc'Ilaalın bu hal
de gelişim hayre yormadı. Genç 
zahid ise, dcı ın bır heyecana ka -
pıldı. 

?IIuhakkak lıir f liıkct \"ardL 
Bu n1e:;J,ur Aıap reisleri, tf"raça

cla, bir miiddet elleri kılıçlarının 

kabztsİ de, a,·~kt.ı durd;Jar \"C Ebu 
Eyy.ıbun mırıldandıgı duaları, bü- 1 
Yük bir hıışuğla dinlediler. N !ıayet 1 
lbııı Abbas >Özc şöyle başladı· 

Ya Eba Eyypb! Sen, Şamda.~ 
l!ıisc' n Hieazda Arap ka\ minin 
S•adct \'C seliımeti i~in d la ederken, 
!\'fuaviye, butiın ih•iraslarına ti.ı -
biğ oluyor . meml( ke+ir anğ 1ele
rinı \"C sukiınu:-ıu tehlıke ·e atıyor. 
O, Dalı.hake ,., Fih .. t aşiret.ne da
yanarak oglu Y czidi, Lıitü"l Arap 
İmparatorluğt:nun hükü'Ildarı iğ -
lan ctmiye hazır lanı} or. Temim 
kabilesinin reisi olan Ahnef ali'ı. • 
kasız duruyor. Sen ona, ey mukad
des baba! Bır şey yapmıyorsu-ı! 
İkınizm mudaha!e ız, \1ua\ iycvi 
korkut'Ilıya kbfi ıkcn susu) oz • 
• '-11UZ. O halde, pcygamberın toru
r_, lltis~ynıı' lıukkını kim müdafa3 
e<kcek? 

Dedi. 
Ebu Eyyub, o} ]enen sozleri bay

n·tlc dinlcdiktc-ı onra gozlerinı, ö
nılnde bulJn ' adamların yüzlerın
dc gezdird •. Hepsi de, hır kaçar kc
lı.me ile İbr • Abbası t-sdik etti. 

İhtiyar d.~dar b:ı söz birliği kar
şısında, bir müddet, derin bir dü
§uncc) e daldıktan sonra gözlerir.i 
kaldırdı ,.ç gc ç Kahine baktı. O 
ise, bır kcnnrda oturmuş, müra • 
kabeye dalmış gitmışti. 

İhtiyar .. bü) uk bır tcessurle el • 
le ini semaya kaldırdı: 

Ey Al!" ın nuru Hüseyn! Ne 
zaMana kadar taliğın sana yar ol -
mıyacak? Ey rahım ve rahman o
lan Allah! :Vfuaviyenin kalbine bi· 
raz adalet ilham et! 

Dcdı. Misafirler, bu sırada, bı -
rcr birer, yere oturdular. 

Gelenler .. Ebu Eyyubun bu dua
sını kafi görmediler: 

- Baba! Tehlike meydanda .. ha
rekete geçmek lazım! 

Diye bağırdı-ar. 
İhtiyar alim .. iğtirazları duyma -

mış gibi idi; bir düzüye dualar rnı
rıldaıııyordu. Duala."lnı bitirdikten 
sonra: 

- Kardeşler' Hepimiz Allalıtan 
geldik; yine ona döneceğiz! Hüsey
ni tahrik etmek, Ahnefi ayaklan -
dırmak, memleket için müthiş bir 
badire olur; bu hal, peygamberin 
ruhaniyetini incitir. Siz.. hakika
ten Hüseyne taraftar iseniz, ona 
karşı olan sadakatinizi te'yid edi
niz! 

Deyince herkesi., ) ıizü buruştu, 
çünkü ihtiyar zahidı'l teklifı hiç -
birinin lıosuna gltmemiştı İbnız
zübeyr: 

-- Kardeşı!:'l' Derli. TckUını: ak· 
lım yatmadı. Hüseyne sadakat gös
terıncK .. onu halife tanımaktır. Bu 
ı~e.. pcygamberim.z Muhammed 
:'.\fustaıa aleyhi .aUıtı. \ c s ı._rr .. 
emirlerine mul-alef t ctmekt.r; 
çıinkü o, kendi sülalesinden hiç 
kıMScyi.. ne Aliyi, ne de bir d ğe
rini hilafete namzet göstermedi. 
İstikbali tağyin etmek, peygambe
rimizin koydı.ğu c.aslara müniıii
dir. 

Diye iğtiraz etti. 

Men·an da göğsü~:; gererek: 

- Hilafet makamı boşalsın da, 
oraya en layik oları getirmek boy
numun borcu olsun! 

Dedi. 

