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Blum "Elistiki,, bir 
kanun teklif ediyor 

(Yazıaı 8 ""',Sayı/ada) 

llÔ.vemizie beraber 
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Hatayda Türklere tecavüz için 

Ceteler teşkil ediliyor 
Araplar Reyhaniyeyi basmıya 

hazırlanıyormuş 
~~ 14 (Hususi) - Sancak ı)j,;enin ılo~ura(',ı~ı elinı akiheti ~m -, 

1...,._,.Lcle tnesiıl makamlar taraf mdan diıleo tay ine imkan görülemiyor. 
dahilindeki Türklere teca' ü- Halep 1 t ( H ı:susi) - Heylıanİ) e · 

i•~k edilmek üz,.re çeteler te~kil .. hala hiitiin 
1 
~iikka~.la~ k~!1alulır. 

qq~ oldu"' h 1 A ı ı Kasabada tct. ,~ lıukuııı ~urmck -e l' gu. un arın rap arc: an 

'1ğQ ~lardan mürekkep hulun - ·~larııa. 1 ı (Hu:oıuıoıi) _ Halep , e 
il aherleri \ ntakya. Reyhan iye cİ\ arınıla 1 !100 kadar \ rahm tel'llilı 
9~ındaki Tiirk lıalkmı f e, kal:i- etlilnek Reylıaniye~ i hasnuya ha -

•tlendirmiı;tir. R<>yle hir ha - zırlandık l arı söylenmekt~tlir. 

lta11a ile Almanya BaşvoBkilimiz dün Hariciye vekpah:yl• vekii imizlc beraber gatrda kaı:ümm:a: M~. 

ransayı lngiltereden ayırmak istiyor! aşve 1 sme nonu 
eııeral Goering ispanyaya da gidecek Dün Hariciye ve Dahiliye vekillerimizle gelerek Sarayda 
Paria, 14 (A.A.) _ B. Goering'inl B. Ciano'nun Londraya seyahatinin gay At t •• k' •• l Ak ld 
~ti. gazeteleri endi§eye dü- ri müm~ün ol~~ığmı bildirmektedir.. a ur e mu a 1 o u 

t; · Romıer, bu ıkı telgraf hakkında Fı-
•ıaro ıazetesinin Londra muhabiri garo'da yazmış olduğu mütalealarmda 

a = şöyle diyor= B .. ..k 0. -1 
. ........ ·_'Goerin&'in seyahati, Fransarun Almanya tarafından mülhem oldu • UYU naer 

Olarak Londraya teveccüh et- ğu aşikar olan 1talyan - Alman oyu -
Dr. Aras'ı ve Şükrü Kayayı da kabul eltiler 

dolaınbaçb bir yoludur. B. Goe - nu, Fransa diplomasjsini en ziyade ter- Hariciye Vekilimiz 
B. Muaaolini ile beraber tngilte- cih etmekte olduğu sahada yani Fran - Cen·evre'ye ayın 17 sinde gidiyor 

l.ondra ile Roma arasında geçen- sız - İngiliz tesanüdü aahaaında mağ -
~mi, olan muvakkat itilaf - lUbiyete uğratmağı istihdaf eylemekte -

ayni mahiyetinde bir itilifna- lir. Aube gazetesi de ayni fikirdedir. 
.. lllQ:t.J"l1nak çaresini derpif edec;eği Bu ıantc, diyor ki: 

ir. İspanyaya ıanwuı gön- "Franaayı fnıiltcreden ayırmak hu-
~~...,. ~ ..... ~- •u-•1ri lft~tr.n-k anu B. ~Üt 

baflrdır. B. MuHolini'nin kolayhkJa anlapa!a • 
&azetenin Romadaki muhabiri, (Sonu: 8a. ! S'ii. 5) 

Ptteınleketimizin zirai hayatında 
l ylll lllr lalallp 
llazarlam1or 

ıı. oğuk devam ediyor 
'lir',tle 91 ~~ de kapalı, ekseriyetle kar· lı geçmittir. RUZgar saniyede 16 metre 
~ tltiiınden bulutları dağıtmı§. bu yüzden kar devamlı bir surette yağa-
~· 

l'et ldırdan aşağı dört dereceye kadar dütmüııtür. 
~ ~~~~~~~~-

faydalar uard1r. Anook bu türlü fay
dalar olmasa bile in.Mnların tabiati11. 
de mevcut olan meçhule 1«ır1t mıüoo
ck:k /ik.'ri bö1ıle bir te .. ~bbii.'fe g iri.~-
WK'k için (ICI'" ktifidfr. · 

Unuttn.amak la::rnıdır ki vcı 11ü .. 11. 

de inMJnlar ~rrllarıtıı ha?rvtı>ı d~"ilerilel 
örtmezden 14ha .etı-ııel qöklerin e-srarı
rn anl.amak 11ıeral.."1M diixmilşlerdi.1 

Yani müneccimlik ter::üikten nn>el doğl 
m:tı.şhw. I şte terci"Mkten !"l'tıel tııiimec. 
cimli.ğin nıeuda.na qclnwlttni mucip o-j 
14'1 sebeplerdir iri simdi kapta.n Vil-, 
kiM'i Kutbun nihavetsiz buzlan altın. 
dan deni:xıltı gemi.<ri.le ge-f»~k tecriihe-

si.ne aevkcditıor! ı 
Haaan Kum~JI 

Ankarada icra Vekilleri toplantısına 1 
başkanlık ettikten ve bazı kararlar al -
dıktan sonra beraberinde Hariciye Ve -
kili Bay Tevfik Rüştü Araa ve Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kaya olduiu halde 
BetYClriliaahı: (iencriJ Samet ~lL.dilıı 
aatııahld ebpnılİe ıehrimize reJmit ve 
vapurla tstanbula geçerek doğruca Dol
mabehçe sarayına gitmitlerdir. 

Dolmababçe earayında General ta -
met İnönü Reiaicumur Atatürk'e mü
laki olmuştur. 

(80tıU: Sa. 8 Sil. S) 

fBlı kö~d~~iiil 
: 

Fransızca "Entransigeant" gaze -i 
tesinin 8 ikincikanun tarihli sayısın -i Memleket için büyük bir kayıp oürn 
da Jean Thourenin imzab baımaka -i rada meı-asim/.e kaldırıldığını bildirmiştik. Buradaki resimde merasimde ~ 
lede Sancak meselesinden bahsedi -İ lunan ~kil ve vck illerim.i:le diğer hii.kumet erkanı görülüyor 
lirken burada 240'.000 Türk bulundu-1 ----------------------------
ğu kaydedilmiştir. Halbuki bundan! 
evvel Le Joumal gazetesi ayni mev-5 
zua dair yazdığı bir makalede tsken-1 
derun Türklerinin mikdannı 85,0005 
olarak göatermitti ! Öyle aanıyoruzl 
ki Fransız gazetelerinin bu mesele et-5 
rafında yaptıktan netriyatı tekrip et-i 
mek için bu iki rakamı gösterme~ 

.. ~~!~.:·-·-···-· .. ···-····-··· .. ····--1 
Yeni mebus 
namzetlikleri 
Partı tarafından 

ilin edildi 
C. H. Partisi Genel Bafkanlğcn. 

dan: 
lstanbal saylavı !}ükrü .ı. 'aili Gök. 

berk. Kocaeli saylavı Dr . .ı: 'uri Birgi 
,.e Siirt sayla,·ı Mahm ut Soydanın 
ölümleri üzerine boşalan İstanbul 
saylavhğına Ziraat \ ' ekaleti mtisteşa. 
rı Atıf Bayındır. Koaıeli saylavhğına 
A nupada tahsilini bitirmiş ziraatçi 
İbrahim Dıblan \ e Siirt saylavhğına 
mütekait binbaşı Mehmet Ali Kurtoğ. 
lu Genbaşkurca Parti namzedi olarak 
onaylanmışlardır. 

~a~ ın ~iciJerf' hildirir ve ilan 
ederım. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
O:!nel Btıfkan Vekili 

IS.JIET l .VOYC 
(~ehrimiıde )·apılacak seçime ait yazı 

2 nci sayıfamızdadır.) 

Fastaki ıki lnqiliz maden şirketini 

Asiler zaptetmiş, Al-
manlara satmış! 

Londr~, 14 (A.A.) - İngiltere hü
kfımetine "Rio Tinto Company,, ile 
"Sulpher and Copper com.pany of Glas 
gov •• (İspanyol FaaJndaki iki İngiliz 1 
maden şirketi) nden gelmiş olan ha
berlerde İspanyol asilerinin bu iki kum 
panyanm Huelva mmtakasındaki tesi. 
satlannı za.ptederek Almanlara sat
mış olduktan bildirilmektedir. İngiliz 
siyasi mahafili. vaziyeti büyük bir dik 
katle nezaret altında bulundurmakta
dır. 

Haber verildiğine göre bir Fransız 
müeMeee~i de asiler tarafından zapte
dilmiştir. 

Londra. 14 (A.A.) - General Fran
conun Almanyanm İspanyol Fasınn 
asker mkarmasma müsn::ıd(' etmiyece
ği. herhangi bir ecnebi deYlete tspan-

yol arazisinin bir ~asmı terke aalL 
razı olmıyacağı ve Fasa ait beyneJ.m1.. 
lel ahkamı ihlal etmiyeceği tspµıyol 

Fasındaki lspa.ı,ıyol ili komiaeri B.. 
Beigbeder tarafından Daily Telegraph 
muhabirine yapmış olduğu beyanattan 
anlaşılmaktadır. İngiliz ve Fransız za.. 
bitlerinin İspanyol Fasını ziyarete da. 
vet edilmeleri mevcut ~pheleri sürat
le iz8.le edecek bir çaredir, zira İspan
yol Fasında Almanlar bulunmuş olsa 
idi, böyle bir davetin yapılmasına U.. 
timal verilemezdi. 

Paris. 14 (A.A.l - Bugünkü Ba
kanlar toplantısında dış işleri bakanı 
B. Delbos İspanyol Fası meselesınin 
Hitler - Pon<!et mülakatı neticesinde 
neşredilen tebliğ ile halledilmiş bulun. 
duğunu kaydetmi~tir. 

Kahve Yerine Liköf ! 
Hakkı S üha bunu teklif ~dryor 

Bu yüzden her yll yirmi milyon 
lira kaybediyoruz 

- 5 inci sa.yıfada. -
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• ada Ispa yaya gönül Ü op andı A erı 

\'alanda, 14 (A.A.) - Dün asile.ı 
rln bir kruvazörü Valnnciayı bombar. 
dıman etmiş, hep i sh il olmak iizcre 
9 kişi ölmüş, 12 ki i )aı·alanmıstır. 
Hiçbir Askeri hedefe isabet 'aki ol. 
marn ıştır. 

Hükumetin Lava gambotu ile sa. 
hildeki bataryalar, a i gemiyi knçmu. 
ğa mecbur etmişlerdir. 

Bombardımanın şehirde ika ctmis 
olduğu hasar, ehemmiyetten aridir. 
Hastahaneye bir öbüs dü müş ise de 
patlamamıa tır. 

lılADRIDfJ' YENi BiR HUCUl'tJ 
Avlln, 14 (A.A.) - Hn'as ajansı 

muhabirinden: Asiler Madrid cep. 
he inde Majadahonda mıntalmsında 
yeni bir taarruz icra edilmiştir. Mal •. 
satlan I..,'1 Corogne ) olunun ilerMn. 
de, l\Iadride iki kilometre mesafede 
kain ilk ufak rndileri ellerine geçir. 
mektir. Bunlar ele geçirilince La Co. 
rogne ve Escurial )ollarını hükume. 
tin tanklarına knr .. ı himaye kolayla. 
ı:;acal. tı r. 

Zannolunduğuna göre, asilerin ta. 
arruzu, iki tarnfın vazi~ etlerinde hay. 
li değişiklikler husule getirmiştir. 

Öğkden sonra hükumetçiler de 
bir hücum icra etmislerdir. On dört 
tank, asilerin hatları üzerine yürü. 
müştür. Uirçokları bu hatlara )a. 

naşmışlnrdır. 

Asilerin beş tankı mukabil bir ta. 
nrnız yapmış ve ale\' saçan tüpler 
kullanmak surctilc rnuhacimleri rica. 
te mecbur ctmi~tir. 

HLikumetçileriıı lıircok tankları 

at almıştır. 

f:IAf,A(;A}':1 fJA HTJCU!Jf 
BOILJJ/ 

\ .ıl.mcia, 14 (A.A.) - H ıhri) e ba. 
ı · ı tebliğ ediyor: 
A ilcr, s..·ıat 7,"'0 da Malagaya kar. 

;:ıı ku adan, deni den '\e havadan lcuv. 

\•etli bir hücumda bulunmuşlardır. Bu 
hiicumun hedefi, Esteponadnn sonra 
bir asker ihracı hareketi hazırlamak 
idi. Hükumet tayyareleri Canarias ve 
Almirante Cen ern kruvazörleri, Ca. 
novas del Castillo gambotunu \e bir 
çok muhtelif küçül< gemileri karşı. 
laynrnk Almirantc .Cervern kruvnzö. 
riine 100 kiloluk bomlıa isabet ettir. 
meğe muvaffak olmuştur. Bu kruva. 
zör derhal Ceutayn doğru çekilmiş, 
dii"er gemiler de da,.,..ılmıslar, ihraç 
hareketi de bu suretle neticesiz kal. 
mıstır. 

. A.JJP:RIKADAN IJA GöNUl.ıl,U 
(;/IJIYOR 

Nevyork, ıı (A.A.) - Amerika 
SOS) alist fırkası azasından biri, yüı.. 
lcrcc gönüllünün lspan~nya giclerek 
be) nclmilel müfreze) c gireceklerini 
öy lemi~tir. Bu zat, gönüllülerin ha. 

kiki mıkdarını tasrih etmemiş, ancnk 
sosyalist firkasının hu mikdarı 500 e 
çıkarmağa çalışacağını ,.e bunlara 
mali )ardımda bulunacağını söyle. 
miştir. 

Gidecek olan gönüllüler, bilhassa 
tekni iyenlerdir. 

AZANA IJARCELONEYE 
ÇACIR/Lll'OR 

llarcclone, 1 l (A.A.) - Reisicum. 
hur B. Companys, Benicarloda H. 
J..argo Caballero ile görüştükten son. 
ra bura.) a gel mi ... tir. lki devlet ada. 
mı, siyasi ve mali meselelerden başka, 
ll. Aza nanın ) akında Barcelonc'a ge. 
!ip orada oturması meselesi hakkında 
dn görü ... mfüılerdir. 

TOPLAR NBREIJEN OEI,DI 
Ccbelüttank, 14 (A.A.) - Emin 

bir menbadan öğrenildiğine göre, ec. 
nebi memleketlerde imal edilmiş ol. 
duklan sanılan ve Ceutadan gelen üç 
.) Uzden fazla cebel topu, geçen gece 
Elcezireyc nakledilmiştir. 

Fransız Mebusan Meclisinde 

Paris, 14 (A.A.) - B. Blum, Mcb
usan Meclisinin dış işler ve adliye en -

ümenleri huzurunda beyanatta buluna
rnk ezcümle ıdemiştir ki: 

ispanyaya gönüllü yazılmasının men'i 
hnkkındnki kanun, oldukça cla&tiki bu -
hmmalı ve hükumet bu &uretle diğer 
devletler taclıhütlcrini tubnaya ba~ln • 
mnJnrnu bcldiycbilmelidir. Müzakerat 
hemen yann yapılmalı ve müm!..-ün ol • 
duğu kadar l.ı:m olmalıdır. Bu &urctle 

• e 
,. 

Almanqanın hoşuna 
![itmedi 

'Ilerlin, H (A.A.) - Gazeteler, n. 
Edenin lngilterenin terc)ağını topa 
tercih etmekte olduğu suretindeki be. 
)anatından dolayı hiddet 'e infial iz. 
lınr etmektedirler. 
· Gazeteler, lngiliz nazırını, diğer 

devletlerin Damoclcs'in kılıcına ben. 
ziycn tehditleri lmr ~ısında Almau}a. 
nın rnziyeti ne olduğunu hilip anla. 
mal. i tcmemkle ittiham et mel, tedir. 
lcr. Ilu \aZi)et ı.ar~ısında Alman)~ı. 

hatfi gıda maddelerini tahdit paha. 
ına ( ı oba, Bil:ıhlnnmak mecburi. 

) etil'';! lmlunnl'lktadır. 
Jfocrscn 7.citung <li or 1.i: 
h. Edenin mütalaaları tatsızdıı. 

ÇünJ,ü \ 'ersay muahede i ile zengin. 
lesmi , iyice lmrnını do} urmu tur. 
Sim eli İ ter tcı C) a rı alır. ister tofl 
alır.. llu, onun keyfine t.ibi hirc:e). 
dir. 

Yarı res·ni Corre pondaı ce Politik 

parlamento, beynelmilel bir anla§ma ü -
zerine ve bu nnlaşmnrun tatbik me\'kiinc 
ueçmesi anından ilib:lren, diğer devlet • 
lerin aldıkları aynı tedbirleri almak hu
&usuncaki arzusunu göstermiş buluna -
caktır. 

Dış işleri encümeni, mazbata muhar· 
ririni kanun projesini tcnvibe memur 
etmiştir. Adliye encümeni projeyi tet
kikte devam eylemektedir. 

