
Ras Desta Sayısı Her Yerde 3 Kuruş 
Mare9al Grazianl ile 

c;arpıfıyor 

. 
Kendi yerine başkasını 

imtihana sokmuş 
Ankara, 23 (Telefonla) - Gazi 

lisesindeki Avrupa imtihanında bir hi 
dise olmuştur. Ziraat enatitUsü tale· 
besinden Gaşil kendi yerine mülkiye 
talebelerinden Rızayı sokmuştur. 

İkisi de polise teslim edilmiştir. 

'b_Ronsa, 23 (A.A.) -Bq eğmemi§ aoıı 
qabet tefi olan Raa Desta, marepl 
~ tarafmdan idare edilen genit 
bir aıkeri hareket kat'§ısmda kaçmak 
!Qecburiyetinde kalrruıtır. İtalyanlar 
111illıiın rnikdarda mitralyöz, tilfek ve bir ' 
top iftfnam etmiglerdir. 20. 3 Onca Yıl• Sayı 8840 • 780 • P Az A R 24 lkJncfklnun t037 

~rkiye ve Fransa Eden'in Tavassutunu Rica Etti 
Tu··rkı·ye cu···mhurı·yetı• oun Cenevre'de lngiliz !:fariciye 

Nazırının bulundugu 

tref ve haysiyetini, hak ve menfaa-' Bir Hususi T opl~ntı 

/j 
tini korumanın yolunu bilir Daha Yapıldı 

""" Fransaga ve Fransız siyasetini tenvir etmiye yanaş-
.. 1'uyan dost tanıdığımız devletlere söylemek isteriz 

~ltıhuriyetimize Osmanlı imparator
~nun bir temadisi nazarile bakmak 

Qenı isabetsiz, hem de 
1ehlikeli bir meslektir 

•• 
Uzerinde haklı olarak"""'"' 

Havas Ajansı 

Hal çaresi
ne doğru ... 
Gidıldiğin i söglügor 

Cenevre, 23 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

B. Eden ve Sandler'in huzurile bu 
sabah Fransa ve Türkiye mümessille-

Litvinof Dr. Aras'la görüştü 

B.EcU.m 
(YazıM ! inci aayıftJdo) durduğumuz bir nokta ) 

'~•Ütunlarda sık sık, bahsedegeldiğimiz bir hakikati timdi bir ~ 
' l·· . tekrar edelim: Fransa hükumetini müıkül vaziyete sok- ~ 
~kiy~ C~mhuriyetinin hiçbir zaman hatırından geçmez. Si- j 
~ e §ınıdıye kadar böyle bir zehaba mahal verecek hiçbir ~ 

ri araaında yapılan müzakereler esna- ----------------------------

.. ~ktur. Ancak bilinmek lazımdır ki, Türkiye bu emel üze.. j 
rlc.a- ya}ruz, f nmaaıun ha an için değil, ayni zamanda ha· ! 

~ ~riayet ettiği bqka devlet ve milletlerin dostluklanna da ( 
~ t verdiği için siyaactini tesbit etmiıtir. Bu hakı"kat ~ 
~"""-~fından anlB§ılmıyorsa bunu, kendisine dost devletler sa- ~ 

-~anlatmalıdırlar. E 

~Böyle yapılmıyacak olursa arbk, bu o demektir ki dost tanı- ' 
~ ~e doatluklanna kıymet verdiğimiz o devletler Türk ıeref ve ~ 
~ "itine, Türk izzetinefsine karşı f ransanm ihmalkar bir vaziyet İ 
~, elt takınnıasmda beis görmüyorlar. O halde biz de gerek ) 'h gerek Fransız siyasetini tenvir etmeye hernedense yanaş- 1 
~ ~devletlere Türkiye Cümhuriyetinin kendi şeref ve haysiyeti- \ 

~ A-~~ ~~ menfaatini koruma nm yolunu bildiğini söylemek 1 
.. L;.,-~ ıtın bu tekle dökühnesi Türkiyeyi, hiç de arzu etme-
~ ~t. uhuma sevkedebileceği ve bunun tesirleri batka ta
~ileceği endiıesidir ki hizi, azami ihtiyatla harekete = 
~ • Bin~e~aleyh m~ley i bu rad~eye. getirmemek için \ 
~ ol .... kendilennc tcveccuh eden vazıfeyı yapmaları pek Iü- f 
~ }ı~ dugu kanaatindeyiz. Biz, dostluğa layık ve lazım olduğu ka- } 

' l~~· ha.~ ve ~en_faatler~ azami riay~tte kusur ':,tmiyoruz. I 
~ ltiy~ Cumhunyetıne eskı Osmanlı ımparatorlugunun bir 
~ llazarile bakılarak ona karşı dejenere bir politika takip 
~ ~u ve hala bu sevdada yaş1yan diplomatların siyasette hü- f 
S te~ ~klannı görürsek bunun yalnız isabetsiz değil ayni za- ~ 
---~ lıkeli bir meslek olduğunu söylemekten de kendimizi ala· i 

. ~ ASIM US l 
udı-·N·~;;·;;· .... ;~·~ ...... ;.ö·;·~·~·d·~ .. -.. ~ 

J 

tw. C~ San'atMrın tabutu Kadıköyüne götiırülürken 

smda lskenderur. sancağı meselesine 
mandalar prensipleri dahilinde bir hal 
çaresi bulunmak yolunda bUyilk admı
lar atılmI§tır. 

Amdolu Ajmlamın notu: 

Anadolu Ajansı bu daldkaya kada.r 
yıukandakf Havas ha.'berlnln teyit e
den ma.ltlmatı almamıştır. 

Haftada bir 
Dünya 8İqasasına 
toplu bir bakış 

Ur~leri im~o 
Edebileceklerini 
mi sçınıyorJar? 

Hatayhlar1n mevcudiyet ve 
haklar1 teminat altına ahn· 
madık~a bir anlatma 

imklnı yoktur 

Acaba Fransızlar "Uç sene sonra 

fÖy)e yaparız, böyle yaparız,, gibİ SÖZ• 

Jerle bir intikal idaresi luiıbul ettinnek 
ve bu üç senelik intikal devreainde Ha· 

tay Türklerini kahredici tazyilderle im
ha edebilmek ümitlerini mi besliyorlar? 
Eier böyle iae bu ihtimali kat'iyyen ha
br ve hayallerinden çıkannaJan lizmı • 
~ır. Türk davumm esaıaı en kıaa bir 
zamanda Hatay Türklerinin JDeYCadi • 

yetlerini ve haklarmı en kun-etli mad
di teminat albna almaktır. Akıi takdir
de herhangibir anlapna fonnülüne var
mak imkansız bir te"dir. 