TARİHTEN 71 İNCİ NOT 
.Mekke eşrafı, Ebu Talibe müra

cr.atın bir faydası olmadığını gö
rünce bizzat Muhammetlc anlaş -
mıya karar \"erdiler. 

llluhammed, arasıra, onlarla o -
turur, münakaşa ederdi. Yine böy
le bir sırada onun etrafını aldılar 
\"e: 

- Ya Muhammed! Senin nese -
bin yük~ktir; sen de muğtcber 
bir zatsın. Böyle iken Arap kabi -
lelerinden hiç kimsenin yapmadı
gı bir şeyi yaptın. Aramıza tefrika 
soktun. Bizi birbirimize düşür -
dün. Ka\"mini dalaletle itham e -
d yor .. mağbudlarımızı tahkir ey -
liyorsun. Böyle yeni şeyler çıkar
maktan maksadın servet ve saman 
ise .. istediğin kadar mal verelim; 
seni, Arapların en zengini ede -
lım. Eğer riyaset istiyorsan, seni 
ke:-ıdimize reis yapalım. Eğer gözün 
kadında ise, Kureyşin en güzel ka· 
dınlari!c seni evlendirelim; istedi· 
ğın kadını sana alalım. Eğer sana 
cin, şeytan musallat olmuşsa, he
kiml re baş vuralım, seni kurtar
mak ı~ " her fedakarlığı ihtiyar e· 
dtl..m. Seni cinden, şeytandan kur· 
taramazsak, hiç olmazsa, yaptık • 
larını rr ağzur görürüz. 

Dediler. 
:'\luhammed de: 
- Söylediğiniz şçylerden hiç bi· 

rı bende yoktur. Cenabı hak, benı 
size resul gönderdi. Bana kitap in
dirdi. Hepinizi lüt!iyle tebşir ve 
k~hri,·lc i:ızar etmemi emretti. Ben, 
size Allahın risaletlerini size teb -
liii ettim \'C nasihatta bulundum. 
Egcr söylediklerimi kabul eder -
seniz dünyada ve ahrette me;ğut 
olursunuz. reddederseniz, Cenabı 

Hak, aramızdald ihtilafa hakem o
lacaktır. 

Diye cc,·ap verince Ebu Cehl a
t.ldı: 

- Pek ... ne yapmamızı istiyor -
sun? 

Th>di. 
l\!uhammed: 
- Putlara tapmaktan vaz ge -

çin .. Allahtan başk&sına ibadet et· 
meyin! 

Diye ceYap verdi. 
Ebu Cehl tekrar sordu: 
- Bundan başka bir şey istemi

yor musun? 
Muhammed: 
- Hayır! Dedi. Semadan güneşi 

indirip elime verseniz sözümden 
geri dönmem! 

Mekke eşrafı, aldıkları cevaptan 
kızdılar: 

- Mekkeyi, babamızın ve bizim 
taptığımız 360 put idare edemezken 
senin bir Allahın nasıl idare ede-
bilir! 

Diyerek çekilip gittiler. 
Muhammed .. o gün, .Müslümanla

ra, bu konuşması hakkında bir a
yet nazil olduğunu söyledi. 

Ayet, şu mealde idi: 
,Muhammed, bütün bu ilahla • 

rı iptal edip te bir Allah mı yap · 
mak istiyor? Bu söz, çok tuhaf bir 
ş<.>ydir! Dediler ve onlardan bir kıs
mı. iliıhlarınıza ibadette sabredi 
niz. l\luhammetle aramızın açıl • 
ması zaruri imiş.• 

Muhammed .. Ebu Cehlin: cMu
hammed, bızim ilahlarımıza sö . 
ğerse biz de onun Allahına söğeriz> 
dediğine de şu mealde ayet ge idi . 
ğini söyli)'<'rek, Müslümanların 

gönlünü hoş etti: 
+Cenabı Haktan başkasına iba . 

det edenlere söğmeyiniz. Onlar da 
bilmiyerek Cenabı Hakka söğerler.> 

Biltlin bu anlattıklarımızdan an
aşılıyor, ki.. Muhammed, her müş
kül vazğiyette ayetler getiriyor. 
taraftarlarıııa kuvvet ve teselli ve
riyor .. muarızlarını da çileden çı· 
karmamıya çalışıyordu. İbni Ab!ıas da arkadaşlarının söz

lerini tasdik etti. MlllllHPllllUNIUIMlllUllfflllllllllllllllHlllllllllfllllllllHlllllllllllll 

Bu üç zat, ayağa kalkınca di -
ğerleri de doğruldular ve gitmiye 
hazırlandılar. 

Ebu Eyyub, onkrı durdurdu. Son-
ra, sapsan cllcrİ"İ, güzel bir 
manzara üstünde yayılan ufka doğ
ru uzatarak, genç kahine hitap et
ti ve: 

Yeni Nesriyat: 

Varlık 

Fenerbahçe 
rayı 4-1 

Galatasa
yendi 

Güneş de Beşiktaşa 2-1 galip 
Sahada başhyan kavga başlangıçları 
1 Taksim stadının köhne tribünlerinde 
bağrışan seyirciler arasında tamamlandı 

Dün zevkli bir spor günü pşa
maya hazırlanan İstanbul halkı 
yağmura, çamura rağmen üstelik 
yüz kuruşu da gözden çıkarıp Tak
sim stadına toplandı. Öyle ya en 
mümtaz, en disiplin ve servet sa
hibi dört İstanbul Takımı ayni 
günde ayni sahada karşılaşıyor. 