• • 
ı z Şe er is 

·k· yı ır a tı 

istihlak vergisi yeniden 
tayin edılecek 

Ankara, 14 (Telefonla) - Şekeı ıs
tihliiki ve gümrük resmi hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin degıştirilme -
sine ve bu kanuna bazı hükümler ilave-
sine dair olan kanun lfiyih"'sı, encümen
Icrden geçerek, Meclis ruznamcsine a -
lınmıştr. Meclisin yarınki toplantısmtJa 
müzakere edileceği kuvv tlc tahmin e
d lmcktcdir. 

1935 yılının başında cl:er ucuzlan • 
dırıldıktan sonra memleketin "eker istih 
l.ıl:ıntle esaslı bir yükselme müşahede c
dılmis ve bu tarıhten evvel 52 bin tona 
:adar du mı.iş bulunan yıll k seker is -
t 1 kim z bu i.ın 72 bin tonu geçmiş . 
t.r. Du vaziyet kar ı ıncla şekerden nh-

c k i t.hl' k ver i i ni betinin yeni -
• n tayini lüzumu h ıl olmuştur. 

Atina e Çınuz aşvel<illc 
, ör ··şr· 

et Diplomatik, diyor l.i: ı 
''Mallarına 1ı·p olm· k 1 htiynr.

1
' Atina, 14 (Hu u ı) - Türkiye el • 

lı-:.ında bulm, n 1 e in 1 endi. c· i R en E r f B vekil Metaks:ı ı 

lcrinc bu at f ctı ·Y"ret eder k iki mütt fik devleti al"· 
kimselerin rnz· e'i i anlamamahırı 1 1. tl r eden siyasi meseleler hakkında u-
ihtimnl giiç bir~~y<lir.,, ~u 1 .,üren ltonuşmalarda bulunmuştur. 

ln~iliz mandasının pa/,ta 
muhalif olduğu ileri 

sürüldü 
Londra, 14 (A.A.) - Kudüstcn bil

diriliyor: 
Arap lideri Abdülhadi Filistin va

ziyetini tetkike gelen İngiliz heyetine 
beyanatında Yahudilerin yalnız Britan 
yn hükllmeti üzerinde değil, ayni 7,.-ı .. 
manda Filistindcki İngiliz memurini ı 
üzerinde de tazyik yapmış olduklarını 
ve bu memurlar Yahudilerin istediği 

gibi hareket etmezlerse, işlerinden çı
karılacaklarmda.rı korktuklarını söyle
miştir. 

Abdülhadi, böyle bir vaziyet karşı
sında karışıklıklann çıkması pek tabii 
olduğunu ve esasen Filistin üzerindeki 
İngiliz mandasının M.illctlcr cemiyeti ~ 
paktının 20 inci maddesine muhalif I 
bulunduğunu ehemmiyetle kaydeyı~. 

miştir. 

Karşısında Almanya · 
Fran11zca "L'lntr:ınııijeant" gazete -

sinden: 
Fas hakikaten zengin bir yerdir. Al

manyamn burayı ele geçirmek istemesi 
gayet tabii görülüyor. İspanyol Fasının 
Akdenizde 300 kilometrelik sahili var
ıdır. 30.000 kilometre murabbalık bir a· 
raziidr. Orada yaşıyanlar kuvvetli bir 
dağ neslidir. Elli altmış bin muharip çı
karabilir. 

İspanyol Fasının bir tarafmda Ce -
?.air, bir tarafında Fransız Fasr vardrr. 
Fransızlar bu cihetten endişe duymak
ta ve hir gün Almanyamn buralara da el 
atmasından korkmaktadırlar. 

İspanyol Fasının Akdeniz kıyısında, 
Ceuta (Söta) ve MclilJa olmak üzere iki 
gilzel limanı vardır. Atlas okyanosu kı
yısında da T.aracJıc ( Laraş) limanı bu· 

Almanya ile 
Fra sa arasında 
EtJvelô. iktısadi sonra 

siyası 

müzakereler 
· başlıyacak 

Pa.ris, 14 (A.A.) - Fra.nsanın Bcr
lin büyük elçisi B. François Poncet 
dün ticaret bakanı B. Bastid ve tica
ret muahedeleri dairesi direktörü B. 
Alphnad ile görilşmüştür. 

Salfı.hiycttnr menbadan öğrenildi

ğine göre, bu mtilakatlar~ Fransız - Al
man ekonomik müzakerelerini iz.har 
mahiyetinde bulunmaktadır. 

EVVELA iKTiSADi, SONRA 
SiY ASI! 

Par is, 14 ( A.A.) - Ga.7.ctelere göre 
n. Blum, Almnny:ı. ile müf Pkaddim 
siyasi şerait olmaksızın yapılacak ik
tis:ıdi ve mnli müzakerelerin açıldığr
nı ilfrn etmek üzere 21 kfu:ıunusanid<" 
Lyonda bir nutuk söyliyecektir. 

Bu münasebetle Oemrre gn.?P.tesi 
diyor ki: 

A nlc~, mn·cl<l ildisruli 11c mali. 
sa1uul.a ar.aşhrıl<ıooktır. Siya.<Ji şerait 
billi1uırc uazcdilcr.cl.:tir. 

BLUJ14, iŞiNE DôNDÜ 
Paris, 14 (A.A.) - B. Blum, bu 

sabah Rivieradan buraya gelmiştir. 

ISTANBUL 
l\1ebusluğu 

Seçirn Pazar günü 
yapılacak 

General ~ükrü Nailinin vefatı üze. 
rlne bo:;;.<tlnn İstanbul mebusluğu için 
pazar ~ünü seçim yapılacaktır. 

intihap teftiş heyeti dün belediye. 
de toplanmış, hazırlıklarla meşgul 

olmuştur. 

lldnci miitchipler pazar sabahı sa. 
at dokuzdan saat on üc:e kadar Üni. lunur. 

t 1 F . ·nrw· ,·crsite konferans salonuna gidip rey. 
spa.no nsmnı arazı zengı ıgı 1 • • ta ki el 

d k f d H .. 1.. k' . t" erını a ca at ır. 
e ço 'azla ır: er tur u e ımı yo ış- u b. zaman Pariste oturan eski 
· k b" 1 b'lh d · d zun ır tırcce ır toprn t, ı nssa emır c- 11 . .1 d S k" K k ç ·.. ı'ndc • ne ıyecı er en • er ıs ara a Lt,m 

lu .madenler ... ~pn.nyo. _tarafınd~ ış- bir 7.at, Dahiliye VekiUetine müracaat 
letılmekte olan u çdemır madenı \'ar- •d k İs~ftnbul mehuslu°'u icin nam. 
d B d "k' · ı t d e ere ...,, ,., • ır. uradnn sene e ı ı nu yon on c- tl·~· · k t 
mir çıkarılabilir. 

Bu madenler İspanya hükumetinin 
elinde bulunurken senede 500.000 tonu 
Almanyaya, 300.000 tonu !ngiltercyc, 
15.000 tonu da Fransaya satılırdı. Bu- 1 

gün bu demir madenleri Franko kuv-1 
vetlcrinin elinde bulunmakta ve Al

manya şimdi ayda 800.000 ton demir 
nlmnktadır. 

Ankara, 14 (Telefonla) - ı>rusyn 

Başvekili Göring'in Türkiyeye gelece
ği hakkında bazı gazetelerin verdiği 

haber asılsızdır. Almanya elçiliği Ge
neral Göring'in, Türkiyeye seyahati 
hakkında hiç bir malumat bulunmadı
ğuu bildirmiş, bu yolculuk haberinin 
hiç bir esasa dayanmadığını ayrıca 

tasrih etmiştir. 

Yunan l<.1 alının memle
ketimı2e geleceği 

kati değil 
Ankara, 14 (Telefonla) - Dost Yu

nan kralının yakında memleketimize ge
leceği yazılmıştr. Yunan sefaretinin sa -
tıi.hiyettar bir zatı, Majeste kralın seya· 
hatleri hakkına yapılan neşriyatın şim
dilik yalnız bir tahmin ve temenniden 
ibaret olduğunu söylemistir. 

Atin'l, 14 (A.A.) - Atina ajan.c;ı 

b"ld'riyor: 
Sabah ga.zdcleri, w ağıda.ki haberi 

\'c.'rm ktedirler: 
S. 'M. İkinci Yorgi'nin Yunanistan 

haric"ı, .. 1 bir C'yahat yapaet":ğı hal . 1 
kmd k" "ayi:ılar h l kında ö. rendiği -
miz r"rc 1 r 1, El n eyaleti rinde yap 
makta oldu~ u c yah::ı.tine d vam ede
<' ,,~·r. V 'mcrH l ald Yt n.,ni tan' 
haric"nc bir seyahat mevzuubahis de. 
ğildir. 

zc ıgını ·oymuş ur. 
.. 

Amerikada 

Grevcilere karşı 
ordugah kuruldu 
Nevyork, 14 (A.A.) - Piyade, süva 

ri ve topçudan mürekkep 1200 kişilik 
bir kuvvet Plint'de ordugah kurmuş ve 
1800 kişilik diğer bir kuvvet de dev
let hudutları içinde müdahaleye amade 
bir şekilde bulunmaktadır. 

Mişigan umumi valisi B. Murphy 
grevciler ve General M otors Kumpan
yası mümessilleri arasında bugün ken -
di bürosunda bir müzakere yapılacağını 
haber vermektedir. 

General Motors, Missuri devletinde 
Saint Louis'deki diğer bir fabrikanın 

ı 500 amelesi de bugi.in grev ilan etti -
ğinden fabrika kapanmıştır. 

Bu ihtilaf hakkında Vaşingtonda muh 
telif istişare ve müzakereler yapılmış · 
tır. 

Yunanistanda "içtimai 
rtıuuvenet,, mektebi 

açıldı 

Atiııa, 14 (Hususi) - Hükumet, 
içtimai muaveneti tcşkilfttl:ındırmak 

maksadilc bir "lçlimai Muavenet mck. 
tcbi,, kurmuştur. Sefaletin gidcrilmr
si için toplanan paraların snrfına me
mur olacak olanlar bu mektebin clerf'
lerini takip Nlcccklerdir. 

Kağıt f!eliqor 
Ankara, 14 (Telefonla) - Kırtasiye 

<lcpolarınm ihtiyacı için Norveçtcn ge -
tirilecek 138 bin 208 kilo k:iğıdın kon -
tenjan nisbetinde memelekete sokulma
sı Vekili er Heyetince kararlaştırılmıştır. 

inhisarlar idaresi tarafından Finlan -
cliyaya ısmarlanan 45 ton kağıdın da 
Tür ki yeye sokulmasımı Vekiller heyeti 
karar vermi§tir. 

1 

ltalya ile AlmanY8 

Fransayı lngiltere' 
den ayırmak istiyor 

(Ustyam, 1 incide,) 

nna medar olacaktır. En büyük ·~ 
taraflı italvan - Alman - ingiliı 
lafını taha.kkuk ettirmekten ibaret 
Faşist gazetelerle Hitlerci gazeteler. 
üçüzlü itiliifın mukaddemesini lrıg 
- İtalyan muvakkat itilafının teşidl 
mekte olduğu rnütaleasmdadırtar. a;: 

Bilakis Excelsior, şöyle demelcte 
Romanın n. Hitler ile B. François l'• 
cet arasındaki görüşmeler dolayısile 
tlişeye kapılm:ısı mümkündür. J31l g 
ı üşmeler sonra neşrolunan tebliğ. it 
yan diplomasisi tarafından bir Frarı. 
Alman itilafının mukaddemesi gibi 
Iakki C'rlilmcktcdir. 

COERING MUSSOLINl !LE 
GöROŞTU 

Roma. 14 - B . Goerin ile J3. \' 
Hassel. saat 12,30 da Venedik sarııY" 
da B. M ussolini ile ilk bir görüşme > 
mışlardır. Resmi mahafil. her türlil 
yanattan imtina etmektedirler. 

KRAL TARAFINDAN KABV1' 
EDlLDt 

Roma, 14 (A.A.) - B. Goeriıtg• 
gün İtalya kralı tarafından kabul~ 
miştir. Ayni saatte kraliçe, Madaı:t1 
ring'i kabul etmiştir. 

iSPANYAYA DA GtDECEKl\1tŞ 
Bir şayiaya göre B. Goering, N~~ 

liyi ve Copri adasını ziyaret ettı~{ 
sonra bu ayın 21 inde tspanya}'11 

decektir. 

Londra, 14 - Nc\'·.'S Chronicle ~ 
zetesine göre B. Goering'in ziyareti 

. R M l' . . . k d'l ctıı1 gaycsı. . usso ınıyı ıs an ı 

ve İtalyanın tspanya<la ne derece1e 
dar ilt-ri gidec-eğini öğrenmektir. 

ita/yan Kralı Mtt' 
caristana gidecek 

de' Roma, 14 (A.A.) - Burada. ııtf 
ran eden bir şayiaya göre, ttaı~ıı. 9 
ve kraliçesi, Macaristan naibi ~ıc 

1 
yau IToı1.y'ıiliı İtıJya.ya. yApt.ıhl~ 
yareti iade etmek üzere mayıstıı 
dapcştcyo gideceklerdir. B. ÇiaJl~ 
Budapeşteye gidecektir. Yalnız J3. c3' 
solininin seyahati mevzuubahis 
memektedir. / 

------------~--__...,,, 

Başvekil 
ismet in ön·-
(Ustyam, 1 incide,) 

R .. H · · e p~ 
eısıcumurumuz arıcıye v . • 

liye Vekillerini ıde kabul etmiştır·~ 
teakiben Dahiliye ve Hariciye Ve 
ri Perapalas oteline gelmişlerdir. e~ 

Dün sabah saat onda Ankara 10 
presi Haydarpaşa istasyonuna ge ,e 
zaman İstanbul vali ve belediye ııl 
emniyet direktörü, askeri koınııt• , 
ve şehrimizde bulunan saylavlıır 11 
kıt'a asker ve polis Başvekil bef 
karşılamağa gelmişlerdi. ~ 

Başvekil ile diğer iki vekiliıni~C F 
susi kalem direktörleri BB. V ed1~1 
fik Amir ve Arif refakat ediyorlar ,

1
\ 

DOKTOR ARAS CENEVREYE >-' 
17 SiNDE GiDiYOR 

Hariciye Vekilimiz ayın 17 ncİ ~ 
e'''. günü şehrimizden aynlarak cerı 

gidecektir. Jl 
Kendisile heraber gidecek oJaıtı ~ 

riciye Vekaleti genel sekreteri :Ba>' itıl 
· ~1 b ·· c:el1' man Mencmencıog unun ugun :;' 

ze gelmesi beklenmektedir. ··'ıı 
İ .. oi.l 

Cenevreye General ismet no 
gitmesine dair çıkan rivayetler tee) 
etmemıştır. -of 

Diin akşam üzeri İstanbul vali ~ n 
!celiye reisi B. Muhittin UstUnda ~ 

· · .. B Ek ın j)e leclıye reıs muavını . < r~. ve 
likte Perapalas otelinde DahıJıye d"' 
B. Şükrü Kayayı ziyaret et~ 

Yunanistan Millette! 
Cemil1ei1ne 

f!Caniqecek mi? , 
ı 

Atin:ı., 14 (Hususi) - Gazetele' 
Jetler Cemiyetinin bu aym 21 irıd", 
pacagı içtimada Yunanistanı:ı 11't' 

göndermemesinin muhtemel oJdıl 
yazıyorlar. 



ya 
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Mem ekette çocuk ölümü 
azalt a bilir? nası 

• Yazan: 
·ık Pıartıide topklaınlı Kasket sahte cir ığı mı ? 
ı ·o <u çocu arına 

yardım Kendilerine talebe süsü veren-Dr. ibrahim Erdeniz 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

ilk Cocuk vefiya.tının mühim bir kısmı 1 Herkesin yavrusuna karşı şefkati 
1 

Çocukluk devrelerine nittir; O - 1 ve vardır; bu şefkati bilerek yapmak ço
-s Yaşlar arasındaki çocuklarda daha cuk vefiyatınm azalmasına en büyük 

lllütek5siftir. d 1 k Y 11 · 1 yar ım o aca tır. ann vatan e erme 1 

da kışın bilhassa mevsim hastalıkların- teslim edeceğimiz neslin sayı itibari
y n Z<ıtürrie ve Broncopneumonie'ler, le çok, gürbüz dimağ ve neş\'ünema iti 
~n dn. çocuk ishalleri bu vefiyatın barile mütekamil olm~sı ilk vazifeleri- ! 
h hca fımillcrid r. Çocr~ \"efiyatında mizdir. Kuvvetli ve iyi terbiye edilmiş 

h' 8.sla.Iıkln.r kadar beliti ondan da.ha mü bir vücutta ancak kuvvetli bir dimağın 
ırn. olarak ihmal, bilgisizlik çok mühim 1 bulunabileceğini unutmamalıyız. Bu ya· 
~l oynar. Birçok valdeler zahiren s h-, zımla memleket halkına h:tap ederek an 

tlerini bahane ederek hakikatte ise il tatmak istediğim şey şudur: Yavruları
Yavrularznı emzirmek istemezler. Onla· mıza karşı bilerek hassas olalım. Yav
rı :Yabancı sütlerle büyütürler; hiç bir. rumuzun en ufak bir hastalığına bile a-

1 ~hiri §ekillerinin bozulması korku~ik 1 lfıkadar olmak, baktırmak ve tcda\'i et 
ğ UtUn nnne sütünün yerini tutamıyacn tlrmek, onları korumak, gürbiiz yetir
~ anlamak istemezler. Anne sütilc tirmek onlara karşı ilk esaslı vazifemiz 

tut lentniycn çocukların y.:z ishal!crine 1 dir. 
d Uluş nisbeti yüzde 65 i ge~er, vefiyat Bu hususta takibi lnzımgelen hare-
a buna göre kabarır. 1 ket tarzını bundan sonraki yazılarım-

d Buna mukabil orta halkın bir kısmı da gayet açık ve herkesin tatbik edc
a Çocuklarını uzun müddet (1,-2-5) bileceği şekilde anlatacağım. 

ia!larına kadar yalnız süt ve unlu §ey- Her ailenin kalplerinde derin bir sı-
~rle beslerler; bundan gaye çocuğun zı ile taşıyacakları bir çocuk kederi ol-

gUrbU k b z olması vehmidir. Yavrucak ya- maması için çocuklarla ata adar olmak 
Uflncı gıdalara vaktile alışmadığı için Iazxmdır; Memlekette bu ihtiyacı kar
h ak bir ilave yemeği, derhal midesinı şılıyacak kafi müessese vardır. 
Otar. İshale tutulu ve günün birinde de Halkım·za düş:n vazife bu alaka-

~~ka. olur. Bu işin bilgisizlik kısmıdır. mn bir yavru sevgisi olduğu kadar bir 

1 
Ylik bir kısım da çocuklarının hasta vatan borcu olduğunu da bilmek ve 

1fın1 ihmal ederek onları ev ilaçlarile hatırlamaktır. 
tcda · Yıye kalkarlar; bu meyanda hafif Çocuk Hastalıktan Mütehassısı 
~~k başlıyan gıda karışıklığı müzmin /bralıim Erdeniz :!it, aradan günler geçer ve bir gUn 
·a.t'şınıza her tarafı pörsümüş, kunı-
ınu1 .. ı . 
1. • goz er çukura kaçmış bır çocuk 
~ru~u gelir. Beslenme kabiliyetini kay-

lnı.iş, (sıska) etiketi almış olan bu 

1;
0cuk kurtarılsa bile cemiyet için fayda
b~~rn.~~ ?iraz giiçtiir. Ufak bir hava te 
t':"l dulu ıle derhal hastalanan mariz bir 

0rtaya çıkmıştır. 