Ma1oal.enin tamamı 6 tıncı 8a!fı/adtldır 

Bu~ün 

Ballfanlar ve TOrklUk 
Ya.zıı:ın: Hü.<Jeyin Namık ORKUN 

(3 üncü sayıfammla) 
-.q tf Pata h 
~~ ~'-irt astanesinde vefat eden 
~ · t cenaz · · 

mü§, ebedi istirahatgahına verilmiştir. Tarih vesikalafl arasında~ 
tel,. ti\~ esı dün kaldırıl -

ı._ ·ıe ., e ha t 
"91ıa~1ı:•'tirnttıi 1 anoden alınarak Sir· 

ıc_12 ~dılcısı. .. buradan bir motöre 
~b~'cıs., ialt;ıun~ geçirilmiştir. 

e Iton esınde bulundurulan 
•raıt Yakacığa götürtil • 

Nevresin cenazesinde konservatuvar 1 Yangın yerinde atk 1 
Muallimled ile tanıdık ve sevdikleri bu-j 
lunmuşlardır. Dün gece İstanbul rad - Yazan: Oaman Şevki ULUDA(J 
yosunda da merhumun bazı eserleri ça-! (4 Uncü sayıfamızda) 
hnmıştır. , ______ llllllıı __ llllı ....... llll.,l 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 

Mesele ·gittikçe karışı
yor diyorlar· 

Türk - ltalyan yaklaşması 
Fransızları telaşa verdi 

(.Ya.mt 8 f'lc.'t :3ay&ftiila} ı 

lstanmü sokaklarında ~: Sultanahmet meydam 

Evvelki gece sabaha karp baılryan 
kar, /dün fasılalı bir surette devam et -
ti. Kandilli rasat evinin verdiği malu -
mata göre dün saat 14 te barometre 
777, en çok hararet sıfırdan yukarı 1, 
en az hararet sıfınn altında 2,5 derece 

idi. Rüzgar Yıldız ve Poyrazdan unl • 
yede 15 metre aüratle eamiıtir. 

Kann bugün de yağmaaı muhtemel
dir. Karadcnizlde ba§lıyan fırtına dlll 
gece dinmi1, vapur ıeferlcrinelar devam 
ctmi§lerdir. 

Moskova' da Radek'in 
muhakemesi başladı 

Mevkuf lar casusluk ve tetlıişçilikle 
itham ediliyor 

Troçki Berlinde müzakereye girişir
ken Radek ve arkadaşları Moskovada 

faaliyete geçmişler 
a-••~. 
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Fransız gazetelerinin neşriyatı Münihtt!n ItaEyaya 
giden Alman 

askerleri 

Türkiye, Fransa Ede 
tavassutunu rica ett Mesele gittikçe karışı

yor diyorlar Fransaqı nıçin teıaıa 

aüılirmüıtlll . o·· 
Paris, 23 - ''Echo de Paria" pıe· un 

tesi Fransanın 't;'asa Alman a11keri 51k -
Cenevre'de lngiliz Hari 
Nazırının bulunduğu Türk - ltalyan yaklaşması 

Fransızları telaşa verdi 
tığı haberi ü: .:rine dU§tUğü telaıı anla-
tarak fC>yle diyor: 

Blrkaç bin Alman aıkeri hareket 
eaırini almıt bulunuyordu. Bunlar ttal
yaya gitmek için Münihten hareket et
tiler. Her 1eydcn nvel bu bidiseye ma-

llESBLB Gl'rrlKÇE KARI§MAKT A 
Parla 23 (A.A.) - Anadolu ajansı

- 1a...ı muhabiri ltlldiriyor: • 
Pertlnah "Echo de Parlsn de Blum 

projel!inl mUpkem ye ekaik baldui11-
mun, gimrük ve laarlclye işleri mits
tesna aneağm filea isüklalinde ısrar 
eyledifbnfzi 1'8rarak saneafın binna
zarlye 8nrl,.ede kalmuma razı olaca
lmuzı tahmin ~yor. 

Oe'U't'l'e gazetesi ltalyanıa Montrö 
mukavelesine iştin.k için Türkiye ile 
müzakereye başladıfından, Tedik 
Bitti Arasın Kont Çiano ile görüşe
eeiinden bahsederek İtalyanın Mncak 
lflnde bizi ısrara teşvik eylediğini, Al
aanyanm Ankaracla büyük bir faali
nt sarfettlifni ve batta uncağı kuv
ntle ltPl tavaiyealnde bulunduğu şa
~lan clhdtllilnll ya.zryor ve "mese
le Jfttlkp bnpaaktadır" diyor. 

Oeane pzetealne söre lcabmda Ro-ma hakemlltfnf kabul edecekmişiz. 
Tem .. ve Flpro psetelerfnln Ro

- aahablrlert 811&11 mahaflle atfen 
,. maltmatı vermektedir: 

Ttlrtd19 ile ltalya aruındaki mü
aaebat J'eqi bir safhaya sfrmekle be
nber Ara - Çlano mfllü.atı henüz 
wk!tmdir. 

Parla 23 (A.A.) - Havas ajaDSI bil
ilrlyor: 

"Yakmcla bir lhtllUa varılacağını 
lümln etmeye hiçbir mani yoktur.,, 

BUtiin gazeteler arasında lskende
rn meseleable dair yapılan mibü• 
relerden ı.heederlıen ::ratanya derc
ettlllınlz dlmlesfle nikbin davranan 
1811119 Popo111er S&Mfe.si vardır. 

Difer taraftan Petlt Parfsien, şu 
•ltalealan ileri silrmektedir: 
~Almanya n 1tal1UD1 T8ıtl1e:ri 
IMlll'lrltl:llE h--.ncla teşvik etmele

e kendisine karşı dostluklannı 
sBsfennek içindir ne de Türklerin 111-
zel gözlerine aşık olduklanndan do
layıdır. Bu Bd deYletin memdı arazi 
tulamlyetfne khuentn tecariz ede
.... nazartyeelnt Tlrklere ihlal et
tb'11aek. JD&Dda sistemlerini ve ekalli-
19& bldelerinl altüst ettirmektir .. 

Aal d11 Peaple gazetesi, Tttrldyenln 
Wr&maclan gayrf memnun ve lnrtlte
ntlen ıakata han.le aframı, olmuı 
Mtieesl olarak Mmollnl tarafmdan 
,.prJaa •tlalt teldlflert kabul etme-

sinden korkmaktadır. •'Bugün İtalya, 
Moııtreux mukavelenameslne iltihak 
ediyor. Türki)'e filen Habeşistan im
paratorluğunu tasdik eyliyor. İki dev
let arasında kuralan ba anlaşma daha 
ziyacle tevesaftl edemez mi?,, 

Paris, 23 (A.A.) - Bugünkil mat
buat, bir admı geri atma.dan Sancağın 
istlklili tezinde mrar etmekte olduğu
muzu kaydettikt& sonra İngiliz • 
Franeı cörlle mut.ı>akat ve tesanü
dünü sakl&m'ımaktadır. 

Ere Nouvelle, L5Homme Libre, 
Excelaior ıueteleriııin mütalea.ları eu 
surette hUiasa olunabilir: "Fransız 
teklifleri Ankara.da iyi karşılanmadı. 
Prestij ve umumi politika mUlAhazala
rı meselenin l'ramm • Suriye itil&file 
manda dairesinde hallln1 lmklnuz su
rette kanftınyor. GentJemen ~ 
ment'i Akdeniz paktlle tamamlıyara.k 
ltaıyan hedeflerinden endleelerl lale 
etmek, 1lYUfDl&fı tolaylqtınr,., 

Humaıılte ,.zete.ı diyor ki: 
"Sancatm mevcut •tatllfl tehlikesiz 

feda edilemez. Karpbkh yardım paktı 
ve klrlı ticaret maalaedulle aaltef eh
hümler dalıtıJabUir .. 