Damlarda koşuşan çocuklar, du
varları delen delikanlılar, küfür e
den kibarlar saatler, dakikalar ge<;
tikçe ehemmiyetini kaybetti. Ct'z
Jerimiz statyumda değil en geri yer
lerde bile göremiyeciği enstanta
ne serileri gördü. Dün Taksim sta
dında yürüyebilmek için çizme o
turabilmek için gazete kağıdı la
zımdı. Liizım olan bu kadar değil 
saymak lazım gelse insan yoru!ur. 

Hava yağmurlu olduğıı halde du
huliye kısmı açılmıştı h<m de 50 
kuruşa. 

Bütün bunlardan sonra maç sey
rediyoruz. Beşiktaş - Gti neş maçı
nın ilk anlarında futbolçuların 1,)p 
yerine adama tekme vurmıya. b;r
birlerine yumruk göotı;rdikleriri de 
görüyoruz. Her yem dü iiren fut
bolcuyu rakip t<ikımın taraftar:a
rı: 

- Yuuu! ... Diye bağırarak coza
landırıyor yere düşliren futb,ılcu. 
nun taraftarları ise: 

-Yaşa ... Vı.r ... Korkma· Se !e
rile teşci ediyor. Nihayet yuhalar
la vurlarla b;ten bu maçtan sonra 
ikınci saha maçı başladı. Yalnız 
bağırmak yetmiyormuş gibi seyir _ 
ciler birbirine girdi. Oıı onbeş in· 
san müsvettesi stadyum tribünle -
rınde yumruklaşıyor arada bir: 

- Ulan burası ( ... ) tribünü. l3iz 
adamı paçavra ederiz. Sc;lcri yuk
seliyor. Hemen hadiseye p~l1s mll
dahale ediyor kavgacılar karakola 
göturülüyor. Tabii netice cürırü 
meşhut mahkemesinde bellı o!acak 
ve galıplcr mağluplar ayrı!acak. 

Bu gördüklerımiz senelerden be
ri devam edıp gidiyor. lhz bu kutü 
hastalığın önünü alamı)oruz. Ve 
utanmıyoruz. Vaz geçtk S:)Orun yük
selmesinden hi~ olmazsa sporcu
luğun en basit kaidelerinı i>ğrene
lim ve pro!esyonellıkten evvel top 
oynanan yeri \"e stadyum isnııni 

vermıye, cesaret ettığim!t ço.mur 
deryasını kurutalım da üste -
lik elbısemizi, ayakkaplarımızı ça
murun şerrinden kurtaralım. Son
ra da güzide sporcularımıza sinır 

ilacı kullanmalarını ta\·siye etmeyı 
taydalı buluyoruz. 

Dun büyük ümitlerle bekled>ğı
miz ve seyrine gittiğımız futbol 
maçlarının neticesi: 

Fener - Galatasaray 4 - 1 ve tek
me maçında beraber . Beşiktaş -
Güneşe 2 - 1 mağlup. Fakat tekme
de, kabadayılıkta ·berabere. Seyır
cılcrden de bir yaralı iki burnu ka
nayan ve gozü şışen nihayet cür
mü meşhut mahkem<'si. 

Maçlar nesli oldu? 
Güneş: 2 Beşiktaş: 1 

Hakem: Sadi Karsan. 
Güneş: Cihat - Faruk, Reşat 

Daniş, Rıza, İbrah!m - İsmail, Se
Iahettin, Rasih, Rebii, Melih. 

Beşiktaş : M. Ali - Hüsnü, Faruk
Feyzi, Hakkı, Fuat - Eşref, Şeref, 
Nazım, Sulhi, Hayati. 

Sahada çamur ve su birikintileri 
var. Yağmura rağmen kalabalık bir 
seyirci kütlesi var. 

Oyuna Beşiktaş başladı. Beşikta
şın akını Nihadın elinde kaldı. Gü
n~ş ilk dakikalarda hakim vaziyet
te oynuyor. Bu ara kaleye doğru ge
len topa M. Ali çıktı. Ayakla vur
mak isterken ıska geçti. Rasih önü
ne gelen lopu boş kalan Beşiktaş 
kalesne soktu. 

yakaladı. Tam kaleye şüt çekece
ği sırada Gü::ıeşliler bu tehlikeyi 
kornerle kurtarcblar. Atılan kor
nerden Beşiktaş istifade edemedi 
ve devre 1 - O Güneşin lehine bit
ti. 
İKİNCİ DEVRE: Denenin baş

langıcında BQ~iktaı; hakim fakat 
sayı yapamıyorlar. Güneş kalesi bir 
kaç tehlikeyi Faruk ve Cihat vası
tasile kurtardılar. Güneşliler akın 
yapıyorlar. Rasih uzaktan bir şüt 
çıktı. Mehmet Ali topu çevirdiği i
çin hakem gol verdi. 2 - O. Bu gol
den sonra oyun büsbütün çorbaya 
döndü. Sadi Karsan da bu gayri 
muntazam oyuna karıştı. 