Basın Kurum unun 
balosu 

Basın Kurumu (Matbuat cemiyeti) 
tarafından her yıl tertip edilmekte olan 
senelik balonun, bu dafa da Kurban 

Bugün ikinci bir f oplantı 
yapılarak bir p1oqram 

vücuda getirilecek 
DUn İstanbul Parti merkczinde ilk 

okullarda okuyan fakir çocuklara yar
dım şekli etrafında görüşmek üzere 
bir toplantı yapılmıı;tır. Toplantıda 

İstanbul küllür direktörü Tevfik Kut, 
ve 84 ilkokul himaye heyetleri mümes
silleri bulunmuştur. Bunlar yapılacak 

yardımın §t-kH1eri üzerinde konuşarak 
bir program vücuda getirmişlerdir. 

Bugün saat 17 de ikinci bir toplaı:
tı yapılarak esas yardım i~leri karar
laştırılacaktır. Bugünkü toplantıda 
Kızılay, ve Çocuk Esirgeme kurumla
rı idare heyeti üyeleri de hazır bulu
nacaklardır. 

Tuzlama talimat-
• 

namesı 

tatbika başlanıyor 
Belediye balık tuzlayıcı dükk5.nlnrı 

hakkında bir talimatname hazırlıya

rak Şehir meclisinin tasdikinden geçir 
mişti. 

Bu talimatname bugünden itibaren 
tatbik mevkiine girmektedir. 

Bu talimatnamede Yerilen mühlet
ler zarfında balıkçı dükkanları ve ba. 
lık tuzlama y~rleri ıslah edilecektir. 

j Polis Haberleri j 

Satış yüzünden 
kavga 

ler şiddetle cezalandırılacaklar 

Son günler içinde şehrin türlii 
semtierinde talebe kasketi giyerek 
kendine talebe süsü veren, fakat as. 
lında talebe olmıyan bazı kimsell•re 
rast gelinmektedir. Bunların hir kı:-ı. 
mı kü~ük, bir kısmı da yaşı ilerlemiş 
kimselerdir. 

Bundan başka bazı ilkokul talebe. 
]erinin lise, lise talebeleıfoin de 
okul direktörlerinin haberi olmadan. 

l1nh·ersite ka-.kcti giydik!cri görüJ • 
müştür. 

Gerek kiiltür direl~törliiğü, gere1•. 
sc emniyet clircktörHiğü bu gibi kim. 
scll'rle sıkı surette mücadeleye ltnrar 
vermiştir. yanlış kaslıct giyenler okul 
inzibat kurumlnnna. talebe olm1yan. 
Jar ve kaskd giyenler de polis tara. 
fmdan nrlliyeye ,·erilerek cez:ılandın. 
lnc:ık tardır. 

Morg raporunu verdi 

Çocuk daqaktan ölmüş/ 

, , '1ıun mUddet meme ile beslediğimiz 
bir ~~tbi~ olacağım ümit ettiğimiz diğer 
lar ıp socuklar da zahiren şi~man çocuk 
}ı dır, ayakları birib'rbe kavu~mıyan 
~~kları sarkık, solgun yüzlü olan bu 
bir 'tul~rın mulm,·cmc !eri azdır. Ufak 
rı gıda dC' 'Hsik'i~i ç:ıb':.ıc:ık bu yavrula 
g(j~rit:,., Ü~ümecin, soğuk almasın diye 
to~c;t":ı ve havadan sakladığımız bir 

bayramının ikinci günü akşamı veril
mesi mukarrerdir. Bunun için icabeden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Her yıl tertip edilmekte olan bütün 
müsamerelere ve balolara üstünlüğü ile 
temayüz eden "Basın Kurumu balosu,, 
nun bu y:l da ayni tefevvuku ihraz ey
lemesi için daha şimdiden bütün tedbir-1 
lere başvurulmaktadır. "Basın Kurumu 
balosu,, baloların bir yıldızı olacaktır. 

Fakat yapılan ilk tahkikata göre çocuk 
dövülmemiş. Netice yeniden yapılacak 

Vefada seyyar satıcı fıstıkçı İbrahim ı d } k 
ve !smail arasında bir sat·ş üzerine araştırmay a ay 10 anaca 
kavga çıkmış. lsıdaiI sustalı çakı ile lb
rahimi başından, İsmail de sopa ile İb
rahimi vücudünün türlü yerlerinden 

~ kÇocuklarımızın da çarpık bacaklı, ko- Ecnebi muhabirler döndü 
afalı olduklarını görürüz. 

~fak bir tedavi bu yavruları kurtar- 1 
~a a ~·: r ti ic;in daha verimli yapmr
i'a k3.fı ıken ihmal ve bilgisizliğimizden 

Ptığıın h 1 l ı· ' . il .. l'llek ız ata :ır a nes ımızı ç rut-
wı hem ailevi, hem de vatani bir cü
• "llı.d" ur. 

td .. llle_:ı!in l:uvvetlenmesi ve ona emanet 
h:ı.f~ccgııniz büyük vatanın hüsnü mu-

a::ası . . k r kat}' ıçın yavrularımıza arşı şe . 

01 
1 olrnlmız kadar dikkatli ve bilgili 

}'c7~~. da borcumuzdur; bugün Cumhuri 
..... Uk\lrnetim"zin alliknsile memleketi
.. ,ııın h 
kını er tarafında !:Oğalan çocuk ba· 

Bazı mesleki kolaylıkları görüşmek 
iizere Ankaraya gitmiş olan ve dola
yısile Hariciye vekili doktor Aras'la 
bir mülakatta bulunan, ecnebi gazete 
muhabirlerden bazıları dün sabahki 
trenle şehrimize dönmüşlerdir. 

Mahmutpaşa hamamı 

Tarihi kıymeti bulunan Mahmutpa
şa hamamı belediye tarafından satın 
alınm19tı. 

İlk taksit dün verilmiştir. Hamamın 
dahili ve harici tamiratına yakında 
başlanacaktır. b1.1 C~lcri, dispanserler. poliklinikler. 

ttr c~sıklikleri tamamlamak için açılmış : u saatlerini ayarlamak İ(jİn 
bi' 

1 
~rkesin buralara veya hususi ta-

P cnnc U • bı: U m racaat ederek cocugunun 
.. :y ·1··1 . J 

~ı u rnesı hakkında tenevvür etmesi 
,,,~?1dır. Çocuğu hekime hasta olduğu 
~ ıt göstermek kafi değildir. Onu has 

ctıncrnek . . b"" .. k tlirb·· ıçı l, onu uyutme , onu 
ıaz uz Yetiştirmek icin de göstermek 

1tlıdır. • 
~·. 

l'arı ızıın kafi ümit ettiğimiz bir g·danın 

Su saatlerini ayarlamak ve diğer 
tamiratı yapmak için Sular idaresi Fcw 
riköyde bir ayarlama binası ile malzc. 
rne deposu in§asma başlamıştır. 

Şilede Pzrti b!nas ı 

Şilede yeniden bir Parti binası ya
pılmaktadır. İnşaat subatta bitecek ve 
resmi küşndı merasimle yapılacakbr. 

Bay :Muhittin Üstündağ binanın res
rrıi küşadını yapacaktır. 

lığıı:ı C::ocu~u mesela bir kem!k hasta· 
tttt}'e~~. kurtntmağa kMi gelip gele
>'i.n gını, bilemeyiz. Bunu ta. 
lıfaıtancak hekimin bilgisi dahilindedir. Halkev:nd e "'onferane 
ltasın:andığımız bir boğaz ağrısının ar- Bminihıii Ila!lrr>virulen: 
l'ıtı, a. a belki bir kuşpalazı saklıdır. ka- Evimizde tertip edilen felsefi ve iç-
h.crıı;naı diye geçiatinnek istenilen e- timai konferansların ikincisi bugün saat 

• 
1>'etsiz ha t 1 k b lk" b" (P ·· ' l'lıc) ,, s a ı e ı ır nomo- ( 17,30) da Peyami Safa tarafından veri-

~a eya (Bronkopnömoni) dir. Iecektir. Mevzuu (Felsefi Buhran) dıı . 
.zittıs.iz~~ geçer diye beklediğimiz bir ha- Herkes gelebilir. 

Teşekkür 

yaralamıştır. 

YANGIN - Şehremininde Uzun Yu
suf mahallesinde oturan Etem adınd:ı 
birinin evinde mangaldan sıçrıyan bir 
kıvılcım yiizünden yangın çıkmış, fa
kat ilerlemesine meydan verilmeden 
söndiirtilmilştür. 

iKi TALEBE ARASINDA - Saat 
15 de Köprüden Boğaziçine gitmekte 
olan Şirketi hayriyenin 17 numaralı va· 
puruna binen Kabataş lisesi talebelerin
den Süleyman ve Cemal Tarabya önle
rinde kavga etmişler. Süleyman Cemali 
çakı ile vücudünün tütlii yerlerinden 
yaralam·ştır. 

TRAMVAYA BiNMEK iSTER· 
KEN - Karagümrükte H::ısan Fehmi 
paşa sokağında marangoz ·Ahmedin 7 
yaşındaki oğlu İbrahim Karagümrükten 
geçen Etlirnekapı tramvayına asılarak 

gitrr.ek istemiş, fakat müvazenesini kay
bederek düşüp yaralanmıştır. 

Beyoğlu hastan~sinde 
yeni klinikler 

Beyoğlu hastnhanesinde çocuk ve 
asabiye poliklinikleri ihdas edildiği gi
bi Bevliye hastnları için de altı yatak, 
ayrılmıştır. Bundan başka bi

0

r de otop
si yeri hnzırlanmıştır. 

itfaiyede yeni bir 
talimatname 

İtfa.iye birliği l:ırafmdan ı:ıimdiyc 
kadar gurup rımirlcrine verilen direk
tifler ve vazife taksimatı belediye Da
imi encümeni t:ıra:fmdnn tetkik cdi1-
miı:J, dahili bir nızife talimntnamesi 
yapılmıştır. Bu talimatname guruplnra 
dağıtılacaktır. lır: bunııl. kolayca toks:k bir şekil alabi· 

ç0ıı: _ .. arın tedavisi ve vaktinde te§hisi 
h .. •Uhiınd" V is hu. ır. e bazı hastalıklarda teş Annemin öliimü münasebetiyle cc· Konferans ve ~onser 
· · .. usunda · · ğ h ı ın b:i .. saatın bıle çocu un ayatı 

rulnr !,tik kıymeti v:ırdır; birçok yav
ttı"Yctgord~irn ki boğaz ağrısı diye ehem. 
fakat ;enırnediği için geç getirilmi~. 
da anı Uı;palazx olduğu, ancak o esnn
fccj iz:.ııldığı ve geç kaldığı için çocuk 

traplar için ölmüştür. 

nazesinde bulunmak ve ayrıca taziyet J{adıköy llallwvinden: 
etmek suretile teessürlcrimize i§tirak ey- 15 İkincikfınun 937 cuma akFamı 
lcmek ICıtfunda bulunmuş olar.. c::;t ve saat 21 de Evimiz salonw1da Dr. Bay 
arkadaşlara teşekkür ve minnetlerimizi Şevket S:ılih tarafından m.a')itizm) 
sunarım. adlı bir konferans vc:::-i!eccktir, knnfc-

Sabı/: 1$tmılml Maarif Miidiirii ra.nstan sonra da mandolin konseri ve-
< MUSTAFA YAIIYA rileccktir. 

Samatyada Merhaba mahallesinde ( talebe paltoyu çaldığını itiraf etmif
bir ilkokul talebesine okul baş öğret. , se de sakladığı yeri söylememiştir. 
meni tarafından dayak atıldığı Aradan bir iki gün geçmiş paltosu 
ve bu dayak neticesinde çocu.

1 
çalınan çocuğun evine diğer bir çocuk 

ğun dün sabah öldUğü haber tarafından palto gönderilmiş ve eve 
verilmiş, bunun üzerine ölümtin teslim edilerek paltonun bulunduğu 

§Cklinin tcsbit edilmesi için ceset mor- bildirilmiştir. 

ga kaldırılmıştı. :Morg, ceset üzerinde Palto suçlu çocuk tarafından mı 

otopsi yapmış ve raporunu yazıp, müdw yoksa başka bir çocuk tarafından mı 
deiumumiliğe göndermiştir. Raporda, teslim edildiği anlaşılamamıştır. 
çocuğun ya bn..~ma ağır bir cisimle \'U- Palto i5i bu suretle halledildikten 
rulmak surctilc, yahut da hızla ye.re sonra tahkikata tekrar başlanmış bu 
çarpılmak surctile kafatasının çatla- sefer suçlu çocuğ~ babası Sam:ıtya 
dığı ve dola.yısile öldüğü yazılmıstır. nahiye direktörlüğüne başvurarak ço. 

Raporu alan müddeiumumilik, Sa- cuğun okul direktörü tarafından ağır
matya karakolundan, tahkikat dosy:ı- ca dövüldüğünü iddia etmi~r. Nahiye 
sını getirtmiştir. Müddeiumumilik, talı direktörü de çocuğu Etfal hastahane
kikata el koymuştur. Tahkikata, ehem sine göndererek da.yak hadisesinin va. 
miyetle devam ediliyor. ki olup olmadığının tcsbitini istcmiş-

Diğer taraftan bu mesele üze.rinde tır. 

yaptığımız araştırmalara göre, hadise Etf al hastahanesi muayenesini ya-
şu şekilde olmuştur: parak çocukta darp işine ait hiç bir iz 

On be~ gün kadar evvel Samatyada göremediğini bildiren bir rapor vermiş 
bulunan !stnnbul 52 inci okulda bir ta-

1 
tir. 

lcb:min paltosu çalınmış \"e okul d"-! Bu h:icliscdcn on be.s gün sonra çc. 
rektörliiğü tarafından paltonun kimin cuk ölmUştiir. Çocuğun babası bunun 
tarafından çalımlığı tesbit edilmek ü- üzerine adliyeye başvurarak evvelce a
zcre araştırmalara başlanmı§tır. tılan ve tesbit edilemiyen dayak yil-

Okul inzibat meclisi kurulmu§ ve zünden öldiiğünü iddia ctmi~r. Cc!;et 
bir lale-beden şüphe edilerek talebe sorjmorga gönderilmiş, rapor almmıc, ehem 
guya çekilmiştir. Sorgu neticesinde miyetlc araştırmalara ba.§lanmıştrr. 

Vaz ı da soğuk, kışı da 

-Aman ne soğuk! 
- Evet, t1pk...,, geçen yaz gibi ... 
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\ Kayak sporları 
bas'adı KAPAN ( 
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Bahçe kapısını dikkatle açtım, çak ı ı 
taflan döşeli yoldan hızlı hızlı yün:. 
dilm, ayakkabılarımı çıkardım, parmak ·ı 
Janmm ucuna basa basa, merdiven basa· 
maklannı t·rmandım; bu sırada etraf al 
Jnılalc kabartıyordum. Nihayet, onun o
da kapısını tıkırdattım. Sevgilim, kapı· 
yı ihtiyata riayetle usulca araladı. Oda
nın içerisi yarı karanlıktı. Bu loşluk, o
na çok yaraşıyordu: Dar biçimli yüzü, 
koyu parık: lı gözleri ve yumuşak ,esme: 
lille lüle saçları, iç karıştırıcı, hatta es
rareng=z bir güzellik tezahür ediyordu. 