Petlt Parfaiea pzete.I de şu mtita
lealarda bulanmaktaclır: 

"Mandacı lnıfltere, sistemin sannl
masım ve Türk talepleri geniş bir su
rette tatmin edfJmek suretfJe haşir.ala
rma da yol açılmasını istemezdl 

ni olmak lazımdı. Çünk8 Almanlar ti-
mali Afrikaya bir kere ayak bastıktan 
sonra Onlan ancak blr harp oradan ÇS· 

karabiliftfi. Halbuki Almanlann flmall 
Afrikaya çıkacaklan haber alındıktan 
sonra Alman hlikQmeti bu kıtalan bat
ka bir latikaıııete aevlıedebilir4L 

~u te1ebbl1s Fransa - Almanya i1 -
terini bozmamrı bililds iki memleket a • 
rasmdaki münHebatı clddt bir ihtUAf • 
tan kurtarmııtır. 

Cenevrede 
Diler meseleler 

Cenevre, 23 (Hususi) - Uçler ko
mitesi içtimai eeauaula Dantzig me
sela! hakkmdakl noktai nar.arlarda 
mahs111 bir mUp.hebet mevcut oldulu 
tMblt e40mlttlr. lnıf liz mahaflllne 
göre, bir prensip anlaşmasına vanl
mıştır. Konseyi11, pazartesi gtinU öğle
den sonra yapılacak lçtlmamcla bu 
maeleyi tetkik edebileceği ümit olun
maJdadır. 

Fransa, İngiltere ye İsveç tarafın
dan teıaliUl etmif olan Dantzla itleri 
'Oçler komitesi bugün, dtltl obmuı 
oldala muhtu.r bir raporııa euslı 
nolda1anm ilah eden B. Beeld dlal• 
mittir. 

Franus Ye lngillz sihnlyetleri bu hu- A k b ••ta kuvvetle birbirine dayanıyor. meri agı su astı 
En büyük kozumu lngllterenin mtl- Nevyork, 23 (A.A.) - Olıio nehri 
zaharettdfr. Dr. Aru, kati taJfmata gittikçe kabarmaktadır. Balen Loui.s
baflı olmakla beraber, Ttlrklerfn Jnkı- villede aevi)Wl r~rmal eeviyeeindell !4 
tar istemedikleri de muhakkaktır.,, metre yllklektb". 

Popu!air ruetesl. görütlerin 'bozuti:- Zarar ve alyaıı birkaç yüz milyon 
sa olduğunu ve fakat ümitsizliğe dütlll- dolan bulmqtur. 

medııtnı ve Eden ue oıan tildr muta_ Almanya ile ticaret an
bmtma bilyilk ehemmiyet vermek Jl • 
zmı geldiğini kayldetmektedir. /aşmamız yenılenmıyor 

Aıni du Peuple ayni fikirdedir. Ankara, 1.8 (Telefoala) - HUkOme-
Paris Soir diyor ki: timiz Almanya llı olaa Jdering anlaş-
"M. Sandler, ne vakit doktor Araa'ı ıaasmı 1enllememete karar vermlt ve 

görerek kendi•ine yeni bir metin ver • bu karan Alman hük1lmetine bildir
mek istese, .. Bunda yeni bir ıey yok, miştlr. J'akl anlaşın& 15 m&YJBta blte
Franaa hep oldufu yerde sayıyor.,. ce- cektir. 
vabrm ahyor. Halbuki M. Eden, dün AVUSTURYA İLE OLAN ANLAŞ. 
gece Franııs murahhaıına "Sizi bu me>o MAMIZDA DEGlŞlKLlK YAPILIYOR 
ıelede biraz yumupk buluyorum'' ıder- Avusturya ile aramızda mevcut bu-
ken tüphesiz ki aldanmaımttır. Junn ticaret ve klerfns aıılapauın-

~------=--=-=-=-=--=====~=-~---- da bazı dellşlk11kler yapmak tlzere 

nevreden Fransızlar 
a birşey beklemiyorlar 1 

başlanan miizakeNler Mticelenmlştfr. 
Proje ,umu tudlk edlleeüUr. 

Yeni kaza fle nahi9eler 
kuru.iıılJor 

Ankara, 23 (Telefonl•) - Umumi 
mMettitlerln toplantııanıula alc!ıkla
n kararlardan llOll!'& Bepelrllete ver
dlkleri rapanıı tatbikatına ~llmll 
tir. 

Trakya uuıumS ıatltettltlik mmta.
._...,. " blr1DGl mlfetUelUı ... ....... , .._ .. ı. ••,••••rt,,. .-. 
h•llı'l .............. . 

u arada Türk - lngiliz. dostlu· 
ğuna da suikast yapılıyor! 

tolv .............. ... .,.. __ • n=w w ...... _. . ._. 

·-~-.,...~ tir, . '91~-~--... 

Bir Hususi T oplant 
Daha Yapıldı 

Cenevre, 23 CB111ua!) - BugUn öf-) 
leden evvel tsveç Hariciye nazın ve 
konseyin İskenderun meselesi rapor
taril B. Sandter'in b&§lmrılığuıda hu
IUSI blr toplant.ı ela yapılmJttır. Bu iç. 
timada Türkiye ve Fransız Hariciye 
ve İngiliz Hariciye nazırı Eden, mUp
vtri Raııdel hazır bulunmqtur. Bu iç. 
tim.ada iki taraf m esas mesele hakkın
da noktahıazarlan bir daha taarlh e
dllmit ve Jıuıci DOktdnazarlarda an. 
laşma olduğu ve hangi noktaların te
lifine tmkb olduflı arattmlmJttır. 

Bu alqam Lltvinof Araa'ı ziyaret 
le uzun mtlddet görilpnilfttlr. 

BDBNIN TAVASSUTUNU RiCA. 
ETTlK 

Ceaenı Z3 (A.A.) - D. N. B. m11-
hablri bildiriyor: 
Fransız ve tnriliz mahafilinde sa

nldıtma söre, Frana, p111di, S11ri1e1'e 
Milletler cemiyetinin kontrolit altında 
mevcuttan az farklı bir muhtariyet 
vernaeye hazır baloamaktadır kt, bu, 
mandanm idamesl demektir. 

B. Eden sancak meselesi hakknada 

şimdiye kadar birkq t.9M111111 
Juıunuştur. TUı1der ve F 
meselede tavassut etmeyt k 
rica etmlşlerdJr. 
Diieı bir m111•dan 

göre, İngiltere, her şeyden 
riyenin Fransa tarafından 
terkeclllmesinin htbıı sec•• 
sundadır. Fransız mabaftlbl 
oldufu veçhlle, lngilterenla 
ittifakları •Ultelllia• Jnl Wı 
mada bulundufuna tebarUı 
tecllr. 

Dtl AQAJIK/ JltJZAKB 
Cenevre, 23 (A.A.) - 8' 

Jıablrl bll41riyor: 
Sancak hakkmdaki 

bu akpm c1a denm eclDılldlllJ4 
sız ve TUrk delegeleri, CM' Hedlll! 
teati eyledikleri smeti teevil9 
1erl berbut. mUakerelerdl 
tu.er yeniden topl&DDllflardJI'• 
ltibvile kabul etseıer dalıl, 
daha evvel A.nkaraduı iltlJ .... 
lunmalan muhtemeldir. 