Hiisnü Danişi penaltı ile durdur
du. Rasih topu kalecinin eline at
tı. Bir kaç dakika sonra hakem Gü
neşe de bir penaltı '\'erdi. Hüsnü 
sıkı bir şiltle penaltıyı gole çevir
di. 2 - 1. 

Oyun Beşiktaş nısıf sahasında oy
na'lırken 2 - 1 Güneşin lehine bitti. 

Fenerbahçe: 4 
G. Saray: 1 

Jialtem: Boous. 
Fcncrbahı;e . Hüsa:-cıett n - Ya -

şar, Fazıl - M. R<'şat, Aytan, Cto,·at, 
Naci, Esat, A. Rıza. Bülent, Fikret. 

G. Saray; Avni - Llıtfü, Re§at -
Savni, Salım, Eşfak - Necdet, Ha
şım, Sül~yman, Bülent, DJnyal. 

Oyuna Fener akını ile başlandı. 
İlk dakikalarda G. Saraylılar daha 
canlı oyn~yorlar. Fikretin akını kor-ı 
nerle b1ttı. G. Saraylılar korneri 
kurtardılar. Mukabl G. Saray akı
nı Hüsamın elinde kaldı. G. Saray
lılar ve bunu müteakip Fenerliler 
iki fırsat kaçırdılar. Fencrlılen G. 
Saray kalesini sıkıştırıyor. Fakat 
gol yapamıyorlar. G. Saray forvet
leri Fener kalesine iniyor top Dan· 
yalda ortahdı. Hüsamettlnin topu 
tutma'1na meydan vermeden Bü
lent çevik bir hareketle topu Fe
ner kal sine soktu. 1 - O. Galatasa
roya korner. Ltıtfü kurtardı. Fe
ne rhakım oynuyor. A. Rızadan iyi 
bir pas alan Naci topu G. Saray ka
lesine gönderdi. Direğe çarpıp ge
ri gelen topu A. Rıza G. Saray ka
lesine sokarak beraberliği temin et
ti l - 1. 

Fener hakimiyeti devam ediyor. 
Avni ve Lütfü tehlikeli anlarda to
pu uzaklaştırıyorlar. Eşfağın güzel 
bir şütünü llüsamettin güçlükle 
kurtardı. 

Bu ara Ce,·atla çarpışan Salim 
sakatlanarak dışarı çıktı ve bir da
kika sonra devre 1 - 1 beraberlik
le bitti. 
İKİNCİ DEVRE : G. Saray akını 

müteakip Fenerliler hakim vaziye
te geçtiler. Güzel bir pas alan Bü
lent Fenerin iknci sayısını yaptı. 
2 - 1. 

Bu golü müteakip G. Saraylılar 
lehlıkeli hücumlar yapmıya başla
dılar. Fakat akınlar korner ve avut
la neticc·siz. Salim lüzumsuz bir 
favülle Cevata çıktı. Hakem salimi 
yaptığı bu hareket yti,ünden saha
dan çıkardı. G. Saray çeki~cn ştitü 
Lütfü elite durdurarak boş yere 
penaltı yaptı. Fikret penaltıyı go
le çevirdi. 3 _ ı. 

Bu gölden sonra Fenerliler ha
kim vaziyete geçtiler. Bu ara Fe
ner sol içi Bülent 4 üncü Fener gö
lünü·de yaptı ve maç 4 - !Fenerin 
galibiyetile bitti. 

FENERYILMAZ : 4 - D. SPOR:2 

İkinci kümeden Feneryılmazla 
Doğanspor arasındaki maçı güzel J 
bir oyunla~ - 2 Feneryılmazlılar ka
zandılar. 

MURAT KAY AHAN 

BAEKETBOL: Beyoğlu Halke -
\'İnde yapılan turnuvanın dünkü 
maçında Kabataş lisesi Robert ko- 1 
leji 30 - 16 gibi büyük bir farkla 1 
yendiler. Voleybol ve baskctbolde 
senelerce şampiyonluk kazanan Ka
bataşlıları tebrik ederiz. 

1 - O. Bu gölden sonra Beşiktaş
lıların :,•aptığı akın neticesiz kor
nerle söndü. Oyun mütemadiyen 
!avul!e \'e neticesiz akınlarla ge -
çiyor. Bir kaç tehlikeli vaziyet he
der oldu. Rasih kalenin çok ya
kınında topu kaleye sokamadı. 