Sevgilim, kolunu omuzuma doladı. 

aiznndan ilptü ve ondan sonra sedirin 
letUne uzandı. Ben, yanına oturdum 
'ft bu vaziyette pek •'e uygun dü!miyen 
Mr 8ilrll şeyden bahis açtım. Hakiki ve 
llaya1I ıeylere dair söz söylerken, Liş
tenbergden, Şopenhaverden ve Laroşfu
Wan vecizeler yumurtluyordum; ve 
ancUim tutup da okşanuya baflar baş
Jlmu. ellerimi hemen geriye çekiyor-
4mn. Aradan yanın saat gec;ince, bura
da ebedi olarak kalmak isted.ğimi vela
ldn • maalesef - bir yere sözlü bulundu 
ıamu açıfa vurdum. 

Sevgilim. gülümaiyerek, sordu: 

- Kiminle randevun var? 
Ben, almmı kınşt·rarak, gayet ciddi 

1ı1r tavırla izah ettim: 

- Bir dostla, dedim, bıçak kemiğe 
dayanmış vaziyette olan, kaderin hışmı
m uğnyan bir dostla. 

Sevgilim, sol dirseği üzerine dayan
mı, serlpi dikkat kesilmit bir halde, 
ôinliyordu. Sonra, §Öyle dedi : 

- Burada kalacaksın! 
Ben, temin ettim: 
- Maalmemnuniye kalmak isterdim, 

fakat. ... 

O, tekrarladı: 
- Burada kalacaksın! 
Zoraki olarak güldUm, elimi, onun 

açlan üzerinde gezdirdim ve kapıya 

nı ytiriidOm. 

- Gitme .. ...., 
Gitmek zorunda katıınna milteeuir 

olduğumu ifade eder tarzda, omuzlanmı 
ailktim ve kapmm tokmağını çevirdim. 

Kapı, · :ıpalrvdı. Sarstım.. Bo§unaydı. 
!fbir.ırla, Jordum: 

- Bu ne demek oluyor? 
- Hiçr 
Bana anahtan vermesini rica ettim. 
Hiç oralı değildi : yerinden kımılda

madı bile. 

Sabırsızlıkla bekliyordum: 

- Ey, .. hadisen, e ya?! 
Gene hareket yok. Sedirin üstünde 

upuzun yabyordu; gözlerini, döşeme 
tahtası Ustilne dikmişti . . 

- Yalvannm sana, bana anahtarı 
~I 

Faydasız. Sanki odada yapyalıuzmı
tmı ırı"bi birteY· Cevapsızlık 1 

Uzerine yürüyerek, onu bileğinden 
~k yakaladım. Sinirli bir halde. 
fllrJdadım: 

- Ver anahtanl 
Gayet sikin bir halde, fU mukabele

de bulundu: 
- Eğer bileğimi acıtmakta devam 

edenen, haykınnmf itin üst yanını. 
Jlartinle halleder, kozunu onunla paye
~ sonra! 

halde böyle nahoş bir vaziyete sebep ol· 
mak istem'yeceğ~i söylemcği de unut
madım. Ona sarıldım. alını üzerine doğ 
ru üflcyişle, kahküllerini kıpırdattım. 

- Yavaşca ,sordum: 
-- Niçin böyle yapıyorsun? 
O da, benim gibi. yavaşça cevap ver

di: 
- Çünkii, senin "öteki .. ne gitmeni 

istemiyorum! 
Susu§tuk. Aramızdaki sükiıt. azap 

ver:ci, hemen hemen düşmanca bir ger
ginliğin ifadesiydi. Ellerim sevgilimin 
bileklerini daha sıkı kelepçeledi. Böyle
likle canını acıtmış olmal ydım. Fakat, 
o, yüzünde can acısı izleri belirtmedi. 

Bağırdım: 

- Anahtarı ver ,diyorum sana! 
Red manasına-, başını geriye doğru 

salladı. 

Nihayet. onu serbest bırakarak, pen
creye yaklaştım. Saat, ondu. Dışarısı, 

lngiıtererle hıız karaklar; eğ)enct>., 
si h:ı ~ladı . Fakat bu sporun ze,·ki ka. 
dar acıları da var. işte yukarda bir 
oyuncunun bu acılardan birini tattı. 

~ını görüyorsunuz. Kayarken düşmüş. 
Lakin gene haline "Ükredehilecek biri 
haldedir. Çünkü hu sporda hazan 
lrnfa göz de yarılabilir. 

zifiri karanlıktı. Parmaklar-m, plansız -:==============:::
hareketle, camın çerçevesinde gidip ge
liyordu. Beni bekliyenin bir "dost., ol
madığının farkına varmak için, herhalde 
psikolojiden öyle pek fazlaca anlamağa 
hacet olmasa gerekti. 

Kendimi güçlilkle zaptederek, sor
dum: 

- Ey, peka, nolacak şimdi? 
- Yarın sabah erkenden gidebilir-

sin! 
Sualime, bu yolda cevap verirken, 

sikin bak~lannı yuzume çevirmıştı. 

Güldüm. Hayli yanlıt işitmiştim galiba! 
"Yarın sabah erkenden gidebil:rsin !,. 
diyordu, ha! Sen misin, böyle diyen! 
Hiddetle, parladım: 

- Eğer beni derhal salıvermezscn, 
aramızdaki aşk ve alika, bitecektir! Bu
nu bilmit ol! 

- Bence müsavi ; bana göre havahoş ! 
- Artık sen benim nazarımda 

bayağı ve dil7.en.busın ! 
- Bence müsavi: bana göre hava

hot ! 
- Sen beni bir haydut gıöi tuzağJ 

diltilrmilt tazyik ve tehdit ediyor, sayı
lira:n r 

- Bence müsavi; bana göre hava 
hO§! 

- Boyuna, öyle "Bence müsavi; ba
na göre havahO§I,, deyip, durma! Hem, 
bu "dost., , faraza ba§ka bir kadın olsa .. 
sen zannedermiain, ki ... 

Ellerim, sinirden titriyordu. Böy. 
le söze devam ederken, pek müteheyyiç 
tim. 

- Başka bir kadın, mevcuttur 1 
Ne yapacağımı şaşırmıt bir halde, 

odanın içerisinde fırdolasıya dolaşıyor
dum. Gözlerim, kapıp kırabileceğim biri 

KISA HABERLER 

lkıncf kAğıt fabrikamızla ııellüloz fahri 
kuının inşa.sına Ukbaharda başlanacaktır. 

lzınltte bir de nikotin fabrikası inşa edilmek 
üzeredir. 

• tnhlsarlara alt yeni te.şkilAtın IA.yihası 
nın esaslannı hazırlıı.m&k Uzcre davet edll 
mi§ olan mülhakat başmüdür ve müfetti§lert 
çalı§malanna devam etmektedir. 

• İmha edilme.ar !Azım gelen eaki evrakı 
ayırmak üzere vtlAyet ve kazalarda birer 
komisyon teşekkül elml§Ur. 

• Ankara.da oturan birinci. ikinci, üçüncü 
derecedeki mülki memurlarla bu derecelere 

muadil askeri memurlara altmıp.r Ura mea 
kcn zammı verilmeııt kararla.şmıştır. 

• Londra Merkez Bankası namınıı. külçe 
halinde satın alman 3000 kilo altın şehrimiz 
den geçmiş ve Ankaraya gitmiştir. AIAkalı 
makamlar bu altmlann ilk parti olmadığını 
ııöylemektedlrlcr. 

• Yeni Alman konaoloıru Rudoıt Von Meat 
zlngen §ehrimJze gelmi§ ve vazifeaine bafla 
mıştrr. 

• lstinye Dok prketinde yapılan tetkik 
!erden sonra hükQmetin münasip gördügil tak 
dlrde §trket tesisatım 8&lm aıacatı ve Haliç 
teki fabrika ve baYUZlarla tgleWecegt haber 
verilmektedir. 

• Fransa ile aramızdaki TUrk - Fraruaz 
ticaret anlaşması feshedilml§tlr. 

• Bakırköye ııu tesiııatı hu8WIU?lda yapıla 
cak olan artezyen teaisaU için lüzumlu ~ 
rülen arazlıılıı lslimlAk muamelealne bqla 
nılmıştır. Muamele bir haftaya kadar bllirt 
lecektlr. Bu tesisat ilerlerken ayni f4!kilde 
BüyUkadada teslııat yapılmaya bqlanacaktır. 

• Son altı aylık devlet varldatmda 16 mil 
yon lira kadar vergi tahaUAt fazlalıtı teablt 
cdllml§tlr. 

• Zonguldak kömUr firkelinde çalıp.cak 
olan yüz ınahkftma baraka bazırlamak için 
seçilen yirmi sekiz aan'atkAr mahkQm latan 
buldan Zonguldağa göndertımlflerdlr. 

• Beyazıt umumi kütüphanesinin genişle 
tllmem içlıı lılaartf müdllrlügil tarafmdan te 
§Cbbüslere girlfllmlştir. 

şey arıyordu. ------------------------------------
la buluşmak meselesi, gerçi asılsız bir O, ağır ağır, tekrarladı: 
mazeretti, ama... hakikaten mühim ba~ 

- Başka bir kadm mevcuttur! O, 
ka bir mazeretim bulunduğuna, inan! 

şimdi seni bekliyor. Sen, ona da, bıçak 
Bir iş meselesi, ki ... 

kemiğe dayanmış vaziyette olan, kaderir. 
Sözümü kesti: 

h·tmına uğrıyan bir dostuna söz oldu-
- Bir "dost,, la bulutmak meselesi, 

ğunu, gitmek mecburiyetinde bulundu-
uydurma, demek 

ğunu, fakat saat onda geri döneceğini 
Tasdik ettim. söyledin. Ben biliyorum, Peter. 
Gülümsedi: 

O böyle söyliyedursun, ben, odada _ Biliyordum ya zaten: sen, "öteki., 
dört dönüyor ve hurdahaş edebileceğim ne gitmek istiyorsun ı 
bir şey araştırmakla meşgul oluyordum. · d - ·1 d - Hayır, katıyen egı , sa ece, .. 

Derken, kulaklarımda bir kahkaha 
çınladı: 

- Mamafih, kabahat gene senin! 
- Ne gibi? 

- O halde burada kal! 

Baktım, ki zora çekit kir etmiyor. izah etmek istedi: fakat, boyuna gül 

Sustum. Yüzümdeki ifade, manası o
kunabilecek mahiyette olsa gerekti, ki 
tam ben yeni bir kaçamak yolu tasar
larken, o düşünceye dalmı§ bir halde, 
sözlerine devam etti : Meimin tonunu deği§tirip, yumupmış mekten kendini alamadığı için, lakırdı 

\lftri. tatlı tatlı konu9mayı denedim. Va- söyliyemiyordu. Nihayet: 

lllyetin nezaketini anlamıı olması lizım • - Sen, dedi, bana Juglenin bir nu-
plclifini, uslu, akıllı bir kadm olduğu- vel kitabını iare etmiştin; bu uzun hika- j 
llU, çılgmcaama kaprisler ortaya koyan vede, bir kadının, diğer bir kadına gi
bir kadından çok farklı bulunduğunu dememesi icin .aşıkım hapsettiğinden 
91Syliyerelr, iknaa uğraştım. Kendisine bahiı geçiyordu. 

lkJU olduğum dostumun şimdi kesenkes - Ya, .• bu yüzden. demek! 
~Ü kahveyi içtiğini ve boyuna kap·- - Evet,.. bu yüzden işte f 

fÖ.z attığını, sözlerime kattım. Her Ben, hayretimi saklıyamamıştım; o 1 

·---------··-······· • ·ı 
muay ?na kuponu~ 

• 
Huual doktorumuz Puarte8i i 

Unlerl saat OD bq buçuktan ytrmlyei 
kadar cuetemız ldarebane81Jıde eu: 
martal güniert de aaat H ten 19 ai 
kadar LAieli Tayyare apartnnanlanE 5' .......................... , 

!arımızı yedi kupatı mukablllııdej 
ıl eder. .J" 
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ist 'hzasını gizlemiyordu. 
lş bu safhaya gelmis olmakla bera· 

her, ben, yenilmiş olmağı erkekliğime 
yediremiyor, kadına "Pes!,, demiyor-! 
dum. Bir defa da, ciddi ve sakin bir ta 

1 

vırla ikna tesebbüsünde bulunmağ • tec
rübeye giriştim. Sesime teessür ihtizazı 

katarak. şunları söyled'm: 
- 1nna, ben yalnız seni seviyorum : 

senden baska hiç bir kimseyi sevmiyo
rum; yeminle temin ederim. Bir ''dost,. 

- Eğer beni sahiden ıeviyorsan. tek 
arzun var demektir: Burada kalmak! 
İs meselesinin hiç mi hiç ehemmiyeti 
yoktur. Hesaba katılamaz. Senin gibı 
bir insanın indinde, .. hiç mi hiç!· 

Ben. mır-ldandım: 
- Evet, ama ...• 
Kollarını boynuma dolaaı ve sevimli 

bir kedi sokulganlığile, göğsüme yana~
tı. Koyu parıltılı gözlerile karşı karşıyay 
dım. Kaldım . .. Öteki,, ni. dünyayı, her
seyi unuttum! 

Ertesi sabah eve doğru yollanırken, 
su düşünceyle, gülümsüyordum: Jug
lenin nuvelini, kendisine, bütün bir ge-

1 ce beniı:n yanımda alıkoymak fikri gel
sin, diye, .. bu yolda mül~em olsun fik· 
rile verip okuttufumu bir bils,, lnna, 
ne derdi acaba 1? ~ 

Akdeniz meselesi ehemmiyetini 
muhafaza ediyor 

lngiltereye qapıiacak bir 
·Jıücum karşısında 

Fransız donanmasının fili 
yardımı lazım gelecek 

Paristen yazılıyor: 
Akdeniz meselesi, İngiltere - ltal. 

ya itilafının imzasından sonra da 
daima ilk saftaki ehemmiyetini mu. 
hafaza etmektedir. Şimdi Fransız 

deniz mahfelleri silaha dayanacak bir 
münazaanrn zuhurunda İngiliz ve 
Fransız donanmalarının teşriki mesa. 
isi meselesini ~ok ciddi olarak tetkik 
etmektedirler. 

Fransız deniz mahfellerinin nok. 
tai nazarları. maruf Fransız hahri) e 
mütehas..,usı muharrir Rene la Brige. 
rin yazdığı hir makalede if~'l edilmiş 
l'Mllunuyor. Blllada olduğu kadar, j 

en elverişlileridir. Fransanın bu mull• 
ripleri saatte 4:> mil süratlerile dtill• 
ya rekorunu kırmaktadırlar. 

Bundan sonra muharrir ve mtiW. 
hassıs La Hriger makalesine devall 
ederek denizaltı gemilerini mevıa9 
bahs ,.e makalesinde şöyle diyor: 

lngılterenin denizaltı gemileri ki. 
fi miktarda değildir. Yalnız 58 tane. 
dir. ltalyada 87 ve Almanyada 38 de. 
nizaltı gemisi vardır. Fakat Frans8-
nın denizaltı gemileri her noktai .... 
1.ardan bunların kaffesine, hatta A
merika) a faiktir. Amerikanın ıot 
tahtelbahirine karşı 14,ransanın 86 de. 

Fransızların yardımına mı htar okluğu söylenen lng;l:z doııanm"• 
8-Uulan bir parça 

l..ondrada da hararetli neşriyata se. 
beblyet veren bu ma1'alenin başlıca 
ortaya koyduğu şeyler ~onlardır: 

Büyük Britanyanın hali hazırdaki 
donanma.<4ının, yeni ıoıistemde donan. 
maya malik de,·letlere karşı memle. 
ketini muhafaza edebilmek için kafi 
gelmiyeceğidir. Büyük Rritanyanın 

1919 da bütün dünya ticaret gemile. 
rinin yüzde 4:1 ini teşkil eden ticaret 
filosu bugün yüzde 26 ya inmiştir. 
Halbuki İtalya, Almanya, Japonya 
son beş sene zarfında müthi~ terak. 
kiler kaydetmişlerdir. İtalya filosu. 
nun 1931 senesine nazaran beş misli 
arttığını, meşhur İngiliz bahriye mu. 
harriri Bavoputer de teyit etmekte. 
dir. 

Diğer taraftan tayyare üslerinin 
coğrafi mevkilerinin de büyük ehem. 
miyeti vardır ki bugün İngilterenin / 
elinde bulunanlar kafi derecede te
f evvuku temin edememektedir. Bil., 
hassa Akdenizin cenubu ile Afrikanın 
prkında bulunanların noksanlığı gö. 
ze çarpmaktadır. Binaenaleyh, bugün. 
kü vaziyet göz önüne getirilirse Fran. 
sız bahriyesi kuvvetleri ve Fransız 
bahriye üsleri İngiltereninkileri it. 
mam edebileceklerdir. 

Fı·ansız donanma.~•. bugün inşa 

edilmekte olanlar ile birlikte 7:>0.000 
tonluk 200 gemiden mürekkeptir. llu 
gemiler, oldukça yeni sistem ve yaş. 
ları eskimemiş olanlardır. Son yapı. 
lan Dungerk ile henüz kızakta bulu. 
nan Strazburg zırhlıları ne,·ilerinin 
en mütekamil ve son sistemlerinden. 
dir. Bu gemiler, lngiliz donanmasına 
en kr) metli yardımlarda bulunabi. 
leceklerdir. 