Moskova' da Radek'i 
muhakemesi başlad 

Mevkuf lar casusluk ve tetlıişçil. 
itlıam ediliyor 

T roçki Berlinde müzakereye giri 
ken Radek ve arkadaşları Moskov 

faaliyete geçmişler 

• 

Loadra, 23, (A.A.) - Moskovadan 
Reuter ajansına bildiriliyor: 

Radek'in muhakemesi batlamııtır. 

Bütün mnkufiar clirllmlerinl itiraf et· 
mitlerdir. Mevkuflar caıualuk ve tet • 
hitçiUk yapmak ve kapitalizmin ihya • 
ama teıcbbila etmekle itham edilmek • 
tedirler. 

tthamnameye nazaran mevkuflar 
So9yet rejimini yıkmak ve Almanya, 
Polonya ve Japonyaya yankm etmek 
mak1a4ile T~kl tarafından tertip ed\. 
len vill blr ıllikut ıebtkoaiııcle plıto 
mıtlardır. Troçki BcrUnde M. 11111 ile 
mtlzaktreye &irittiği IJJ'ada Radelr, fla
takov ve Sokolnikov lc!a Moakovada fa
aliyette bulunaıuf1ardrr. 

Radek, efeT -ı'roç1d merkesL, mu • 
vaffak olatD&Pa onua yerini tutmak 
için ''ihtiyat merkez" tetkil ımüt ol • 
makla itham edilmektedir. Bu ltbam -
rwneye ı&e Raaek ile eliler mevkuf • 
1aı' ll~cta .... tcat1ıl dlp1cmdar
.. m~ ~tir. 
Ra~ •• , ..... --~· =.== ... ;/i~llM'l ..., ............. ~-·••= 

«Rmılilf tl#\ Mwı1111ilıllll'll~fllllll'•f'H: --~-..~~ .. ~-lrli •* .... •: 
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---1 kanlar ve Türklük 
Yaşar Nabi'nin son kitabı 

tetkik hakkında bir 
Yazan: 

Çtt ~Ueeyln Namık Orkun 
~=..bir çağda edebi1at ilemi· Ba ada buıün Romanyaya tabidir. Bu 
ti~ bir >er tutan Yaşar Na- Adakale Türklerhüa foHdoruau pro
M · ..... eden 11erler de vücuda fesör Kunos lpaa tamtmı§tır. Yarar 

1 llir. Bomerin Odi8esiai tereli- Nabi de buraya aframayı unutma· 
liW Mete adlı tarihi bir de mııtır . 

..._ .... Yatar Nabi ba sefer Bal· Kitabın ikinci bahsi Buı.ariatan 
Yl'l'lrldilk adiyle çok rüzel bir Türklerinden bahsediyor. Bu bahiste 
lrlta ... retmiştir. Yapr Nabi- çok dikkat n ibretle okunacak satır

.. Jazdıtr mukaddimeyi lar vardır. DeferJi edibizimin bu ıü .. 
...,. hatınma idealist ıdi- zel yazısından dolayı da aynca tebrik 
Glediiziia eok genç iken ederim. 
~en hayatından bir Uçllncll bahis Yugoslavyada Tflrk-

• Onu buraya nakletmek lük serlevlıuım taşımaktadır. Daha 
., 1 kendimde görmemekte sonra Yunaaistanda Türklükten bah· 
·•atar Nabinla ba mubddl- eeden müellif son sözünü bütün bu 

'"aktan sonra onun da Aka birkaç milyona baliğ olnn Türklerin 
Wt ldeallst olduğunu anlı- ana vatana göç etaıeainin temini mü· 

•aslı ma16mdur. Bu
u1a Uz ile münasebet-

• Gagauz söziinUn Gök -
~ ğe1ince: Burada 
$ilkler karşısında bulan 

Att111aı eldden vnıit olabl-

la tlzeıinde eski isttlA
lletertD bir avuç TUrk 

llsterih bir bide ya-
••Hen bu küçük adacı

Türkler uırlardan 
nıaa '8fra)'U raba•

•eclafr sfder. Bir 
•tularak maabedelere 

ldeta :ran mtistaldl 
lnllllllııa Tlrkllt llt•bl· 

Wll tm1i1 edl7ord11. 

taleasile bitiriyor . 
Balkanlardaki Ttirk ileminin bu

günkll 1'81İyetini bitaraf bir sörtlıle 
ve temiz bir üslGpla anlatan Yqar 
Nabi bu güzel eserile Türk düny8811l· 
dan bahHden literatüre çok kıymetli 
bir eMr ilave etpllttir. Kendisini an
dan tebrik eder ve her mUnenere ba 
ldtabı mutlaka okumasını ta'f'8ife ede
rim. 

Meyvalarımız 

Umumi bir tetkik qapıl
mıga başlandı 

Tllrldyede iatihal e4ilen ve harice 
sevki mOmkün olan meyvalar hakkm
da umumi bir tetkik yapılmağa bq. 
lamJutbr. 1936 yılında TUrkofia tara
fmdan bilhassa Almanyaya sevkedilen 
Uzuıık<Spril kavunlanndan alman iyi 
netlcel~ 07.erlne yeni sene f aaliyetl
nln daha genit olması için tfmdiden 
tedbir alınmafıı başlamıştır. 

Öğrend'ğimize göre her nevi tur· 
fanda meyvalar en 1er1 vasrtalarla 
meyva puarlanna eevkedlleeelrtir. 
Tilrk meyvaJan her memlekette tütün 
kalitesini isbat etmiş bulunmaktadır. 

Rakip devletlerin propagandaları de
recesinde reklam yanılmamış olduğu 
halde alma.ıı netice, ıistematik tekilde 
yapılacak ihracatla çok iyi netice alı
nacağı ve kurda mühim bir gelir te
min edileceli kanaatini vermiştir. Ge· 
çen sene havanın tesfrfle iyi mahsul 
elde edilemem 

0 

IJ. çilefin bu aene her 
memlekete tayyare postalan ile zev. 
kedilm.eaiue çalY&ıtacaktır. Bundan baş 
ka bllhaua Karndenis havzasmda rok 
mebzul olaralt ,.1c;1e edilen elma sevki. 
yatma da fazla ehemmiyet verilecek
tir. 

Demir nt~ln pahahıa,ıyor? 
Çivi ibtikAnndan sonra cıkan de

mir lhtlkln da piyasada alft.kadarlan 
endişeye dUştırmUştilr. İthal!tçılar, 
Avrupa piyasasını göz 6nUnde tuta
rak fiyatlan ylikseltmi~lerdlr. Sana· 
yiciler, çivi fiyatları yükseldiği vakit 
mUstehliklerin ileri sUrdüklcri fikri 
mUdafaa etmektedirler. Bunlara g6re 
vaktfle ithal edflmit c!emlrlerfn bu
gUnkil Avrua fiyatına ıattlman lca
betmektedir. 

Bazı sanayfcller, piyasada ant te
reffUUn aksUilmel yapacatmı, btlndan 
en çok halkm zarara uğnyaeapı id
dia etmektedirler. 