Süleymaniye Eyubu 
9-0 - Oğlum! Bıze ist.kbalden ha -

her ver! Doğru yolu göst~r! 
Dedi. 

(Det·amı ı•ar) 

1 Şubat 1937 tarihli 86 ıncı sayı
sı Yaşar Nabi, Cemil Sena Ongun, 
Veli Necdet, Hüseyin Namık, Sü
reyya Baydargil, Umran Nazil, Zi
ya Osman, Hamit Macıt, Oktay Rı
fat, Orhan Veli, Mehmet Ali Eel'in 
makale, hikaye ve şiirlerile, Rusca, 
Fransızca ve Almanca tercümeler
le çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Sık sık oyuncuların lüzumsuz ye
re kötü hareketlerde bulunduğu 
göriilüyor. Nazım güzel bir fırsat 

Anadolu Topkapıyı 3·1 
yendiler 

Dün Şeref stadında lik maçları-

lstanbul radyosu 8 şubat 937 
pazartesi programı 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plAkla Türk musikisi 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plAkl~ 
neşriyat, 14,0 oon. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 plakla dan• musikisi, 

19,30 çocuklara masal 1. Galip Ar
can, 20,00 Rifat ve arkadaşları ta
rafından Türk musiki ve halk şar
kıları, 20,30 Bay Ômer Rıu tara• 
fından ArapÇ3 havadis, 20,45 Safiye 
ve arkadaşları tarafından Türk mu• 
sikisi ve halk şarkıları, 21, 15 Şehir 
tiyatrosu dram kısmı tarafından bir 
temsil, 22,10 ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün programı, 22,30 
plakla sololar, opera ve operet 
pırçaları, 23,00 son. 

frensı;;ı tiyatrosu operet 
kısmı 

8 • 2 • 937 PAZARTESi ~ünü 

akşam ııaat 20, 30 da 

AŞK MEKTEBİ 

Yazan: Yusuf Ziya, besteleyen: 

Muhlis Sabahattin 

Jıf.. 

IlALK OPERETİ 
Pazartesi Kadıköy Süreyyada 

Saat 21 de 

Z ozo Dalmas'ın iştirak ile 

FLORYA 

Büyük operet 

Yarın akşum Azak'da 

FLORYA 

Pek yakında S E YEK 

na devam edildi. 
İlk oyun A'tınoro.ı - Davutpaşayı 

3-0 ycnd., 

SUleymaniye 9 • Eyup O 
İkinci oyun Eyüplc - Si.ıleymani

ye arasıı.da oldu. Hakem: Burhan 
Atak. 

Oyun Su.eyma: iyenin b.r hü -
cumile başlGdı. Bu akın derhal E
yüp müdafaasında kırıldı. Sülcyma
niyclikr hemen Eyüp kalesine )Ük
lendilcr. Fakat bir netice çıkmadı. 

Kale önlerinde oyuncuların kay
maları yüzünden bir netice çıkma
dı. 

Yirmi yedinci dakıkaya kadar 
hakim bir oyun oynayan Süleyma
niyeliler Daniş vasıtasile ilk gölü 
yaptılar. Biraz sonra yine Daniş 2 
inci biraz sonrada üçüncü golü yap
tı. Bu s.ıretle Si..leymaniyeliler 

10 dakikada 3 - O galip vaziyete 
geçtiler. 35 inci dakikada İbrahim 
Süleymaniycnn 4 üncü golünü de 
yaptı \'e biraz sonra da devre 4 - O 
Süleymaniyenin üstünlüğü ile bit
ti 

Sahaya 10 kişi çıkan Eyüplüler 
bu cezalarını gördüler. 

Onuncu dakikada Alinin ayaı. 

ğı ile beşinci, on ikinci dakikada 
yine Ali altıncı sayıyı yaptı. Oyun 
15 dakika kadar Süleymaniyenin 
hakimiyeti altında geçti. 

Otuzuncu dakikada İskender ye
dinci ve biraz sonra sekizinci golü 
yaptı. 

Otuz beşinci dakikada Daniş şah
si bir hıicumla 9 uncu sayıyı da yap
tı. 

Ve <'yun da bu suretle 9 - O Sü
leymaniyenin galebesile bitti. 

Anadolu 3 Topkapı 1 
Gıinün son oyunu Anadolu Top

kapı arns,nda cereyan etti. Top -
kapılılar Haydar ve Ziyadan bu
na mukabil Anadolu da en iyi o
yuncularından m<>hrum bir şekil

de sahaya çıktılar. 

İlk .devrede Topkapılılar Seliıi
hattin vasılasile ilk ve son golleri
ni yaptılar. İkinci devrede Anadolu
lular biı" penaltıdan olmak üzere 
iki ve bir de Tarık \"asıtasile 
3 gol yaparak oyunu 3 - 1 galip bi
tirdiler. 