Hundan başka Jt•ransız donanma. 
sinın, lngiliz donanmasında kiri mik. 
darda bulunmıyan kro,·azörlerile de 
lngiltereye yardım edebilir. Filhaki. 
ka Fransız donanmasında 10,0JO ton. 
luk 7, ikinci sınıf , ve 2 tane de 
7,50l>' tonluk kruvazör vardır. Bun. 
lann kaffrsi <1on sistemdir. Fakat, 
Fransanın İngiliz donanmasına vere. 
c:eği yardımın en haşlıc:ası. mecmu 
tonlan 72,000 e baliğ olan 30 torpito 
muhribidir. 

Bu gemiler hakikaten dün~ada em. 
ı;ali bulunmıya~ak kadar hafif ve faz. 
la olan süratlerile İngiltere lmpara., 
torluğunun yollarının muhafazasına 

nizaltı gemi~i mütdevvik bulun 
tadır. Çlinkü Amerikanın loo-TeİI 
altı gemisinden 6-1 ü ihtİJ arlamrştır .. 
Binaenaleyh İngiliz Aahi1lerine aki' 
edehilecek hal) an, A iman tahtel~ 
hirlerine Fransız denizaltı gemnerl 
lngiltercye pek büyük yardıma kot'" 
bilecektir. 

~;mr'i Üı-;lere gelelim: Büyük Bri
tanya ve Fransanrn hemen bütün dfi' 
yada müşterek hudutları vardtf• 
Bilhassa Şimal denizinde, Afrika !lıf 
hillerinde bu hudutların ehemmiyeti 
daha büyüktür. lngilterenin Şi..,.ı 
,.e Manş denizi sahillerinin mı~ 
Britanva adalarının muhafazası içil 
himay; edilm~i elzemdir. Brft:ti ilt 
Herburg da Jngilterenin Atlantik d .. 
nizinde ilkhudut muhafızları sayıld 
Bunlar sayesinde İngiliz filosu bütl' 
Londra ve Liverpol yoJlannın eın•f. 
vetini muhafaza edebilirler. Gasko• 
~a körfezindeki Fransız sahilleri I• 
giltere He Cibraldar arasındaki tslt
ri teşkil etmektedir. 

Akdenizde İngilterenin mevkii Ci• 
raldar ve Süveyş kanallan ile dall' 
kuvvetlidir. lı'akat bu iki boğaz .... 

sında yalnız Malta üssü vardır. ~·· 
ta da İtalya tarafından tec:rit edill• 
bilir. Binaenale,·h Fransa Akdenl* 
Garp taraflarında lngiltereye Ko,.ıl
ka adasile Bı-orisga sahillerini .,. 
Maltadan sonra Akdenizde en ehed
miyetli ü.~sü bahri olan Afrika..., 
şimalinde Zertayı verebilir. 

Hindistan yolu üzerinde İngil&el"' 
Jera ve Saymonda üsler tesisine d• 
raşmaktadır. Halbuki Fransızlar .... 
zır yapılmış Kajanplanka ve O.. 
kar limanları \"ardır. Öbür yartl' 
'' llaheşistanın anahtarı mf.Mbe"i• 
de olan Cibuti ve Diengo limall
Fra.lSıılara aittir. Ve nihayet U ... 
Şarkta Hindiçini n Saygon n 8 ... 
gapor limanları Malaga boğastll
bih·asıta tahkimi demektir. 

Deniz tayyare1erine gelince ~ 
Fransa çok mükemmel ve gayet •··· 
zel teşkil edilmiş bir filo arzet ..... 
tedir .•• 

işte me . huı· Fransız bahriye nalltt 
hassısı, iki devletin, .~.lnıan)·a ve ltP 
ya müı;;terek hareket1erine karşı ~ 
nanmalarrn ı birleştirmelerini tavsl~ 
etmektedir. 
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liar eli d c· . ·-· w n en bağn hun olmuş. boyan- - ıcı annecıgım, aman ocaga gaz 
nuş kana gül tenekesini koy; ıu ısıtalım. Başıma iki 

Ba§ına ateş yakıp çıktı bugün diva- sabun süreyim; vücudümü de bir yrka • 

ne gül yım!.. 
C"J 

u takınma baisi zibayi§ olmaz ru- Hafize derhal sıvandı. Pişekar gibi 

l<.iın v • 
erır noksan 

yuna 
füruğu şcmi nur 

cfşane gül 

~ ~ından, dügi.h makamından Ke· 
~tt.- ~rz Efendinin meşhur şarkısını 

--..rou: ı 

b·ı 1 rnest olur huşyar iken 
GaOet gelir bidar iken 
:Su . 
~ ışve sende var iken 

Y servü kaddü gonca fem 
Sayen gibi üftadehem 

Yatar henüz okunmuştu. Eda: 

eteklerini beline doll\dı. 
Ocağa tenekeyi koydu. Selvi sandı · 

ğını açıp içinden silecek, kese, lif, Gi
rit mamulatı bir mis sabunu, bir tane 
de Halep kili çxkardı. 

Eda, mutfakta yıkandı. Tasta eritti
ği kili başından aşağı dökündü. Sırtın · 

1 

Asrın en büyük zevki 

PARA$U1 
Bir paraşütçü paraşütünü 

ne vakıt açmahdır? 
Para~ütçülük mektebinde talebe bıı 

tecrübe yapmağa hazırlanıyor. Hepsi 
elbiselerini giymişler, dizilmişler. Mual
limleri geliyor. t çlerinclen birine doğru 
ilerliyor ve cepler:ni yoklıyarak bir §ey! 

çıkarıyor: 

- Bu ne? 
- Kalem, efendim. 
-Bunlar ne? 
- Anahtarlarım, efendim. 
Muallim giilüyor: 

isabet o nisbcttc güçleşir. 
"Bununla beraber. tayyare saatte 

400-500 kilometre süratle giderken 
atlamak tehlikelidir. 

Paraşütle atlamak için normal siir
at saatte 200 kilometredir. Çünkü, bu 
sürattc bile atlnnırken insan, havanın 
lazyikile, üzcl'indc .)00 kilogramlık bir 
ağırlık duyar. 

Tıbben sab;ttir ki bir adam 
bundan daha fazla bir tazyıka 

tııhnınmiil t'deıncz. Halbuki, sa-
atte 200 kilometreden fazla giden 
bir tayyareden atlıyan i~z"'rinde dahn l 
fazla bir ağırlık duyacaktır.. 1 

I 
l 

"Bununla beraber. bir tecrübede 
1000 metreden atlıyan bir talebenin 
yete nncak 1:->1.1 metre kala paraşiitünü 
nctığını bilirim. Onu, sağ ve salim, ya. 
nımı1.da bulduğum zaman sordum : 

I~ ~acığnn ben yatacağım. Sinir • 
d~ı lrıi. bıraktı nedir, pelteye dön • 

;. .. dıyereJc karyolaya ginnez mi? 
oı..ı ~ dünyalar Şahabın ... Muhakkak 
-.ey ~ ~ vana o da herifceğizin, gÜ· 

hö ~~ gireli, hatta ilk zifaf gecesi 
•ı. 1 hır bahtiyarlığa ert!memiş olma· 

- Gökyüzünden yere bunlarla mı 
atlamak niyetindesiniz? Şimdi düşiin-1 
müyorsunuz. Fakat paraşütle yere in· ı 
mek üzereyken anlarsınız: Böyle §eyle 
rin bulunması o kadar tehlikelidir ki! 
Ağırlığ mzı. bunun neticesi olarak bu 
kalemle anahtarlar eğer ayaklarınızın 1 

~ üstüne d~.~m:zseniz c~aha. fazla tehli~e-, 
li olur: Çunku, farzedın kı yanınıza duş-

"Buna rare olarak şu düşüııtilmü~
tür: Tayyareden atladıktan sonra bir 
iki saniye paraRiit açılmadan durma
lıdır. Bunun icin de parasiitcünün bu 
iki saniyeden evvel para.5ütiinii a<;mr
ması lazımdır. Çünkü. paraşüt açılma
dan geçen bu bir iki sani~·e kinde. a
ııağıya süratle <lüsen, kendi. ağır!ığ'ile, 

- Xeye paraşüti.inü bu kadar geç 
açtın'? 

O, gayet saf biı Üt\•ırla cevap ver
di: 

:~n o da yatağa girdi. 
tıı_.. .... ~ aaat geçmiıti. Hala uyanık • 
)~:._ :uzyüze, burunburuna konuşu • 

-· "'U'Gı. 

Eda, hn-den . -c . 
~ ~n içi kocacığım, dedi, sen 

leverstn değil mi? 
~~p, hemen iki büklüm oldu ... Ya-

N ıçiztde taklak mı kılacak?. 
h"'iı 9 1nıİİnaaeLet, Toptaşılık değildi ya 
1-._ ~ .. Kanıınm ayaklarmı yaka • '°" lı opup öpüp yüzüne gözüne ıürü· 

' lonra ela tepesine de koyuyordu: ......... () •-. ..ı.. . . ki bu • 
"•tilı:s IU\'ll- sena ıevıyonun mı· 

ı, ~ _başnna vur; bu tombuJcuklar· 
~~hora tep, afznm açarsam, bir 
~~ b.kma.- Senin yÜzÜme 

l~ıfm bana 10 aene kale bent
,, lS sene kürek cezasından, dar • 

td~ ~an beterdir ... 
~ ~.estağfurullah, me&tağfurullah -
d..:1 ~p biraz ara verdikten aonra bir 
~ Oıltii· 

........ ~-: 
ti~ -ncten bir ricam var güzel koca-
~ : ~ annki gününü bana feda ede· 

lllia.ın'> ........ s . 
"-11.. •rı. bütün hayatım kurban olsun 

'"'"' ... 
" ....... beyk b md .... "°"· it. ozun paçası urnu a tutu • 
•lq, ~ Yıl evvel, bir defa cici annem 
~e _!etirrnişti. Hala tadı damağımda. 

"1\lt 
tclip ha' Yann Beykoza kadar zahmet 
'İtl? l\a birkaç bacak paça getirir mi· 

.;;· ?ileye kadar yeti,tirir miıin? 
e o .... 

~ lo Ut\in şuhlu cile, gıdıklanıyonnu~ 
....._ 8"rı~a büküle gülüyordu: 

~İt et'ılJnkiıi zirzopluk, divanelik .. 
f~· 

~ ~:.bu derece ~n ç~k; §8!a · 
(t · Acaba hamıle mıyım denın ... 

~I) lllret?. irade ıenin!. Başüstüne ıul
~ ~deyip duran Kemankaşı bu atı • 
h.. Yk0z k · • H "f . ••q i,.· aput etmıştı. erı yata • 

.-•rıcte ......_ 
8 

Çırpınıyordu: 

' 8 .\1 vakit vapur olu. şimdi gider· ' O: Pazar kayığı bulacağam bil -
' ~ da atlardım. Y ann şafak abna· 
" ,.. el köprüdeyim. ilk vapura bin • 

.. ıtti? ... 

~. . . . . . 
tt t Edaclak· ş ·· · ı· -· be l\dill· ı cytanurracım ıgı • 

ı,. ız değil "? 
~ C\.~ ını ... 
li ~lıkıc nka§, ertesi sabah, daha ortalık 

•hiy ~n caddeyi tutmuş, Şirketi 
Pı.~"-eıurı Boğ:ıziçinc kalkacak ilk va-
tı.ı Yefütn k • . k"" .. · " e ıçın opruye vurmuş· 

1 tc1a, ıa 
~l'tıı~ V8.bonun çekmelerinde ve raf-
ı ~~ Pudra, allxk kutusunu, krem 
u...... \lnu ra t k f" •· l ~""1-ı 1• • s ı ıncanını, 5Unne tu· 

1~hp ~ ~~nta, kolonya şişelerini top
~' 1 ı· gıda paket etti. Aynalı do -
.. ~lı e •rıl'k · ·r ğı,.1 b ıpek çamaşırlannı, sa • 
~I St'cçı rıp bir bohçaya koydu. 
~k · •Qotı tığı vakit giyc!iği eski yeldir· 
' il ııa .,,,__. d' B b. -e ~ .. ~ır ı. aşrnı ır yun at-l'' adı. 
~ ~ melaike ıabah namazında, 
~i :ttı UYuklarken, İrnpıdan dı~csrı 

Ab<liiltıchkap Pa.1a::adenin asıl 
fotoğrafi 

da silecek, saçlarını biraz kuruladıktan 
ıonra mangalda 111ttığı maşa ile kıvır • 
dı. Getirdiği tuvalet paketini açarken 
Hafize, tepesine dikildi: 

- Ne var o kağıdın içinde? 
- Yüzüme tuvalet yapacağım ..• 
- Ay, boyalara, allıklara mı bulana· 

caksın? .. Buna hiç diyecek yok doğru • 
su. Bir paskal olup çdanak mı iıtiyor
ıun yokıa meramın kömürcü sokağı ka· 
rılanna benzemek mi? .. Bırak onlan ba
kaymı, alimallah hepıini şimdi çöp te • 
nekeıine attınrıın bana! .. 

Hafize Edaya ne rastık çektirdi, ne 
de pudra ıürdürdü. Yalnız gözlerine 
sürmeye, yanaklanna da belli beliniz 
µembeliğe müsaade etti. 

- Erkek kısmı badanalar, boyalar 
içindeki kadından hoşlanmaz. Hoşlan · 
ınayı geçelim, iğrenir, öğürür, nefret e
der! .. diyordu. ilave de ediyordu: 

- Bir ye, bin şükür et. Sana Tanrı· 
nın bahşettiği kendi yapısı güzellik ye
tiyor da artıyor bile. Kaşınla gözün ka
fi. Kaşla göz, kuıuru söz demitler .. 

Eda, büyük sözü dinledi. Gayet ha • 
fif sürme ile pembelik ıürdü. Arkasın • 
dan, hala aırtında bulunan sileceğini at· 
tı . Gelinlik beyaz kaşkorseıini, beyaz 
sura iç gömleğini, yine beyaz renkteki 
ipek çoraplarını ve havai mavi sabahlı
ğını giydi. En üıte de, Hafizeye bilmem 
hangi paıalardan 11karta, yepyeni de • 
necek kadar az kullanılmış, Bağ<lat işi, 
aan sırmalı beyaz maşlahı örtündü. Ba
!lna, yine Hafizenin sandığından çrkma 
ve ona bilmem kimlerden bahtedilme, 
kenarlan kUşdili oyalı, çepeçevre mu • 
?bak işlemeli başörtüyü doladı. 

Bolbol lavantalara da bulanmııtı. 

Kendi getirdiklerinden maada Hafize • 
nin ortaya koyduklanru da biribirine 1 
kanştınnı,tı. Helyotrop, Opoponaks. ı 
milflör, müge, mikado kokularmrn mah· 
llıtu, her tarafında. buram buram .. 

Şimdiye kadar, ne kağıt kavaflığı za· 
manında, ne de köşeye oturduğu yüzy:t· 
zısı gününde bu derece ayın on dördü 
olmamıştı. 

Bu işler 7.aten yukarı katta, sokak iis· 
tünc!eki odada olup bitiyor... Cumbaya 
geçti. Gözleri, yolun caddeye çıkan kö
şesinde, beklemeğe başladı. 

- Sokağa kapalı bir araba aaptı. Ga 
liba onlar cici anne!.. 

- Ara~ ile kapı önüne kadar mı ya
naşacaklar? Bozdular mı bunlar? 

- Dur, kıpırdama cici anne. Yanı -
mızd .. ki nQ~udi evin tarafından ayak 

geliyor. Hızlı hızlı bir yüriiyüş 

c Ar1'"..ası var) j 

ıı-!~ li• afizenı'n • ........... ev1ne girer girmez 

1 
sesleri 
var. 

tünüz. O zaman bu kalemin veya anah- 1 

tarların bir yerinize batmak ihtimali 

1 var. 
·•Hem sonra. kalemle anahtarları 

gök yiizünde ne yapacaksınız? Gökler-
1 deki bulutların kapılarını mı açacaksı

nız ? Kalemin ne lüzumu var? Yere dü
şerken not alacak değilsiniz ya! 

Muallimin bu sözleri üzerine pnra
şütc;iil<•rin hepsi gülüyol'lar. 

Muallim teftişine devam ediyor. 
Hepsinin elbisesini ve giyinişini göz
den geçiriyor. hataları dü1.eltiyor. Bi
raz sonra talebe geniş bir saha ii?.erin 
de tecrübelere girişecek. 

Burası 500X600 metre genişliğin
de bir saha. Muallim anlatıyor : 

- Eskiden paraşüt tecrübeleri için 

bu hızı keser, fakat, bu bir 
iki saniyeyi tayin etmek ko-
l:ı ymıdır ki paraı:;ütçü tayyareden j 
atladıktan sonra paraşütü ne zaman 
ar.a.cağmı bilsin? onu için. parnşütk
re şimdi otomatik düğme konmuştur. 
Tayyareden atlnr atlamaz dokunduğu
nuz düğme ancak lazımgelen bu müd
detten sonrn parasütünüzü aC'acaktır. 1 

''Bütün bu bahsettiklerimiz yere 
400 metre yüksekten atlamak icin ha,_ 
buki. ıooo metreden ntlıyacak bi.ı· pa
ra.5ütçünün yere beş yiiz metı e kala 
muhakkak paraşi.itünü nrmaı:ıı l:'ızım

dır. Bu müddeti tnyin kendisine kalı
yor. Paraşüti.in bundan sonra acılması 
c:ok tehlikelidir. 