Allkadar makamlar bu husuatıı 
~tkikata ba.-;lamJŞlardır. 

l!a•ın t!urumu 1rongreal 

lıtanb11I Bava Kanırnundtın: 

İstanbul Basın Kurumu umumi he· 
yeti. Bum blrlltl tepill Ye _haysiyet 
dham ~imi itleri haldmıda karar 
vermek lzere 23/1/93'7 cumartesi rU
nU f eYkallde olarak toplanmıt ise de 
eberlyet olmadıitadaa mlsakerecle 
buhuuaa11119 w koncre rt/1/9M çar· 
şama sini .. ı H de lnrakılmqtır. 

B• toplantıda mnptla iktifa edile
ceila4- .,.. lyelerla --ide pl
melul tlt& o,_., 

Ders proğramları 1 Evin kapısı mandalsız mıydıl? 
Kü~tür Bakanlığınca y t• • •• t• M h 

tetkik ettiriliyor e ışın umme ı u am-
~..::"'1u...':U: = med; 2 erkek taaruz etti?! 
bir heyet bir zaman meagul olmuetu. 

Bu heyet geçea yu tatilinde yanın O 1 _ d •• J • S k• 
bıraktJtı çahfmuma bu uı.ayıs aym- avacı l\a ın, soy enıyor; " an ı yer 
dan itibaren tekrar bqlıyarak eylille 
kadar ikmal ~kıır. Heyet yeni yarıldı da, şahidim, yerin dibine g eçtiln 
lmtUwı talim&tnamesiniıı iki yJl ta.t. 
bikinden alman neticeleri de göa ö. 
nünde tutacak talimatnamede aksak
lık görWen kısımlan düzeltecektir. 

Eve taarruz! 

Bu yU7.den açılan bir dava; bu id

dia ile Cemile, ıkinci cezada davacı ye
rine ge~lyor, İsma.illc Ahmet de dava 
edilenler yerino geçiriliyorlar! 

Mnbqi!', çafırdı. İkbal, orada ,.. 
tu. Cemile, tekrar ağız açtı: 

- Diyorum. ya ben; muhakaie 
dinlemeğe gitti. O kadar mala dellJ.. 
ıura.ya, bitlıik yere. Sult:anllunet mü 
kemeıaine! 

Bunclan başka ilkokul kltaplarile 
ya.kından ali.kadar oluııa.cakttr. Yeni 
eeya ve tabiat bilgisi derslerinde de 
t.ek kitap sisteminin tatbiki için al&
kadarlan arumda bir kitap mUsaba
kut a.çtlacaktır. 

- Dava, ne 1 çin kalmıştı! 
- r8.hitler dinlenilecekti! 
- Çağımı ... Seheri! 
lCdbqirin ~i koridorda 

- Orada muhakeme dlnleein, IOll

I ra blfka bir mahkemeye, daha aomıa 
.. ' da gene bqk& bir mahkemeye git.in. 

Komisyon Ukokullann okuma ki
taplarım bir dahu. gözden geçirerek yor: 

dagıh-' muhakeme dinlesin, istene! Biz, mü-

hayat bilgisile ilgili parç;.alar koya.- - Se .... heerr! 
cakbr. - Buradaymı! 

KVL'l'tJR MtlBTEŞARl - Şehri- - Gel! 
mizde bulunan kUlttır mu.tepn Bay Şimdi, Seheı·. anlabyor: 
Rıdvan Nafiz dUn de tetkiklerine de- - Ben, o &'Üll bahçemde çamafU' a-
vam etmiştir. aıyordum. Bu iki kifi, geldiler, kapıya 

Bay mUsteşer dün Gelenbevi Fatih birer tekme vurarak, komşum' Cemile
ortaokullarUe, Cumhuriyet kız lisesi· nin evine ı:Jrdiler! 
ni gezmiş bu okullann talebe durumu - Bu vaziyeti gördUnila? 
ııu ve okul denı lhtlyacmı tetkik et· - Evet, bu vaziyeti gördüm; aonra 
mlftlr. da içeriden sesler duydum! 

• ŞEVKBT StlBBYYA -Tunooli -İçeriden mi, dıpndan mı? 
vlllyeti dördUncU genel tspektert ve _ Sesler lgft'ideıı pliyordu tabU; 
ldllttlr mftpviı-1 Bay Şevket Süreyya ben de tabii 411U1dan duyuyorum! 
Aytaç evvelki gtın Ankaradan tehrt
mlm gelmltt;lr. Bay Şevket Sttreyya 
tehrimizde iki gtın kaldıktan aonra 
bug8n tekrar vuifuf balma dönecek
tir. 

• YANGININ ONVNB GBÇllEK 
rlCJN:ı- Okullar4a )'Ulglll .WllilJNiııi 
önlemek için buna alt teıghlzatm ya.p
tmımuma karar ftrllmiftht. 

Okullarda yangmı &ııemek için ne 
gibi tedbirler ahnacağı bütlln okul i· 
dareJeriııe bir tamimle bildirilmiştir. 

Bu tamime göre ahgap binalarda e
lektrik tesisatı olnuyacaktır. 

• IST ATIBTIK JIVDtJBLt!lJV. 
NVN ISTEDIOI JIALVMAT - tsta. 
tistik genet di.-ekU5rlUf1111Un istediği 
okullara alt lhsa.rt ma!Qmatm but vi
tlyetlerden yanlıe veya elaıtk olarak 
yazılmış ve gönderi':-ıiı olduğu gOl'ill· 
mUştUr .• 

Bu gibi viliiyetler hakkında kanu· 
Dl muamelenin ya.pılmunıa b8flan
~ır. fatenile:ı bUtiln ınal6matm tam 
ve sahih olarak gönderilmesi lhnn
dtr. 

tstatlatlk genel direktörUlğtl bun:ı 
dair yeni bir taminı yollamrıtır. 

-
Usküdar1ıJar 

1 ramval} ücretinin 
indirilmesin~ istiqorlar 

Ualrlldarda oturan halle ıeçen 1ene 
Nafia veklletlne müracaat ederek Ü• 
Jdldar taramvaylan bilet Ucretlnfn pa. 
hahlığmdan elklyette bulunmuşlardı. 

Elektrik tarileat indiği için Uakü· 
dar tramvay tkretlerinin de inmesi i· 
eabedecelf bir kımn OakUdarblar ta. 
rafından p &ıtıne allllllllf, yeniden 
allkadar makamlara mtını.caate karar 
verilmlftlr. 

latanbw tramvay ilcreUerinde ya. 
pdacak tenslllt mteal olarak ga.terf.. 
lecektir. 

Muhtaç mltekalllerle .. k., 
duHarına yardım ecllllyor 

Utmllfl mDt.kaidini .arige Hmi,,e
tı umumi latllplijlıulen: 

Muhtaç ihtiyar mitekaitlerle asker 
dullanna kıtlık palto, erzak. kömfir 
tenlatı 1apılaeaktır. Muhtaç olanla
nn 7ecllerlncleld eemlyetfn htlvlyet ve. 
slkası Ye tekatlt ellzclanlarlJe rf /UDU· 

DU&Dl/93'1 sab sfhıiiııe kadar her atın 
Ahahtu iile7e kadar Şehzac\ebap • 
VllHdler de eemifet meıklliM •U· 
--~ - . 

- Peki, ne gibi sesler? 
- Bir sövme oldu, aonra Cemile 

bağırdı! 