1355 Hicri 
Zilkade 

26 

1352 Runıi 
2 nci Kanun 

26 
Yıl 1937, Av 2, Gütı 39, Kaıım 93 

8 Şubat 
PAZARTESi 

Ve kitler v ... ı; Ezani ... ~- ı:a. d. 

Güneş 7 05 1 32 

Öğle 12 28 6 55 
ikindi 15 15 9 41 

Ak~am 17 33 12 00 

Yatsı 19 05 1 33 

Satınalma Komiıyonıı hanlar:_ 

Metreste Topçu Atış o;;ulun
da mevcut çuval, gaz tenekesi, 

sandık, ve ayakkabı 9 şu bat 
9:37 Salı günü saı<t 15 te Top
hanede Satınalma komisyonun• 

da pazarlıkla satılacaktır. Talı• 

mi n bedeli 428 lira 40 kuruş• 
tur. ilk ternimtı 32 lira 13 

kııru5tar. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 

belli s1atte komis\'Ona gelme• 
leri "338., "683., 

* Ask<":i Tıhhiye okurları ıçııı 

6i6 çift tcr!ik 2 • Mart .. 937 

giinü saat 14 de Tophanede Sa· 
tınaJma Komisyonunda açık 

eksiltme ile alınacaktır. Tah. 

nıin bedeli 1149 lira 20 
kuruştur. İlk teminatı 86 lira 

19 knr~ş~ur, Şartnanıe ve nit"" 
mu nesi komisyonda görüleb:lir. 
!••ckliierin belli saatte kınııni 
\•esi kallrile beraber Koınis )'Ona 
gelmeleri c335. "687• 

Jıf.. 

Askeri Tıbbiı·e Okurlar• ıçın 
3140 çif< terlik 2..M•rt·937 sa· 
lı günü saat 14,30 da 'l'op!ıa. 

nede Satınalma K .. misyonunda 
açık eksiltme ile alınac~ktır. Talı· 

min bedeli 942 liradır· İlk te
minatı 70 lira 65 kuruştur. 

Şartname ve nümunesi Komis
yonda gô:ülebilir. İsVklilerin 
kanuni vesikalarile beraber bel· 
li saatte Kouıisrona gelmeleri 

"334., ''686., 

Saat 
6,45 de 

Bu yeni, sihramlz ve fevka-
16de ince pudrayı kullandı . 

Saat 
7 de 
Şayanı hayret bir ten ile genç 
ve taze gllrOndO. 
Çirkin yOı ve burun parlaklığı ta
mamen ıall oldu. En kOçOlıı buru
fukluklar blle k•yt)oldu. Blr defa 
pudr"alanmak kJfldlr. ÇOnkl bu pudra 
gayet ince ve aon derece aablttfr. 

Son derece yapışma hassası 

gayet ince olması itiba· 
bu pudra, cildinizde o 

ve 
rile 

kadar 

yapışır 

fark 

güzel ve muntazam 
ki mevcudiyeti bile 

edilmez. En sawimt 
dostlarınız bile ten iniz; n ca• 
zib güzelliğini adeta tabii 
telakki e<leceklerdir. Dış~n

da, yağmur<la, güne~:e ve 
deniz banyolarında ve teni9 
maçlarında, d~lıılde en sıcak 

balo salonluında danı ederken 
bile duma teninizin cazip gü• 

::elliğini muhafaza edersiniz. 

Bu pudra, snya, güneşe ve te· 

re mütehammildir, Kat'iyyen 

müteessir olm~z ve yüzde leke 
ve plikalar teşkil etme7A Siz de 
bu sihriamiz, gayet ince ve 
cildinize son derece yapışan 

cbirde dört• Tokalan pudrasını 
israrla isteyiniz ve muntazaman 
kullanınız.Neticesinden son de
rece memnun kal:ı.caksıntz. 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını bergün öğleden 
sonra kabul eder. imsak 5 24 11 51 .......................... 
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8 -AÇIK SÖZ-

Pirinç-Yulaf-Mercimek·8uğday-lrmik-Patates
Mısır - Arpa- Bezelye - Çavdar- Türlü-Badem ,Kulağınıza küpe olsun! 

Yavrul•r seve seve yiyor. Ve bu Jezız aıdala ı a bayılıyorlar Tabia• 

tio saf hububatın öılerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk 

neşvü nüma buluyorlar. Ç~buk büyüyorlar. Ha•talıksız ve çok uzun 

ömürlü oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve marka•ına dik· 

kat ediniz. Eczahanelerde ve bakl..aliyelerde bulunur. H A S A N 

DEPOSU : l•tanbu~ Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Ziraat Vekaletinden: 

1 

Yük~k ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarından 

olup ta Vekaletimiz teşkilab haricinde çalışmakta bulunan ve yeni 

açılacak ziraat işlerinde vazife almak illeyen meslek müntesiplerinin 

üçer kıta fotoğrallarile mezun bulundukları mektebi, mezuniyet tarihle• 

rini, şimdiye kadar üzerinde çalıştıkları resmi ve hususi vazife ve 

i~eri ve bu vazife .. e işlerden ayrılma sebeplerini ve işe başlama ve 

aynlma torih!erini gösteren bir beyannameyi bir istidaya bağlıyarak 

tez elden V<kiıletimize göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildir• 

meleri i.in olunur. "31., "156. 