1 Yeni neşriyat 1 

A 'eksandr Puşkin ve 
klas'k Rus edebiyatı 
Hasan Ali tarafından bu isim altında bir 

kitap neşredllml§UT. Ruslann C'n bllyl\k şair 
leıindcn Alcksamlr Puşkln'ln hayatını. klfısik 
Rus edebiyatım ve Puşkln'ln ~Uzel bir eseri 
ni ihtiva ediyor, tavsiye ederiz. 

Sağlık ağ·ızdan başlar 

· - Unuttum. c-fcndim. 
"Bununla bc•.ıbcr, 150 metreye gel 

dikten sonra da hatırlaması gene 
!'tikrana fjayandır !,. 

ISTANBUL BELEDiYESi 

7 i 11 n f ,. o ç fi Sehir 
TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bu aksanı saat 

20.~~o da 
ı.c·lJnTOK 

~on haftası 

Frnn~17 fı\·ntrosu 

O peret Kısmı 

111111ıırıımı 

llllLIW!l ,,,,,,,,;,: 

Bu akşam srınt 20.30 da IAIT.s llayat 
Son haf "c;ı 

Pazartesi Kadıkö 
Süreyyada 

Salı akşamı Azakd, 

E:-'K;lllll1\J 
F:SKİ '/' t:-, 

Operet 3 perde 

ŞC'huıdchaşı FERAH Tiyatrosunda 

Emlnöntı H'llkevi Temsilleri 15- İklncikAnun 
Cuma gUnU akşamı ZORAKİ T ABtP (3), 

Pcrdn Komedi, iU\vctcn: Karanlıkta Kalan 

Adam (1) perde dram . 
Tanınmış dlıı hekimlerinden doktor Malı -- - -------

hwı DUz, "Sağlık ağızdan başlar .. isimli hl'r S E Z A R ----• 
Dün ıe Yarın tercüme külliyatındaııdrr 

Fivatı 40 kuru tur 

ı·csln anlıyabilcceğl ta~da bir eser neşret 1 
mlştir. Eski şehremini operatör C<-mil!n bir 

ön ııözUnU de ihtiva eden bu kitabı karileri 

ı------------mfzc tavsiye ederiz. 

buka~rgen~hlr~~aihtiyaçyo~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tn. Çünkü tayyarelerin sürati şimdi. 
kine nisbetlc çok azdı. F..skiden de<li
ğim bundan iki üç sene evvel. O zaman 
tayyarelerin fazla sürati saatte 180 -
200 kilometre idi. Halbuki şimdi bu 
sürat saatte 300X400 hatta 500 kil<>
mctroyc kadar çıkmıı;tır. 

"Şüphesiz ki, saatte 200 kilometre 
süratlc giden bir tayyareden atlamak. 
la bunun iki, iki buçuk misli hızla gi
den bir tayyareden atlanrnk atasında 
büyük bir fa.rk \'ardır. 

"Bugünkü tecrübelerimizde büyük 
bir sahaya muhtaç olmamızın sebebi 
bu suretle izah edilmiş bulunuyor: 
Çünkü, tayyare ne kadar siiraUe gi
derse düsürmek istenilen noktaya 

KURUN 
Abone şartları 

Mcrnkketimizdc 
Yabancı yerle.re 

Yıllık 6 aylık 3 ~ylılc Aylık 

7SO 420 23S 110 
1350 72) 400 l jO 

Powtıı Dirliğine} 1800 950 )00 180 
gırmİ)tn yerlere 

Turkıyenın her poata merkezinde KURUN't 
oıbone yazılır 

Telefon 
fdarc: 24370 
Yazı işleri: 21413 

Poata kutusu: 45 
'I clr:rııf adrcai: KURUN lstionbul 

Ba~ıldıgı yer: 1,t.anbul Anltar.ı C4lddcai 

V AKIT Yurdu. 

Sahlbi: ASIM US 

Ncpiyat c!ırckıüru: Refik A . Sev_:'~J 

Gezintiler: 
~~----.._--------~--------~--~-----~--~ 

• •• Kahve yerıne li or 
N~ doktorum. ne kimyager .. Bir 

fincan kahve ile, bir kadeh likörden 

hangisinin daha zararlı olduğunu 

kestiremem. Fakat bilsem ne ola -
cak) Rugün dokunmak istediğim 

şeyde bu zarar meselesi. şöyle bir ta
rafa bırakılabilir, sanıyorum. Çün . 
kii daha ağır i<,:kilerden. hatta keyif 

veren zehirlerden bile. zarar korku
luğu ile kimst•yi döndiirınek kabil o l· 
madıktan sonra, kahve ve likörün 

\'tİcudii yıprntmasına kim metelik . ) 
verır .... 

Renim düşiindiiğiim ~u: İstan -

bulda, Türkiycde ta, en ıssız köyle · 
re varıncaya kadar bütiin sınırları -
ınız içinde kahve tiryakiliği <ılım~ 

yüriimiiştür. Camisiz, mektep.iz. 
nalbantsrz köy var: fokat kahY<'sizi
ni asla bulamazsınız. Pazara inen 
ı.öylii, bakrapndaki yağını, sepetin
deki yumurtasını satınca. ilk işi kah· 
Ye almak olur. Misafirini onunla a · 
ğırlar. can sıkıntısına ondan medet 

umar, efkarını onunla dağıtır. Bela
ya bakın. ki sevine; ve keyfinin de 
yoldac;ı yine cuhukla kahvedir. 

Halbuki bu kadar çok harcanan 

S. Gezgin 

sey, bizde hic; yetişmez. Türk top • 
raklarında kahve fidanlan çiçek aç -

mıyor. 1 !ep yabancı yerlerden taşı • 
nıyor. Eskiden kervan sırtlarında ge· 
lirken, yalnız yüksek tabakada har

canırken, belki bugünkü kadar za • 
rarlı değildi. Fakat şimdi limanları -
tnızdan birine şiskin kaburgasını da
yayan bir gemi, rıhtıma bir kahve 
dağı yığrvcriyor. Sağlık davasından 

coktan vazgeçtim, ama yerli olmıyan 
bu maim dış piya nlara akıttığı pa • 
lc\mıza derin rterin acımaktan kendi· 

ırıi alamıyorum. 

Acaba, bir kadeh likörle bir fin • 
nm kah\'e fiyatça denkleştirilebilir 

mi? Kail\ e, ~ekn, nte-~. zahmet bir 
eırnya tnplnmırnk, likörün pahasını 
tuınr mı? l lesapçılur. bunu tartsalar 

ve gazetelerimiz, raclyolarımızla el -
e~ ... vererek rnlışs'.'llar, likorii kahve -

nin yerine koyabilirler mi? Ciinkü 
. nka de;;.iJ, her yıl bu yüzden yirmi 
milyon liramız yadellere akıp gidi
yor. MeiTer knhve, fincana koca bir 
Jcnizi ~ığdırnn bir hiiyiicüye ne çok 
benziyormuş!. .. 



. " 
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r 
• smet İnönü bir taraftan dışarı-, çiler arasında taksim edilir de ziraat y da. İskenderun meselesi gib usulleri bugünkü eski şeklinde kalırsa 

mühim bir milli davanın tak' - eticetle istihsalat miktarının artma-
sı yerine eksilmesinden korkanlar var .. 
dır. Onun için hükılmct bir taraftan 
topraksız olan yurtta.5ları birer tarla 
sahibi yapmak ve böylelikle kendileri
nin imar ve istihsal gayretlerini artır

öğle neşriyatı: Anlatan: Menlrkli Haydar 
Saat 12,30 plıtkla Türk musikisi. 12,50 

havadis. 13,05 pln.kıa haft. müzik. 13,25 - - 30 -
14,00 muhtelü plak neşriyatı. 

~::~r:s~;gr~~~l:a dans muslklsl. 19,30 Recep Ferdi efendiye birtakım e 
spor milsahabcleri: Eşref Şefik tarafından. • • • o 1 k • d 
20,00 Vedlo. Rıza ve arkrı.daşları tarafından vermışsınız e 0 arı sen }ffi en a 
tilrk musikisi ve halk şıı.rkılarr. 20,30 Cemal 
Kt\m1! ve arlmda,şları tarafından TUrlt musi Dedi. Kapıya gittim. Beni bekli-

zatınız mısınız?,, 

l<isi ve halk şarkıları. 21,00 Saat ayarı ve or yenler: 
kestrıı.. 22,00 Ajans ve borsa haberleri ve er Ef d' M l'kl' H d \...-- en ım, en ı ı ay ar J.Jt.:.Y 
lesi giiniln programı. 22,30 pHU::lo. .sololar. 
23,00 Son. 

- Recep Ferdi Efendiye bi 
evrak \"ermişsiniz. Onları sen 
aldın? Nereden buldun? 

le me.:---gul olurken i.ibür taraftan içer:
de bir irtimai inkılap mahiyetinde bü
yük ıslahat hareketlerine kendini ver
miş bu!unuyor. Daha doğrusu ekonomi 
sahasında artlk en zaruri safhaları ik
mal edebilmek üzere bulunan sanayi 
programından sonra ziraat yolunda 
muhtaç olduğumuz icraat planını ha
zırlamağa ba.5lıyor. 

mak icin hazırlıklar yaparken öbür~--·-------------= Diye sordular. "Evet,, deyince: 
- Nazır Paşa hazretleri sizi bekli

yor. Buyurunuz, gidelim. 11 

- Ben ona evrak filan ve 
Nazım Paşa gülümsedi: 
- Recep Ferdi şimdi bura 

Şimdiki halde bu programın ilk 
maddesi (Toprak kanunu) dur; bu
günlerde Vekiller Heyetince tetkik e
dilmekte olan bu kanundan maksat ha
yatlarını yerden cıkarmak mecburiy€'-. 
tinde oldukları halde araziden mah
rum bulunan yurtta.~lara toprak d" .. 
ğıtmaktır; başka memlekctleı de büyük 
ihtiHillerlc ancak temin edileb'len bir 
o-rçinme vasıtasını çiftcilere Cumhu
ı iyct idaresinin şuurlu bir kararı ve 
fodakarlrğile vermektir. 

Memleketimizde ziraatle geçindik
leri halde topraktan mahrum bulunan 
ailelerin çiftçi sınıfı içinde yüzde yet
miş derecesinde olduğu göz önüne ge
tirilirse hü1tiımetin toprak kanunu ile 
halletmek istediği meselenin ehemmi
yeti göz önünde derhal canlanır. 

Fakat köylülere ve çiftçilere toprak 
dağıtmakla da İ!=ı bitmis olmıyacaktır. 
Köylülere ve c:iftc:ilerc toprak dıığıt

maktan asıl maksat memleket istihs:;-.. 
Iatmı artırmaktır. Halbuki arazi çift-

taraftan mmnleketteki iptidai mahi
yette, gayri fenni istihsal ve ziraat u
sulleri yerine fenııi ve çok verimli is
tihs.ı.I ve ziraat usullerini tatbik ettir
mek ca.relerini aramaktadır. Hatta 
lıiikfünet bu is için icabcdcn kredi
leri şimdiden temin etmiştir. Mem
leketin mulıtelif bin bölgesinde ikişer 
traktör, birer batöz.le teferruatından 
miirckkcp bir0r kombina tesis olum .. 
caktır. Ziraatte öküz vasıtası yerine 
at kullanılması ic:in tedbirler alınacak
tır. Smal gübrelerle istihsalatı arttır
mak usulleri tatbik olunacaktır. 

Sözün kısası ba.ska memleketlerde 
zirai istihsaHitta maliyet fiyatnu ek
siltmek, buna mukabil verim derece~ 

sini yükseltmek için ne gibi tedbirler 
alınıyorsa bunlardan memleketimize 
tatbiki mümkün ol:ınla.rr alınacaktır. 

Ve bu yolda çalrnırken karşımıza çı

kabilecek h · ç bir engel önünde fütur 
getirilmeksizin uğraşılacaktır. Herhal. 
de neticede Türk milletinin temeli o
lan çiftciler bu"'iinkü muztarip mevki
den kurtarılacaktır. 

ASIM US 

Ha mey han 
Haınamı meyhane zanneden 

mahkum oldu 
bir 

sarhos 
Ötcdenberi sarho~luk ve zabıtaya! 

'1 .. lmıctten muhtelif cluru .maları ya. 
pıl::ın arzuhalcr Ilayı·i, gccende bir 1 
ı:1e hut suç davasında ceza yemis, tev. 

şı gclmi~ nihayet zorla götürülmüş. 
Ve yukarıda belirttiğimiz gibi açı. 

lan dava, dün nıahkfımiyet kararile 
neticelenmi~tir ! 

SA 
14. t 937 

fllzalannda ytldız lşarı·tıı olıın.lur, l1U 
rlıu.le wuıuuı•h: gorcıılı-rdir. KakAml.u 
~ııut 12 de kııpıuıış ... utııı fi,} ııtlı.ırı. tlr. 

PARALAR 
• Sterllo :!~ 

•Dolar '.:!ti -
•Şilin A\'U~ 

2~ ·-turya 
• Franl< U.- •Mark ::8 -
•Liret :!'> - •Zloti 2~ -
• Belçlltn Fı 5 -
•Drahmi ~~ - • Pengo . -. 

• LP.y H-
• lsViçre Fr iô - •Dinar bı,-

•Leva ~ı.- Yen 
•Florin ô~.- • Kron Isveç H2 -
•Kron Çek. W- •Altın lU~:! _ 

Pezcta • Bnnknot ~45 _ 

ÇEKLER 
• LOo<1ra til'l.~ •Viyana 4.247f> 
• Nevyor~ 
•Parla 
• MJJıtııo 

• BrUkseı 
• AtiDR 

• Cenevre ~ ~ \12 
• Sorya ti ı ;ı2:ı 

• Amsterdıtm 1 ~;, 
• Prag ~~ 78'.> 

• Madrtd 7 5()70 
• Berllı:ı 1975 
• Var,on ı 201ô 
• Budape~tA 4,4' \H 
• Bllkreıı ıı 8. ıuı2 
• 13elgrı.u3 ti4 4 f'.6:) 

• Yokohama ~ i85~ 
• MoskovR 
cı Stokholm 

24 !H 
IJ,1 8~ 

ESHAM 
lş Bankası ııı -
Anadolu 22 2 
Rejt 18 ı 
Şlr. Rayrfy 

• Merkez Bo.nk Oö. 
U. Sigorta l(ı 

Ponı>montı - . -

ıstlkrazlar 

•I933T.Ror.I ~275 

l'ıamV8)1 ıt, fi 

• Çimento rn. 70 
üı.yon Del LJ,00 
Şark Del J ()) 
Balya .'fj 

Şark m. ecr.a -
Teıctoıı .00 

Tahviller 
Elektrik 

• • • • D 21 B: TramvaJ lll,70 
4,0{) 

BT.-
137.-

• ., ,. ,. m ~l,tl Kıhtım 

lstlk.DahUI U ı.5 * Anadolu ı 
ErgepJ !fıtık. ı7,'lt •Anadolu 11 

192R A M AoaıJoJu W 
* S. Erzurum 9ö - • Mllmto!OsO A 4J2) 

Dediler. Ben de: 
- Peki,,. 
Dedim. Fakat yanlarında birkaç a- · 

dım ilerledikten sonra geriye döndüm. 
Sordum: 

- Nerede bekliyor? 
- Zaptiye kapısında. 
- Bu nazır kimdir? 
- Zaptiye nazın Nazim Paşa. 
- Yahu, benim onunla ne işim var? 

Zaptiye nazırile benim hiç bir müna
sebetim yoktur. Gidemem.,, 

Bu sözü söyliyerek geri dönmek 
istedim. Fakat beni götürmek için gel
miş olanlardan biri hafifçe tebessüm 
ederek: 

- Efendim, gidersiniz. Gidersiniz.,, 
Demesi üzerine Zekai Paşanın yanı

na girdim. Meseleyi hikiye edince Pa
şa: 

- Ah bire Haydar bey. Ben sana 
demedim mi?,, 

Dedi ve göz.leri ya15la doldu. Zekai 
Pa§a hadiseyi Zeki Paşaya bildirdi o 
da: 

- Gitsin.,, 
Cevabını vermiş. Garip bir tesadüf 

eseri olarak benim yanıma dahiliye 
mülazimi Çamlıcalı Ali beyi kattılar. 
Hep beraber çıkarak Zaptiye kapısı
na. gittik. 

Biç:.are Çamlıcalı Nazmı Paşanın 
odasına girinceye kadar: 

- Aman Haydar, baban olsa gene 
inkar dersin. Sakın hissiyatına mağ
lfıp olma.,, 

Gibi kardeşçe nasihatler ediyordu. 
Nihayet Paşanın huzuruna çıktık. 