-Ne diye? 
- "Yetifin Ummeti J!Ubamınet, 

evime iki erkek taarruz etti!,, diye •.• 
- İki erkek?. Yani l>uradakl a

damlar, dejil mi T lamaUle Ahmet? 
- Evet, onlar için böyle diyordu! 
- Bunlardan herhangi blrinlıı cla-

vacı kadmla e\'\0 eldcn bir tanıtıkblt 
var mtydı, yoksa onlan hiç tanımıyor 
muydu! 

- Onun orasmı bilmem.. Benim 
gördttğtlm ve işittiğim, i~te bukadar! 

- Peki, "Kaptya birer tekme VU· 

rarak, komşum Cemilenin evine gir-
diler!,, diyonuıı. Kapı öyle birer tek
me vurmakla n~!!'l arı1dı '! 

- İçeriden sUrmeli değilnıi§, her
halde! 

- Si' rmcli clm:ısni; kil' dl yok muy 
du? 

- Hnyır,.. kilidi yoktu! 
- Mandalı filin? 
- Mandatsımı ! 
Tıknaz, ııad~ giyimli bir kadın o

lan Cemile, bu aralık ayuğa kalktı: 
- Aa, dedi. tıihi henwire! Man

dalsız kapı olur mu biç? Kapımm man 
dal! vardı! 

- Ben, farkında değilim! 
- Nasıl farkında olmaz,,ın, ayol? 

Kapıb·r komşu E:ayılrnz! KO!koc:ı 

mandal bu! Nasıl g<Srülmez?! 

,__ Dikkat etmedim! 
Bu konl13ma, ga.yet çabuk geçti. 

Burada reis, 1 ki tarafa biriblrlerlle 
konu~awalarmı ihtar ediyordu. Ni
hayet, davacı ile ~:ı.lıit, sustular! 

- Ne diyeceksiniz bu şrı.hitliğe? 
triyan iki orkek olan dava edilen

ler, eöyle dediler: 
- Kabul etmiyoruz! Çamaşır &· 

arken bizim kapıya tekme vurduğu. 
muzu nasıl olınue da görebllmie. gü. 
rillttı pa.tırdıyı ııaaıl oımue da işite· 
bilmit bu kadm? 

- Hem çamaşır asryormtL'J, hem 
de olan biteni görmüEı, i~itm~. işte! 1 
S6yleyiflne gött, öyle! 

- Dofru değil? 
014ukc;a fellÇ, temiz giyimli bir 

kadm olan Seher, çekildi. 

- Gelaln tsteki şahit. •• İkbal! 
Davaeı Cemile, tekrar ayağa kal· 

lap: 
- Şey, dedi, İkbal, muhakeme din

leuıeye sitmllti. Bilmem, tekrar ıeldi 
mi buraya 1 - -

keme mahkeme plılt ara.tamayız. eı.. 
bitlik edecek kimse, hangi mahkem. 
de §ahitlik edecebe, o mahkemenlll 
kapısmda bekler; ID'UJ gelince, gelir, 
ne e6yliyeoekse, aöyler! 

- O da bekliyordu, ama, elencfi& 
daha kendisine stta gelmiye çok ftoo 
kit var, sandı; koridorda durmıkt• 
canı sıkıldı da ••Barf ~kta bir laıo 
muhakeme din leyim,, dedi! 

- Kili! S:Z yerini7.e oturunuz! 
- Mübaoir, buradan ayrılım•~ 

ben gidip arıyaymı ! 

- Olmaz; oturunua ~! 
- Peki, ama llOll1'& ,midin Oe1P. 

alacaJr, ,eniden gelecek t& baralanl 
kadar ...• 

- Fazla 8&& tllfAımeBI 
- Peki, peki, oturuyorum itte ,.. 

rlme! Ah, İkbal, a.h! Nerdeein ~!. 
Bari içine doğsa da, §imdi görUıdh• 
se IU 1'apıdanJ 

- 8almazsan~ iflt4 cllMM~·· 
karttmnm! 

- Sustum, .. suatum ! 
Duruşmanm devamı. ..~ 

adreste buluııa.mıyan Mehmedhl ~ 
desinin kıraaet'ne, gelmiyen ~ U. 
Şükıilniln ve İkbalin ptirilmeef-,, 
kaldı. 

Davacı Cemile, URrine dııruiJXWllD 
kaldığı tarih yuılan pu8Ulayı mm.. 
şirin elinden alarak, koridora çıktı; 
orada hem bira8alı. bir yukarı gidip 
gelerek, s&lonlarm kapılarmdan bab
rak, Rahidi İkbali arıyor, hem de ken
di kendine söyleniyordu: 

- tılhl İkbal! Nerelere aittin, a
yol? Sanki yer yanldI da p.bldbn ye
rin dibine gec;tl ! Bln1enblre b.JJPlan. 
kar·.,ıverdi! Ee1·lemekten alın tllken
di, vakit teçlreeek O-Y aradı. ama 
ıimdl iki defa ayacıklan yorulacak! 
Bari gelecek sefere bu aeferkindaa 
daha ıs.bırlr olu da, phitlljial yeripl 
getirao, benim tu davamda! 

Fun ar ne oldu? 
Mezbahada bir agtla 

1097 keçi kesilmıı 
Geçen ay zarfında llnhlh• 

28840 karaman, 86M daflıc;, 51ZI ap. 
VIretk, 1097 k~i, 1581 kum, Hft'l
ktiz, 195 inek, 2:50 manda, 2G2 dam. 
354 malak, H boğa keallmJştir. 

Mezbahn.da kesilen keçi a4edi .,_ 
dan aya artmaktadır. Bu keçileri kat.. 
sapların ha.ika koyun eti diye sattık· 
lan anlaşılmakU.dır. Çünktı biç ım. 
se koyun eti dururken keçi et1nl lll'a" 
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• Herglin bir hikaye 
f "-
Şemsi yel 

"'''""'""""'''""""'"'"'"""''"""'mnıııııttıwııı~ 
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Şemsiye pratik bir şeydir; işe ya
ramayan eşya arasında yer tutar. Bir 
temsiye ile bin türlü iş yapılabilir. Na
sıl mı?. Bu sözlere şaşıyorsunuz, gali
ba! Fakat, bunda şaşacak ne var?. 
Hayret? Ben de 8izin buna şaşmaruza 
şaşayım, bari! 

Şemsiye denilen şeyi mesela evde 
bırakabilirsiniz; bu, bir iştir şüphesiz! 
Onunla yapılabilecek bin işten biri! 
Yahut da koltuğunuzun altına sıkıştı
np, öyle sokağa çıkabilirsiniz; işte si
ze ikinci bir iş! Yahut da açabilirsi
niz! A~ıp tekrar kapayarak veya hiç 
açmayarak da, baston yerine kullana
bilirsfniz ! 

Sade hu kadar değil, tabü; şemsiye 
ile bin türlü iş yapılabileceğini baştan 
söylediğime göre, devam edelim sayıp 
dökmcğe? Bir şemsiye, bir doğuş günü 
hediyesi olmak üzere tarafınızdan her 
hangi bir kimseye verilebilir; veya 
herhangi bir kimse tarafından doğdu
ğunuz günün yıl dönümünde size hedi
ye eililebilir ! Şemsiye, herhangi bir 
yerde unutulabilir .. Herhangi bir yer
derı de - yanlışlıkla - alınabilir! 