EN t111ÜDHİ$ 
\sTiRAPTAH 
~ONRA 

Kullanmakla kabildir' 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. Ba,, 

diş sinir, mafsal, adale •llrılan ancak G R 1 P 1 N almak 
suretile çarçabuk defedebilir. icabında günde 

üç kaşe alınabilir . 

Kat'ı tesir 
' '-• 

• .... ... ~ • l ~ • ~.- • , 'il. - • 

Devlet Demiryolları 9 wıcu 
İşletme Müdürlüğünden: 

Cııınartcsi günleri ş i nıdi ye lı:adar İstan bu !dan Ye7ilköye saat 

23,55 de lıarelc~t eden 46 No. son banliyö katarı 11 Şubat 1937 

tarihinden itib~ren sut 0.30 d~ hareke.le Ye'iilköye saat l,08 de 

varacaktır. 

- ----- -=-- ~-

8 Şubat~ 

ENDİ REKLAMINI 
KENDi YAPACAK 

Evvelce de ilAn edildiği Uzere, bUyük 
YENiCE piyangosu 15 Şubatta çekilecek 
ve 30 Son Klnun tarihine kadar idarey• 
teslim edilen kuponlar mukabilinde alın· 
mıt bUtUn Kur'a numaraları bu ketlde• 
ye dahil olacaktır. 

30 Son Klnun 937 tarihine kadar 
teslim edl!mlyen kuponların mezkOr ta· 
rlhden sonra hiçbir hUkUm ve kıymeti 
yoktur. 

Yenice piyangosunun gördUAU bUyUk 
raGbet bu sigaranın yUksek evsafının 
sayın halkımızca llyıkila tanındıGına ve 
takdir edildifilne dellldlr. 

Artık YENiCE reklamdan mUstaQnldlr. 
YENiCE harmanının nefaseti He kazan• 
dıAı mlitterllerini bundan böyle muha· 
faza edecektir. 

ART 1 K 

YENiCE 
Kendi reklamını kendi yapacak 

Ziraat Vekaletinden: 

1 
1 

Sivil ve Askeri sanat mekteplerinin makine ve demircilik kısımla· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 rındanm~~ ~p~t~ ~Wi~u& ~•a~ müe"escle~&~ak& 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA ve ziraat makinalarını kullanmağa hakkile öğrenmiş olup ta yeni açıla· 

cak ziraat işlerinde istihdam olunmağa talip bulunanlardan sanat mek· 

tebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerlerinin ehliyet vesikala· 

rını ve her iki kısım talibin de şimdiye kadar bulundukları işlerden 

almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer kıta fotograflarını 

bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekalelimize göndermeleri ve mu· 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, k a nı, al! rıyı derha l keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
vazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. "32., "157. 

Emoalsiz lllçlır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulund ı ırıııuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMA OL Türk Hava Kurumu 

Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir. Vücudu k:zd rır. BÜYÜK PIYANGO·SU 
ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 

ile çare bulursunuz. Bel fevşeklil!ini geçirir, vakil!iz ilıtiyarlıyanlar• gen ·lik ve dhçlık ver:r Ynl~ız i•m"M dikkat 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

İstanbul Liman İşletme 
İdaresinden: 

1. - İdaremiz muhtelif tonluldarda 10 parça mavna, 14 
parça da giiverteli duba inşa ettirilecektir. 

2. - Bunların pazarlığı 16 Şubat 1937 Pazartesi saat 10 

da idare şefler encümeninde yapılacaktır. 

3- - (5000) liralık teminatı muvakkatenin pazarlık günün• 

den bir gün evvel idare Veznesine yatırılması lazımdır. 