- Haydar bey siz misiniz? 
- Evet efendim. 

ce sizin verdiğinizi bülbül gib" 
cak. Beyhude yere inkar ediyo 

Bunun üzerine derhal Rece 
yi çağırdılar. Zavallı ç:ok ma ~ 
yorgun bir halde olarak içeri 
Düşmemek için arkasını duv 
dı. Bana muttasıl kaş göz i 
veriyordu. Kaşlarını yukarıya 
yor, başını arka tarafa sallıyo 
zım Paşanın ufacık bir me. 
bittikten sonra Recep Ferdiy 

- Kendisinden bahsettiği 
dar bey bu mudur?,, 

Hocam gayet ince ve muh 
sesle: 

- Evet.,, 
Dedi. 
- Sendeki evrakı veren 

bey bu mudur?,, 
Hocam gene bana kaşla ia 

rek: 
- Evet efendim.,, 
Deyince ben ne olduğumu 

dım. Fevkalade kızdım. I<endi 
cendim. Fakat fuıi ve deruni 
hakemeden sonra şöyle cevap 

- Recep Ferdi efendideki 
hepsini ben verdim. Kendisi 
duğundan maişetini temin iç· 
yerlerde hususi dersler verir. 
kaşıyacak vakti yoktur. Em 
bizden aldığı evrakın bir tan 
açıp okumamıştır. O bu türlü 
asla haberdar değildir. Her 
caksanız bana sorunuz.,, 

Eğer Nazmı Paşanın terbi 
zaketi mani olmayıp da sık 

olsaydı muhakkak ki: 
- Anıma komite! Ammad 

ler ha!,, lif edilmi5ti. 'l'evkifhancden cılmr ---------------
çıkn~az, yeni bir hadiseden dolayı u haftaki maçlar 
ynkal:ı.nmış, meşlıut suçlar ı~ammu. ı----·-----------..: 
na göre, lstnnbul asliye clördiincü teh. r mi ed. iyor? 

- Buyurunuz. 
(Beni pek yakınına oturtarak) 

Uzun bir kahkaha bastıraca 
kendim her nereye gitsem g 
kudretim olduğu için bari Re 
diyi kurtarayım diye düşünü 

Bilhassa Recep Ferdinin sa 
olan çocuklarını düşünüyordu 
kat onu kurtaramadıktan ba§ 
dim de daha derin bir bela de 
dalmışım. 

ceza hak) erin ele clün duruşması yapıl. 
mış ,.c sarho~hıkla polise hakaretten 
iki ay, bir gün hapse ve yetmiş bir 
lira para cezası öd<>mcğe mahl\um oL 
muştur. Aynı zamanda, yeniden tev. 
kif edil mi. tir. 

Darncıları, polis Bahattin Ye Se. 
limdir. Davaya göre, arzuhalcı Hay. 
ri, tevkifhaneden çıktıktan sonra, ev. 
velhi ıı-cce saat on sularında Topha. 

BMmç gündenlıeri havanın daimi 
yağışlı ve sahanın maçlara gayri mü. 

t bir rnziyette olma~ı dolayısile, 

bu hafta yapılacak olan Fcnerbah. 
çc - Galatasaray ve Güneş - Beşik. 

ta~ maçlarnun tehir edilmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

Diin akşam geç vakit sahibi salfı. 
hiyct l<imselerden aldığımız habere 
nazaran, ) arın aksama kadar ha'\"a 

nede Kapı içinde Yamalıhamama git. siddctini muhafaza ederse bu mühim 

Takvim 
GUn doğU§u 
GUn batışı 
Sllbah namazı 
Oğle namll.Zl 
Iklndl Da!Jlll.Zl 
Akşam namazı 

Ya tBı na.mazı 
lm8ak 

Yıtm geçen gtlnler1 
Yılın kalan gtlnleTI 

CUMA Cumartesi 
15 II. Kft. 16 II. Ka. 
2 Zilkade 3 Zilkade 

7 24 7 24 
17,0t 17,05 
62.3 623 

1223 1224 
14,50 H-,51 
17,04 17 05 
1840 1841 
5 38 5.38 

15 16 
350 349 

miş, )anısını raln si~esini de götiir. · maçJarın tehıri zaruri bir ~ekil almış"-------------.:..--~~ 
müs. Orada it:mek i• tcmio:ı. Hamam. 

ı olacaktır. 
cı ar razı olmamışlar, '·Burası mey.----------------
hane değil, hamamdır; hama~da -Karıncaların Hayatı-

DOKTOR 

Hüseyin Usman 

- Mektebi Harbiye kitabeti askc. 
riye muallimi Gelibolulu Recep Ferdi 
efendiyi tanıyor musunuz? Nasıl a
damdır? 

- Efendim, pek iyi tanırım. Pek 
hamiyetli bir insandır. Milliyetperver, 
hüsnü ahlak sthibi bir zattır. 

- Ya bu kadar adam ha! Derecei 
hukukunuz pek ileride demek ki bu 
kadar husus! ahvaline vakıf bulunu
yorsunuz. 

- Ne demek efendim, içli dışlı ta
nıyorum. Zavallının iki ailesi vardır. 
Efradı ailesi çok olduğundan, kendi
sine her ay nakdi muavenette bulunu
rum., 

Nazım Paşa zili bastı. İçe 
bir adama: 

- Beyleri alınız.,, 

Dedi. Bizi aldılar. Bera.bere 
koydular. Biçare Recep Ferdi 
mahpusa girer girmez ayaklar 
pandı: 

(Devamı 

-

m2yh:ıne salası yapılmaz!,, dcmışler 1 1 
'".c .ııa:ri i!,;mekte ısrar edince de, po. Dün ve .Yarın Kitaplnrmdandır 
hsı ca!,'lrmıslar. Polisler Hayri) i ka. Fıyatr 7 5 kuruştur 
rak · "'Ötiirmeğe davranınca, o kar. 

Bu sözlerim üzerine Zaptiye nazırı 

1 
mütelıassrsr. Laleli, Lfituf, apartımanı gözlerime pek garibane bir surette Selim!ye Askeri Satı 
Saat 4-7 ye kadar Tel: 22459 baktı: K . · ,., 

ma omısyonu ıla 
torba geçirmişlerdi. kapaklann açılmadığını gören iki bek -------------ı 

Sabık Haseki hastahanesi dahiliy(: 

AStLAMIYAN ADAM 
Nakleden: -------- Hikmet. Mtinir 

-4-

Con Li bundan sonra ayak bilt>k., t:i, birdenbire kendilerine gelerek, 
Ieri etrafma bir :;;eyin sarıldığını duy.1 Con Linin ayaklarr altında açılmıyan 
cin. Ilu, nyaklarrnı birilıirine bağla. 1 kapakları zorlayarak açm:ığa giriş. 
ınak için kullanılan kayıştı. mişlerdi. 

Daha sonra katı birşey boynuna Bir elleri le idam sehpasının sırığı. 
takıldı. İdam ilmeğinden lıaşka bir m tutarlarken, bir ayaklarile de ka. 
şey olmıyau bu katı $CY, onu. sol ku. pakları telm1cliyor n bu kapakların 

Con Linin l.ollarrnı Ye ellerini ka. ) t>rde idi. Bir kirişin ortasından iL laı;ı hizasından lıiraz ncrtıyordu. Ne bir an ev\'el açılarak. boynu ipte olan 
yışl.ı bağladılar. !dam sehpasına doğ. mekli bir ip sallanıyordu. Uu ipin yaparsınız; haşa gelen <_:ekilir! Con Linin oraya el üşmesini ve böylece 
ru hareket lıaşladr. Yul arda, hapis. altmda ~iftc ı.apaklı dolap gibi lıir Papazın sc.si uğuldıyarak de"am asıla kalmasmı istiyorlardr. 
hane kilisesinin çanı, bir ha) atın kapan bulun uy ordu ve bu kapanın iki ecliyor, arada bir raiınan çanların Hapishane hekc:ilerinin zorlamala. 
daha sona ermekte oldu ~unu boğuk kapağını açacak bir sürgü vardı. Sür. sa dası altın ela boğulu) or, sonra gene rı n{'ticesinde kapanın kapaklan sal. 
boğuk calarak ilan ediyordu. Con Li gii, clışardan manivelii gibi bir demire birden kabararak korkunç akisler ya. landı, sarsıldı. Alttaki boşluktan gü. 
başını i "meclen, hiç korku eseri gös. basmak smctilc açılıyordu. pıyordu. riilti.ilii akisler geleli. Fakat kapak. 
terme~en, ı.ulaklarına ölüm çanları Con Li, bu kapan iizerine çıkarıl. Celladın eli, IJinin ayakları altına J:ır, iki parmak boyundan ziyade a. 
aksederek, ı.cndisini bekli) en ipe dı. Hapishane papazının titrek sesi dii~cn kapanın, kapaklarını ac:acak <:ılınıyor, aşağ'ıya düşmüyorlardı. 

1 - Boğaziçinde Anadolu 

meli Kavcldarmdaki Tümen 
lerinin 937 senesi Mayıs son 
dar olan ihtiyacı için 32600 
ğn· eti alınacaktır. Bec!e!i muh 
ni 12931 lira 54 k~uştur. 

2 - Şartna..'llesi Se!imiye 
alma Komisyonund:ı her gün 

le~il:r. 

3 - Eksiltme 22-t-93 
ma günü saat 15 de yapılaca! 

4 - Eksiltme kapalı zarf 5 

yapılacaktır. 

5 - İlk teminat 973 lira doğru yürüyordu. işitiiıncğ·e lıaşlaclı. siirgünün iri sapında idi. Cefü1t sür. Seyredenlerden biri, yüzii heye. 
Con Li, hapishanenin o zamana J;.a. Papaz "l~anm gömiilüşü,, ne dair günün sapını çekti. Kapanın her iki candan kireç gibi olduğu halde: ruştur. 

dar hiç ~ıkmaclığı bir ) erine gclmi~. dualar okuyordu. kapağı aşağıya do''ru düştü. Fakat - Bu müthiş birşey, bu görülme. 6 - Bu işe gireceklerin 
ti. Fakat birdenbire orayr tanıdr. O Ilapishan~ pençercle1·inin birinden nl! kadar? Ancak ilci parınak boyu. miş ~ey!. Decli. meşgul olduklarını bildirir 
yer, rüyasında gördüğü yerin aynı gözleri fal taşı gibi açılmış bir yığın telam ipi şimdi l.ıiraz gerilmişti ve \"~ onun sesindeki korku, biitün vesaiki teminatın konduğu z 
idi. Bir bahçeye açılan bir kapı önü. ~nzeteci bakıyordu. Con Li, ayak ucuna basar bir vazi. oradakilere tesir etti. Herkes yerinde sine kovmu~ olmaları nıe 
ne ,·ardılar. Dahçe, hapi hane müdü.1 ldam mahkumu Con Li, onlara y~ttt>, lıoynu gerilmi:;ı olduğu halele mılıiaıt-nıı;;- giiıi İllİ. ' Teklif ~c!.:t~plan saat 14 de 

l Con Li, yarı gerilmiş bir vaziyet. 
rünün evine bitişikti. Ye beri taraf. bakmak üz~re haşrnı kaldrrdığı sıra. d.ııruyordu. te, görülmiyen yiizü ve ba•'l·tı vücudu yatmlmış bulunacaktır. B1l 
Ü bir arabalrk Yardı. Jarda idi ki, yüzü bir scyle örtiildü. Sehpanın etrafında bulunanlar bir ile, ayak iizere tutulan bir mumya atten geç mektup kabul edilıt 

lşte hu arabalığm yanıba~ında bir Başmdan, boynuna kadar beyaz b.ir ara tı.ni bir dehşetle bakmışlar, fakat gibi duruyordu. (Arkası var J ~ 



İstanbul Mebus intihabı teftiş heyetinden: 
fÜ .. ~eneral Şükrü Nailiden açılan İstanbul meb'usluğu için 17 / 1/ 937 
~t ~u ıntihap yapılacağından münteb i~i sanilerin mazbatalariyle o gün sa -
rifl O~zdan on üçe kadar Beyazıtta Universite konferans salonunu teş • 

erı rıce. olunur. (B.) (248) 

liayvan sahiplerinin nazarıdikkatine 
l d 

l - Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, Eyüp mıntakala-
1 hT 

fi ha 1 ınde iki aydanberi yaµılmakta olan Ruam mücadele heyetine halen 
c~:bı tarafmdan getirilmemiş olan "At, Kısrak, Beygir, Tay" larm İkin -
h. anunun yirmisine kadar merkez ittihaz edilen Fatih Belediye Hayvan 
dastanesine getirilmesi ve bu müddet hitamında yapılacak umumi tarama
t~uayencden geçen hayvanatın tırnaklarına vurulan "R" damgası gö -
tı· eyen ve her hayvan için ayn ayn verilmiş olan vesikaları mevcut ol -
l ııy~ eshabı hayvanatın hayvan sağ hk zabıtası kanunu ahkamına göre 
etzıyele . 'h . 'd'l k . n cı etme gı ı ece br. 
ın 2 - İkincikanunun sekizinci gününden itibaren Kadıköy, Üsküdar 
cı·~laka1arı dahilinde mücadeleye başlruunış olduğundan merkez ittihaz e
s;~n "S~lirn?yede Küçük Sıhhiye Baytar mektebine" her gün sabah saat 
Ye :d~n İtibaren yukarıda bahsedilen hayvanatın getirilmesi ve getinni -
~ cczalandmlacağı bildirilir. (B) (249) • 
--. 

~ıJNMlftifMW 
Muhammen 

Semti meşhur ve mahallesi Cadde ve sokağı No. cinsi kirası 
Lira K. 

Eıninöniinde Valde hanı icinde 5 iki oda 55 

Y ukarıd::ı yazlı iki oda 93S senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veril -
~ek·· ı·~ uzere acrk arttırması uzablmıştır. İstekliler muhammen kirasının sene-
ı:~İııin Yi.izd~ yedi buçuğu nisbetinde teminah muvakkate akçelerile bir -
İs e 18 -K. evvel- 937 pazartesi günü saat 15 e kadar Çemberlitaşta 
~vakıflar Başmüdürlüğünde akarat kalemine gelmeleri. (220) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satısından: Safi 3000 kilo zencefilin sabşı Cumhuriyet ga-

~et · -esınin 31-12-936 günlü nüshasile ilan edilmiştir. (3820) 

3ndarma Genel Komutanlığı ,.\nkara 
Satınalma Komisyonundan 

Bir tanesine dokuz lira değer biçilen sekiz yüz battaniye 1-2-937 
·-'l\csi saat "14,, te kapah zarf usulile eksiltmeye konulacaktır.Şarbıamesi 
.s~ komisyon::?:m alınabilecek olan battaniye elc:siltmesine girmek isti -

•il '1.erin beş yüz kırk liralık teminat sandık makbuz veya banka mektupla-
1,..e ~attnamede yazılı bel"eler icindebulunacak teklif mektuplarını belli 
~\lb'• b -

........_ u saat on ü;;e kadar komisyona vermiş olmalan (58) (207) 
-----~~--------~~--------~------~--~----------

Tür_ Hava Kurumu 
üyük Piyangosu 

ş·rnd iye ({adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
4. cü keşide 11 Şubat 937 dedır. 
Büyü!< ikramiye: 50.000 Liradır. 

A Yrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
~O O , Q ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 
~kkat: 

c'! ~· Bilet alan herkes 7/Şubat 937 günü ak§atnına kadar biletini 
e·,1~ · · · d h kıt ol'>~ 1l'rnış bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerm eki akkı sa 
~r . ., 

llıı .. Gst. Defterdarlığı Üsküdar Tahsil 
l'1Üdür1 üğündeo: 

~ik". Adalar Emvaline 542 lira 31 kuruş veraset vergisinden borçlu ölü 
t" aıl Nalbantyan veresesinden karısı Anderiyanın üçte bir hissesine mu
l'esa_rrıf olduğu Kadıköy Caferağa mahallesinin Moda caddesinde eski 47 
~e~ı 49, 51, 53 ve 55 sayılı gayri men kul emvali Kadıköy kazası idare he · 
leti} ka~a~ı ile müzayedeye vazedilmiş tir. Talip olanlann o/o 7,5 pey akçe · 
~\in: bırhkte Yövmü ihale olan 18-1-937 gününe müsadif Pazartesi 
~ıköy kazası idare heyetine müracaatları. (87) 

TiFOBiL.::::c:m•-· 
OsTdidar Hulmk l/i'ihimliğinderı: 
Mürüvet ta.rafından Kadıköyünde 

Pazar yolunda Halit ağa sokağında 7 
numaralı hanede sakin Sacit aleyhine 
açtığı davanın tahkikat günü teblige 
rağmen gelmediğinden müddaleyh Sacit 
hakkında gıyap karan ittihaz ve tebliği
ne ve tahkikatın 13.3.937 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat 1 na talikine ı 

ZAYİ ve müddaaleyhin ikametgahı meçhul ol-

l.. duğundan ilanen tebliğine karar verile· 
iına . d Cilzdu n 1 ar~inden aldığım liman rek bu baptaki gıyap kararı mahkeme 

Cağ~ırrıı zayi ettim. Yenisini c:ıkara- divanhanesine talik edilmiş oldujundan 
an eskis"nin hükmü yoktur. müddaalcyhin yevmi mezkurda yine gel 

558 numaralı l\.amarot mediği surette gıyabında tahkikata de-

Sadllt. ı vam edileceği ilan olunur. 
.(V. No. 20304) (V. No. 20293) 

Satına 1 m a Sahnalma 
Komisyonu if anları Komisyonu Hanları 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatı i!antan 

lstanbul Levazım lmlrliğil 1 lstanbul Komutanhğı 1 
. .__. ... , ............ ~mmı--m::11 ... ,..mıiim ......... ., ... ıım:ıı-=z:ıııı:ımcm:.-•a_...a:da .. ••1111ö1.,_._ .... mıı.1 ... ._ ......... ~ 

İstanbul Deniz Yollama Müdür -
lüğü emrinde bulunan 20 No. lu 
motörün makine aksamının tamirab 
2-2-937 Salı günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Komisyonun
da açık eksiltmesi yapılacaktır. Ke -
şif bedeli 635 liradır. İlk teminah 
47 lira 62 kuruştur. Şartname ve ke,
fi komisyonda görülebilir. İsteklile -
rin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. "299" 
(234) 

Çatalca Müstahkem Mevki ıçm 

6000 kilo sabuna ihale günü talibi 
çılanadığmdan pazarlıkla eksiltmesi 
22-1-937 cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 2280 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. istek· 
(ilerin 171 lil'alık ilk teminat mak· ı 
buzu veya mektuplarile beraber iha· 
le günü vakti muayyeninde Fındık· 
lıda komutanlık satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. (51) 

1000 ton muadili olan 1388888 

litre 73 oktanlık benzin ile 200 ton 
muadili 2740348 litre 87 oktanlık 

benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Hepsinin tahmin edilen be
deli 415364 lira 60 kuruş olup ilk 
teminat parası 20355 liradır. Şart • 
namesi 2077 kuruş mukabilinde M. 
M. Vekaleti Satmalma Komisyo • 
nundan alınır. İhalesi 17 /Şubat/937 

Çarşamba günü saat 15 dedir. Ek· 
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka-

lstanbul Deniz Yollama Müdür _ :t- :r. • nunun 2, 3 üncü maddelerindeki bel~ 
lüğü emrinde bulunan 20 No. mo • Maslak kasrında açılan Pravatö _ gelerile birlikte ihale saatinden en 
törün tekne tamiratı 2-2-937 Sa- jöryöm elektrik tesisatı keşif cetve- geç bir saat evveline kadar teminat 
lı günü saat 15 de Tophanede Sa - li mucibince yaptırılacağından ihalesi ve teklif mektuplarını Ankarada M. 
tınalma Komisyonunda açık eksilt - açık eksiltme ile 18-1-937 Pa • M. Vekaleti Sahnalma komisyonu· 
mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 1624 zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. na vermeleri. (554) (3857) 
lira beş kuruştur. ilk teminatı 121 Muhammen keşif bedeli 1991 lira * * * 
lira so · kuruştur. Şartname ve keşfi 28 kuruştur. Şartnamesi her gün öğle 
lc:omisyonda görülebilir. isteklilerin den evvel Komisyonda görülebilir. İs-
belli saatte komisyona gelmeleri. teklilerin 150 liralık ilk teminat mak 

(300) (235) tuz veya mektuplari)e beraber ihale 
* :[. ~ günü vakti muayyeninde Fındıklıda 

Kuleli Askeri Lisesi için 2400 a- Komutanlık satınalma komisyonuna 
det firenk gömleği şartnamesinde gelmeleri. ( 3893) 

KURUN doktoru 
değişiklik yapıldığmclan açık eksilt
mesi 4-2-937 pereyembe günü sa-

1 

at 14,30 da Tophanede Satmalma
1 

Necaeddin Atasaaun 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ~ 
bedeli 3600 liradır. ilk teminatı 270

1 
liradn-. Şartname ve nümunesi Ko -
misyonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatte konıisyo:1a geL"'Ileleri. (302) 

(236) 

Her gün 16.~o dan 20 yt kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara ~ de hastaları· 

nı kabul edE'r. Cumarfrs;i günleri 11 

den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

İstanbul Asker l·onağmda bulunan teminatı 75 liradır. Şartname ve keş
kalorifeı·in tamiri 19/1/937 salı gü· fi komisyonda görülebilir. istekli -
nü saat 14,30 da Tophande Salın - lerin şartnamesinde istenilen belge -
alma K::omisyonunda pazarlığı yapı· lerle beraber belli saatte komisyona 
lacaktır. Keşif bedeli 999 liradır. llk! gelmeleri. (303)_ (2371 

Altı adet muhtelif tezgah pazar • 

lıkla eksilbneye konulmuştur. Tah • 
min edilen bedeli 18000 lira olup 

ilk teminat parası 1350 liradır. tha -
lesi l-Şubat-937 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye gİrccekle • 

rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

1 madelerinde istenilen belgelerle bir -
tikte ihale gün ve saatinde Ankarada 
M. M. Vekaleti Satmalma Komisyo • 

nunda bulunmalan. (570) (231) 

Dr. Hafız Cemal 
U>KMAS HEKiM 

Dahiliye Mütehauısı 

Pazardan başka günlerde öğleden sonra 
saat (2,5 truı 6 ya) kadar tstanbulda Divan 
yolunda (104) numaralı hususi kabinesinde 
hastalarım kabul eder. Sah, cumartesi gün 
lerl sabah "9,5-12" saatleri hakilcl fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kışlık telefon: 210«. 
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Dlnya aasıl il atacak? .. 

KURUN ılaveterinde okuyacağınız fevkalade meraklı bir seri 
uavemizin yarınki sayısında Bir tabanca patladı 

L 
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Askeri Tekaüt 
kanununda 

yapılan tadilat 
Eski mülekaitıeri çok 

sevindirdi 

Askeri Mütekaitler Cemiyeti 
eski Tahsisat Kanununun eski 
mütekaitler baklanda da tama-ı 
men tatbikini istiyecekler. 

Askeri tekaüt kanununun 60 ıncı 1 

maddesinin eski mütekaitler hakkında 
da cari olmasının Büyük Millet Mecli 
sinde kabu1ü mtitekaitleri sevindirmiş · 
tir. 

Tekaüt kanununun altmışıncı mad -
ıdesi şöyledir: 

''Zabitler ve askeri memurlardan ~I 
kaüt olanlar Uç sene zam alırlar.,, 

Bu madde eski tekaütler hakkınd:ı 

da tatbik edileceğine göre bu tekaüt -ı 
Jer de üç sene kıdem zammı alacaklar -
dır. Yani 20 sene hizmet etmiş eski bir 
mütekait bundan sonra 23 sene hizmet 
etmiş telakki olunacaktır. 

Bu zammın bütün eski mütekaitle · 
rin maaşlarında az veya çok bir aksi o
lacaktır. Ancak maaşlara zam mesele -
si her mütekait için ayndır. Çünkü her 
mlitekaidin hizmet senesi biribirinden 
ayndır. 10 senelik hizmet etmiş bir yüz 
baıı olduğu gibi 15-17 senelik de yü.z:
batı vardır. Ve bunlar ayrı ayn nisbette 
tekaüt maaşı almaktadırlar. Bu zamla -
nn hangi aydan başlıyacağr meclis büt
çe encümeninin vereceği karardan son -
ra belli olacaktır. t 

Diğer taraftan haber aldığımıza göre 
askeri mütekaitler cemiyeti meclisin, 
eski mütekaitler hakkında gösterdiği bu 
şefkat ve himayesinden cesaret alarak 
Ankarada yüksek makamlara spn bir de· 
'a daha baş V\lrarak eski tahsisat ka • 
nununun eski mütekaitler hakkında :h 
tamamen tatbikini istemeye karar ver -
miştir. Bu hususta hazırlanan istida bir 

kaç güne kad r Başbakana. Meclis re 
isliğine. Genelkurmay başkanlığına, mil· 
liyeye gönd"rilecektir . 

Dün eski bir mütekait şunları söy -
)emiştir: 

''- Biz •le bu memleket uğruna se
nelerce cephelerde çarpıştık, dövüstük. 
Benim hizmeti'll otuz seneyi bulmakta
dır. Buna rağmen aldığım tekaüdiye ı ek 
azıdır. Bu k.:dar h:zmetimden başka mü
temadiyen de yüzde on iki buçuk kuru-:? 
tekaütli•k icin maa~ımdan para kesilir
di. E'Ski tahsisat kanununa göre bin kı.:
ruş m~ası olan bir memur tekaüt olun
ca 3000 kuruş tahsisat alırdı. Bize i'Se 
tahsisatın ancak yarısı verilmektedir. 
Biz eski tekaütlerin istediğimiz işte bu 
eski tahsisat kanununun tatbikidir. Ytik 
sek makamların artık bu sefer istediği 
mizi nazarı dikkate alarak maaşlarımızı 
haddi mt\kuliine cıkarmalarını kendi bü
yüklüklerinrlen ve Cumuriyetin ~nm -
dan bekliyoruz ... 

]nf!ilfere uzak şarkta 
hücuma haz.ırıan19or! 

Londra, 14 (A.A.) - Singapurdan 
bildirildiğine göre, bu askeri üsdeki ka
ra, deniz, hava kuvvetleri çok büyük 
kombine manevralarda bulunacaklar -
dır. Resmen bildirildiğine göre bu ma· 
nevralann, müdafaa tesisatını tecrübe 
etmek ve aynı zamanda deniz kuvvet -
lerini hücuma abştırmaktır. 

lngilterenin yeni 
tal}qare f!emisi 

Londra, 14 (A.A.) - İyi malum.' 
almakta olan mahafil, 1937 senesinde 
tezgaha konulmuş olan Victorius ve 
illustrious tayyare gemileri, 20.000 ton 
hacminde olacaktır. Bunlar, ellişer tay
vare istiap edeceklerdir. 

_4ırnanyanın ilk forpilosu 
Kief, 14 (A.A.) - Yeni Alman d.:>· 

nanmasmın ilk torpido muhribi, bugün 

1 
servise girmi§tir. Bu gemiye Leberccht 
Maass ismi verilmiştir, 

80,000 Alman askeri hazır 
Müsienı 'eke almak şartile lspangaga qapılacak yat dım 

Veni endişeler doğuruyor 

lngiltere ile Fransa 
vaziyete müsaade 

edecek mi? 

Jspanyaqa asker fÖn
aermek iç.n Hit1e11n 
reqıerine müracaat et
tiği kumandanlardan 
Btomberg ve kara or
dusu kumandanı Friç 
--~~{t * ..:::::_::===-

İspanya işlerine müdahale bahsinde Hitler'le Alman. 
yanın askeri şefleri arasında bir ihtilaf çıktığı ve bunla· 
rın Hitler'in fazla ileri gitmesine mani oldukları yazıl

mJ§tı. 

Bu mesele hakkında son gelen malumata göre Baltık
taki Alman donanması kumandam Focrster İspanya
ya gemi göndermemek için istifa etmiştir. Bundan az 
sonra Frankonun adamı Hitler'le görüşmeğe gelmi!ı ve 
kendisinden 60.000 asker istemistir. Hitler bu talebi ka
ra ordusu kumandanı general Fritsch (Friç) c sciyle
miş, o da bunun inıkansızlığını ileri sürerek teklifi rcd
detmistir. 

Generalin bu fikrine bütün diğer askeri şefler ve 
Hitler'in itimadını kazanını~ olan Harbiye nazırı ~fare
~ Von Blomberg de iştirak etmişlerdir. Hitler de on
lann fikrini kabul etmiş bulunuyor. 

Fakat, dünkü telgraflardan biri Almnnyanın İspan
yadan müstemleke almak şarlile 80.000 asker gnnder. 
mcğe hazır olduğunu haber veriyordu. Bu haber ctra. 

Kadın aşıkını salıverme
mek için odanın anahta
rın• bir tür:ü vermek 

istem~yordu 

fında mütalca yürütenler bunun büyük bir harbe sebe 
biyet vereceğini ilave ediyorlar. Çünkü, Fransa ile tn. 
gilterenin buna müsaade edecekleri zannolunmuyor. 

ALMANYA FASTAN VAZGEÇMtYECEK Mt? 
Almanyanm İspanyol Fasına asker çıkarması üzeri· 

ne Fransa ile Almanya. arasında husule gelen gerginlik 
Hitler'in Fransız büyük elçisine verdiği teminatla biraz 
gevşemiş bulunuyor. Esasen, daha ~nra, Fasa Alınan 
askeri çıkmadığı, çıkanların mühendislerle zabitler ol
duğu söylendi. 

Bununla beraber, Fransa Almanların Fasa el atma. 
lanndan gene cndişededir. Çünkü, son haberlere göre 
Almanya İspanyol Fasından maden çıkarmaktadır. Ev
veldenberi bir müstemleke arzusu bcsliyen Almanyamn, 
bu ::;uretle, Fası hrrakmıyacağı tahmin olunuyor. Bu 
arada Almanyanm, umumi harpten evvel de demir el
de etmek için f<'asa göz dikmiş olduğu hatırlatılıyor. 

1911 de Agadir önüne, gene bugün~ gibi, Alman zırh-
hlarr gelmi~. ' 

< ~· ' y • .. 

\ .. ':'·, '~-.' _;:~ 

-
H1kô.yesini dördüncü sal}ıf ada okuqunuz 

Gayri übadil bonoları niçin düşüyor 
Satış komisyonu iyi ve kıymetli 
bina•arı satışa çıkarrr"lıyor mu? 

Gayrimübadil bonoları son günler -
de tedricen düşmeye başlamıştır. Bun· 
dan bir ay evvel 13 lira olan bir bono 
on gün evveline kadar 11 ,5, 11,75 liraya 
kadar inmişti. 

Son hafta zarfında ısc 10,5 lirayn 
kadar düşmüştür. 

Bu düşüşün sebebi şu suretle izah 
edilmektedir. 

G::ıyrimübadiller komisyonu satısa 

kıymetli v~ iyi binaları çıkartmamakt~. 
bunun yerine İstanbulun kenar. köşe ve 
bucağınd;ıki ah!Jap evlerle tarla ve bu-
na benzer yerleri çıkartmaktadır. j 

Bundan başka müzayedeye çıkarı -
lan evlerle tarlalar hemen. hemen his· 
selidir. 

Elinrle bono olan bir kimse ivi bir 
yerde olmıyan. üstelik sonradan izalci 
~üyuu hl n icap ettirecek veyahut ken
disini bc.-lkl senelerce uğra~tıracak his · 

Trabzon transit 
yolu 

Henüz başlanmıyan 
kısma bir mılyon 
tahsıs edilecek 

H ük(ımetçe verilen bir karara göre 
Trabzon - Kızılrize transit yolu bu se
ne isinde ikmal edilecektir. (Gürcü Bu
dak l da gümrük açılacaktır. Asıl İran -
dan ticaret e yasının transit suretile 
nakline ondan sonra başlanacaktır. İŞ -
Jiyecck nakliye vesaitine göre İran hu .. 
dudıından Trabzona iki gün içinde ti -
can~t eşyası gelebilecektir. Halbuki ay ' 
ni mesafeyi evvelce develerle ancak yir· 
mi. yirmi beş günde almak mümkün ola
biliyordu. Transit yolunun henüz bat • 
lanmıyan kısmına bir milyon liraya ya -
kın para sarfolunacaktır. Bu yolun ya • 
kın bir zamanda ihalesi için icap eden 
muamele yapılacaktır. Transit yolunun 
uğnyacağı kasaba ve şehirlere ait olan 
kısmr asfalt ve yahut parke olacaktır. 

Mısır ordusu lakvive 
edilıyor 

~ 

Kahire, 14 (A.A.) - İngiliz sefiri 
Mısır hükumeti ile Mısır ordusunun 
takviyesi ve lngiliz harp malzemesi it" 
tirası hakkında müşaverelerde bulun -
mak üzere buraya gelmiş olan askeri 
heyet azasını Nahas Paşaya takdim et· 
miştir. 
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seli mallara talip çıkmayınca bonolar el
lerde kalmakta, bono satıcısı bulunrna • 
sına mukabil de, alıcı olmayınca fiyat • 
lar günden güne düşmektedir. 

Gayrimtibadiller komisyonunun rrı~· 
zayedesine girip mal almak istiyen btf 

zat şunları söylemiştir: "Elimde boP
0 

var .. Mal almak istiyorum. Açık müı3 • 

y<."deye girdim. Bir ahşap binaya ıooO 
lira kıymet konmu tu. Bu binaya beti." 
den başka talip çıkmadı. Usulen btf 

mikdar arttırdım. Müzayede şart ve ıc:ı• 
vaidine ...-öre malın benim üzerimde kal-

b .. 

ması icap ederdi. Satış geri kaldı. Ba 
na: 

- Bu kıymetin üç mislini verirseıı 
malı sana veririz, dediler. Konan kıymet 
zaten yüksekti. Hisseli bir emlfike ilÇ 

misli kıymet vermedense malı almalctaıı 
vazgeçtim ... 

Galatada bono alıp satan bir sarraf 

da şunları şöylemiştir: 

''- Bonoların düşmesi üzerinde sat ' 
rafların hiç bir rolü yoktur. Biz ekseri " 
yetle birkaç kuruş karla alır, satarıı· 

Gayrimübadiller komisyonu geÇef' 
sene büyiik binalar satışa çıkartJ1ll~tJ· 
O zaman bir bono 42 liraya kadar çık' 
mıştı. Bugün elimde yüzlerce bono .,sr· 
Ben bunu 13 liradan aldım. Halbuki 
yasa şimdi 10,5 lira .. Bonolar elimde dtı-
ruyor ..... 

Diğer taraftan haber aldığımıza g6• 
:-e, gayrimübadiller yeniden Ankarar" 
başvurarak bonoların dü§memesinin ıe· 

. minini istiyeceklcrdir. 