Yazan: Jo Hans Rözler 11ı11111ıra 

işte, şemsiyeniz! Buyurun, güle güle 
kullanın! 

Kahvehaneden peşi srra çıkmrş olan 
yabancı, tabii bu mazerete kulak as
mıyor. Tek kelimesine inanmıyor. Bu
nunla beraber, şöyle dedi: 

- Pekala, pekala t Esas mesele, be
nim şemsiyemi tekrar ele ge~irişim ! 
lş, halloldu, demektir! 

Bruno Baver, biraz sonra yolda üç 
dostuna rastladı. Onlara. yana yakıl:.ı 
başından geçen şeyi anlattı. Dostlart, 
bu hazin maceraya - aynı tempoda 
kahkahalar atarak - güldüler. Ve tam 
o anda, kendi şemsiyelerini hatırladı
lar. Onlar şemsiyeliydiler; lakin yağ

mur yağıyordu artık.. Ve, tiyatroya 
gidiyorlardı. Tiyatroya giderken de, 
malum, al - Şemsiyeleri gard roba hr
rakmak ve her şemsiye için üç fenig 
ücret ödemek gerektir! 

Adeta bir ağızdan, şöyle söylediler: 
- Aziz dostumuz Bruno ! Sen, bize 

büyük bir iyilik edebilirsin. Madem kil 
eve gidiyorsun; JUtfen bizim ~msiyc
lerimizi de al, birlikte götür. Bu su
retle bizi tiyatroda şemsiye parası 

ödemekten kurtar. Bu i)iliği yapmak 
ister misin bize? 

Bruno Baver, dostlarına bu iyiliği 
yaptı. üç dostunun üç şemsiyesini 

emaneten ahp, tramvaya bindi. 

TIL•nunla bin türlü iş yapılabileceği
ni ta.,tamam sayıp dökmek, çok uzun 
sürecek; dolaylSile bu hülasayı yeter 
görelim, daha iyi! Bu hülasayı yeter 
görelim de, bu başlangıçtan sonra, size 
l;ıir çırpıda şemsiyeye dair bir hikaye 
clk an1atıvereyim ! 

Şimdi, tramvayda oturuyor. Kolun

Bruno Baver isminde biri, bir kahve da üç şemsiye takılı. Çok dalgın bir 
halde. hane.len rıkarken, gard.rop yerinde 

l' " Ansızın, yolculardan biri Bruno Ba-dayah duran şemsiyelerden birine el 
verin karşında.ki yere geçti. Bu, tramattr, bu şemsiyeyi koluna takıp ~ıktı 
vaya yeni binen müşterilerden biriydi. 

dışarıya. Bu şemsiye, kendisinin şem- Aman! Şu aksiliğe bakm, hele? Bu 
siyesi değildi. O, bu şemsiyenin kendJ-

yeni yolcu, deminki yabancı adam! sine ait olmadığını bilmiyordu; daha 
Hani Bruno Baverin şemsiyesini yandoğrusu düşünmiyordu bu ciheti; ken-

disinin mi, yoksa değil mi? Bu yolda lışlıkla almış olduğu adam! 
Bruno Baver, kulaklanna kadar kıbir düşünce geçmemişti kafasının içe-

zardı. Karştsmda oturanın, ne söylese 
risinden ! inanmryacağı, besbelliydi. İşte, karşı-

Bruno Ila ver, bir yabancının şemsi- smda oturan; hakaret ve istihza ifade 
ye.sini - tam man...sile • başkasına ait edici bir tavtrla, e~d'11tr ğtltUmsetlş
olu~unun farkına varmayarak alıver- le, gözlerini kendisine dikmiş olarak, 
miiti. Çünkü, dışarıda yağmur yağı- elile, koluna takılı üç şemsiyeyi göste
y.,;:du. Ve yerinden kalkıp da gitmeğe 

riyor: 
b;zırlamrken, ona öyle geldi, ki evden _ Görüyorum, ki gene hayli karlı 
rıkarken yağmur yağacağım hesapla- cıkmı~sınız; işler yolunda gidiyor her 
n ı. ve kendi şemsiyesini almağı ihmal halde! 
etır.n;ni~ti. Halbuki, vaziyet tersiney- ---------------
oi. ;-:;·zün kısası, adamcağız, başkasr-
11! ' •msiye.sini açıp başı üzerine tu
t·• : . aheste beste yola düzüldü! 

J] ·: en, ... Biri omuzuna dokundu: 
-- : · !.isaade eder misiniz? 
- Buyurun? 
- Genim şemsiyemi almışsmız! 
- ~izin şemsiyenizi mi almışım?! 
- Uzun lafa lüzum yok. Şemsiye-

m: r üzellikle veriniz bana .. Yoksa, po
Ji:; ~<1ğınnm ! 

f n mo Baver, bu tanımadığı adamı 
ba) 11 aşağıya şöyle bir süzdü. Sonra 
eli~ c.d şemsiyeye baktı. Ve ürktü .. 
Yab:.ıncmm hakkı hardı. Sahiden, bu 
şemsiye kendisininkine benziyordu. 
Da'ha dikkatli gözden geçirdi. Evet, 
e-;et, başka bir şemsiye! Bunu herhal
de ilk defa eline almış oluyordu! 

Yüreği hız1a çarpan Bruno Baver, 
şaşkına dönmüştü. Lakırdı söylemek 
i~tedi. Dili do1aştı. Nihayet, kekeledi: 

- ')'ekrar tekrar affınızı dilerim .. 
Dir suiniyetle bu işi yaptığıma hükm
edip, bana kötü bir maksat atfetmeyi

KISA HABERLER 

Devlet Demlryollan tarifelerinde yeniden 
değişiklik yapılmıştır. Yeni değişikliğe gö • 
re yolculuk da.ha seri ve muntazam yapıla • 
caktır. 

• Devlet Demlryollart yol dairesi reis mu• 
avinllğine de İzmir işletme ba;'Jmtlfettlşleritı. 
den Şevki tayin edUmlştir. 

• Muhaceret ve iltica suretile Türk.iyeye 
gelen 555 kişi Tllrk vatandaşlığına kabul e
dllmişlerdir. 

• Arnavutköy Amerikan Kız kolleji me • 
zunıan cemlyetı tarafından dün Dağcılık 
klübünde bir toplantı yapılmış, Boğaziçi li• 

sesi mUdürU Bay Hıfzı Tevfik TUrk edebiyatı 
hakkında bir konferans vermiştir. 

• 18 yaşını bit!rmiyen suçluların hapisa • 
neye konulmıyarak on sekiz yaşını bitirdik• 
ten sonra cezalarını çekmek Uzere serbest 
bırakılmatan alAkadarlara bildirilmiştir. 

• Beyazıtta bir ermeni doktor eroin sa• 
tarken cllrmU meııhut halinde yakalanmıştır. ( 

• Belediye, SUleymaniye camiinin etrafın• 
dald eski binaları tamire karar vermiştir. 