4. - Pazarlığa gireceklerin bu işlerin ihtisasları dalıilin1e 

old"ldarını tevsik etmeleri lhımdır-

5, - Bu işe ait kroki ve şartnameler ve fazla tafsilat Ca· 

!atada Ha\"dBr hanında Fen servisi Şefliğinden alınacaktır. (594) 

... 
. · . ' .-, . . /.-

İst~nbul. · · ·setediyesi' · ilanları · 
•.. • 

Neftsena} i Anonim Şirketinin Belediyeye verii ve rıısum 

borcunu vermediğinden dolayı Aoadolukavatında Umur yerinde 

eski 105-107 yeni 21 N. lı kagir fabrikanın dlirt tarafı d11..-ar.la 

muhat ve bir lı:Agir yazıhane ve yine lı:lgir kimyahane Ye :!l-1 alet 

ve edev;tı iıabite 18 adet muhtelif tonda tanlı: ve tatla ile muhat 

iki adet taktir kazanı klıtir tuğlalarla mu~at 2 bıılıar lı:uanı 

bir adet atölye derununda 2 torna ter.gabı 1 makkap 1 motör ı 

dinamon 1 huharta müteharrik sitim malı:in<!Si ve diğer lclgir 

bina dahilinde 5 adet buharlı müteharrik pompa Ye 1 adet hava 

makinesi ve 2 adet kuyu ve 1 adet asliye kazanı ve 21·2 N.lı 

ortadan bölünmüş bir kat Ye üzeri galvaniz saçla lcapaJı kagir 

depo tahsili emvıtl kanununun 13 üncii maddesine göre miizaye• 

de ile satılacağından taliplerin kıymeti muhammenesi olan 141580 

liranın %de yedi buçuk niabetinde pey akçesi olan 10618 lira 50 • 
kuruş teminatları ile birlikte 22·2·937 pazartesi giinii s13t 14 de 

Beykoz kazası Eııcümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (494) 

f lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llaııları 
1 - Dmıirköyünün 12800 K. S abunu Vizenin 24000 K. 

kuru otu, 16000 kilo samanı. 

2 - ilıaleieri Vizede p3ıarlık snrttile ya pılacaktır. 

3 - Sabunun tutarı 4864 Era, Kuru o'. nn tutarı 840 lira, 
Samanın tııtarı 280 liradır 

4 - Sabıınıın ilk teminatı 363 lira, K •ıru otun illı: teminatı 
63 lira, Sllııanın ilk teminatı 21 li radır. 

6 - ihıleleri lOfŞubat/91!7 Ç• rşanba gi"ınü sıat 11 de 
yapılacaktır. 

6 - Şartnaıııeier lıergün arzu ed,nlere Vize satınalıııa Ko
misyonunda gö; lcrilmektedir. (596) (684) 

r• Dr. Ihsan Sami •• ,, 

T 1 F O A ş ı s ı Aldanmamak için 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmar'"k için tesiri kat'i, mu. 
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur.Kutusu 45 kuruş I 

lstanbul komutanl~ğı 
Satınalına Koınisyonu ilanları 

Verilen şeyle alınan karşı· 

lık arasında, büyük bir mü. 

badele farkı bulunmasına 
dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertevln 
daQ-erini onu sevenlerce ı.v. 
ve! ölçülmüş ve kullanmıQ-a 
karar vermif olanlardan 

sorunuz. 

1 
4 üncü keşide 11-Şubat -1937 dedir. 

Büyük 
ikramiye liradır. 

Ayrıca: 15,000, 12.000, 10.000 
Liralık ikram"yel rle (10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ..• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • ş U B A T. 

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
deği9tlrmlş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze
rlndekl hakkı sakıt olur •• 

l inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
200 kilo Litapon 

900 > .\lçı 

900 w Reçine 

I - Yukarıda cins ve miktarı yuılt 3 lı:ılem malzeme şart· 

nameli mucibinee pazarlılı:lı 1atın alınacaktır. 

Gülhane hastahanesinde nok• 
san bulunan aksamından dola
yı eski mo.:lcl bir tane cpidi· 
yas!.:op c:Iıar.ı açık arttırma ile 
ihalcıi 26-2· 1937 Cnnıa giinii 
ıaat 16,30 da )'apılacl.k:tır. Mu· 
hımınen kıymeti 50 liradır. 

Şartnamesi her gü~ ÖJ!eden ev• 
ve! komisyonda görülebilir. İs· 
teklileriu 4 liralık ilk teminat 
makbıız veya mektupları ile be
raber i!:ale günü vakti muıyye• 
ninde Fındıklıda komutanlık sa• 
tınalma komisyonuna gelme• 
leri (64-6) 

II - Pazarlılc 16-II·937 tarihine rastlayan Salı gıinü saat 

Dr. Hafız Cemal 15 de Kabataştıı Levazım ve miıbayaat fubesindeki alım konıis· 
(LOKMAN HEKİM) yonunda yapılacaktır. 

Dahiliye mUtehassısı III - Şartnaıneler paraaız olarak hergün sözrı geçen şubeden 
Pa'lardan başka günlerde öğle • alınabilir. 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu- IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

maralı hususi kabinesinde hasta - % 7,5 güvenme paralarıyle birlikte adı geçen koınisyona gelnıe-
larmı kabul eder. Salı, cumartesi leri ilan olunur. •690• 
günleri sabah c9.5 • 121 saatleri ha· 1 ==>========================= 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev tel don: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare e:len Başın ubarrır 

Etem izzet Benice 
Basıldığı yer : Matbaai Ebütziya 