• Kızılay Cemiyeti Kumkapı na.h.lye şu • 
besi 937 kongresini 28-1-937 tarihine rast~ 
lıyan perşembe günü saat 20 de Kumkapı 
Cumuriyet Halk Partisi nahıye binasında 

yapacaktır. 

niz, sakrn! .. Şemsiyeye ihtiyacım da----------------
yok, zaten! .. Ahmakça bir yanlışlık.. fran!'IZ e1~'si 
Budalaca bir dikkatsizlik .. eseridir bu Cenevreye gitmek üzere An.kara-
olan şey! Mazur görünüz, rica ederim. dan şehrimize gelen Fransız büyük el-

ı-·---------··--····--------= 
iParaaız muayen9 kuponu; . . 
5 Htısuat deıktorumuz Pazartesi i 
SgUnleri saat on beş buçuktan yirmiyei 
ikadar gazetemiz idarehanesinde eu: 
imartesl günleri de saat 14 ten 19 a5 
ikadar LAlell Tayyare apartımanlar1i 
llldnct daire Uç numarada dalma okui . . 
!Yucularımızı yedi kupon mukabilinde! 
ikabut eder. i 
5 Çocuk hastalıkları doktorumuz dai . . 
Ebu kuponun yed! tanesini biriktirip~ 
lkendUdne götllrtlrseniz cumartesi, sa..~ 
hı. pergembe gUnlerl 9 - 12 arası; 

İAksarayda, Millet Caddesinde Murad . . 
iP8§a camit kargısmdakl muayeneha..i . . 
bıemde çocuklarınıza bakacaktır. i 

ı ...... - ............. ·-·-·-.. ········-··-= 

çisi B. Ponso'nun bu seyahatine lüzum 
kalmadığı anlaşıl.maktadır. 

Fransız büyük elçisi bir müddet 
şehrimizde kalacaktır. 

ISTANBUL 

Şelıi1 7 
TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bugün saat 15,30 el 
ve akşam 20,30 r" 

YABAN ÖRDEÔİ 
Fransız Tiyatrot 

Operet Kısmı 

BELEDiYESi 

m11111111mı 

11111...11~ 1 
ııı11111ii 

Bugün saat 15,30 da ve ak~:-.. m saat 
20,30 da AŞK MEKTEBi 

Yazan: Ylısuf Ziya - Besteliyen: 
Muhlis Sabahattin 

Hekim diyor ki: 1 arıh Vesikaıarı A'asında 

Çocuklarımızı nasıl 
besiiyeiim ? Yangın yerlerinde aşk 

Anne sütü ile beslenen çocukların 
hastalanması ve ölümü inek sütü ile 
beslenen t'ocuklara nazaran çok daha 1 
azdır. Anne sütü ile beslenen çocuklar 
da te.~adüf olunan suihazımlar inek 
sütü ile be~lenen çocuklara nl)zara n 
cok hafif devam eder ve hiçbir zaman 
Çocukları .~m;lca ve beslenme kabiliye
tini kaybetmiş bir vaziyete sokmaz. 
Anne sütü ile beslenen çocuklann" mü
himce ishalleri onlan memeden ke~

med'i de istilzam etmez. Memelerin 

1 mu~taz:ım bir surette tahdidi ufak hir 
sıhhi himaye ile hu ishaller çabucak 
zail olur. inek südünde bu telafi key
fiyeti daha giiçtür. Bu çocuk be~leıne
şinin alfahe;;i ~ibi artık hakiliat olmuş 
ı-özleri her anne göz önünde bulun
durmalı ve yavrularını hiç olmazsa 
9 aya kadar emzirmeğe alışmalıdır. 

Emzirmek hususunda ancak açık n•
rem sonradan alman frengi, ağır •ı 
hu~mah hastalıklar mania teŞkil eder 
anne südü hilha&."3. havi olduğu gıdayı 1 
maddelerinin ~okluğu dolayısile inek 
südüne nazaran ideal bir gıdadır. ı 

Yazan: 

Osman Şevki Uludağ 

Emmeden bir hu<"uk ı:-aat sonra mem('
de tamamen bo~lır ve bu esnada mi
deden ifraz olunan hamızat mideyi 
adeta yıkayarak temizler ve mikrop· 
Iarm üremesine mani olur. inek sü-
dünde bu keyfiyet daha güc;tür. Ço
cukların beslenmesindeki yardımcı 

gİdalar ve vitamİ!t ihtiyacını bundan 
sonraki yazılarıma bırakarak burada 
tekrar edeceğim ki: 

Her ziruhun sütlü kendi yanusna 
yarayacak terkiptedir. inek südünün 
yalnız havi olduğu bazı anasınn azh
ğı veya çokluğundan dolayı değil. Te
darik, temiı;lik ve miktar tayini husu
sunda da çocuklara verilmesinde hiç; 
bir sebep yokken ve anne emzirebilir
ken - mahzur mevcuttur. 

İki gönül bir olunca samanlık sey
ran olur, derler. İstanbulun yangın 
yerleri de birleşen gönüllerin ezeli 
samanlığıdır. ön tarafına molozlar 
yığılıp kuytu bir köşe haline gelmiş o
lan tonozlann, e;ski konak~arm kargir 
mahzenlerinin, yanmış hamam arsa
larının üstler'nde baykuşların öt:üğü
ne bakmayınız. onların içinde insan
lardan ve ıı:ıktan uzak bulunmak is
tiyen gönüller biribirine akar ve ki
litlenen dudaklar cıvıldaşır. 

İgLanbulun bugünkü harabı:>leri 
meşrutiyetten .sonra çıkan yangınlnrın j 
eseridir. ÇirQi!' Fatih, Aksaray, Ye-

1 

dikule, Kabasakal yangınlanndan son J 

ra elektrik a.sr;nda karpuz fenerle ge-
1 zilen bu ankaz arasında çıkan zabıta ı 
1 

va k'alarını gaz~teler arasıra haber ve-J 
rirler ve muherrirlcr bu yerlerden b'r 
sokağı dola~m['lkla iki sütunluk bir ya-1 
zı serma~·Psini kolaylıkla elde etmiş 

ohır1ar. Bununla beraber yar-gm yni 
demek doksan l:'alevat ile da'hi ge-;il
meye ce3~ret c "'!emiy"'n Peri nadisalt
larınTn hül{üm sürdüğü sahalar de
mekt;r. 

Yangın yerleri eskidenberi af'lıklar 
karargahıdır; bu mıntakalara ı;•;; ,.,. .. n 

aşıklarla İstanbul belediyesi ezc'dcn
beri çarpışma.ktndtrlar. İ!3te 1!)4 sene l 
evveline ait bir resmi vesika: 

"MııTc.adenuı vul.:ubulan harikfe [{I). 

oapaşad.an Brılmüi verası ve Ac11nu-~

luk ve Çağalazrrde sarayı ve Mengene 
tıe lpel:Jıane etrafırd.a rmı,hferik olan 
hroıelerin elc.serı in§a olımrmınf(lral• 
arsai hciliye 1oolm1ş ve lru cihetle ar
Sltların Mrgir mahzen ve ham.am mi
sillri el:miyeleri açık kalamk ba-::ı esa
fil ve Toondu.yi bilmez maku leleri o m.a-

kule nıehaziın ve hamam dertın 
mugayiri rlzayi b<iri ve hiM.fi 
ali fuhşiyrr.t icrası na. icti.tlr et 
ouluT:larııulan ııt.cddewım zabita 
fıııdan men ve define te8a4di ol~ 
ta fae de o malnile fesadın in.llAfO 
babının ihtisap ::ımnında hıuJ.v.dV. 
J.:ilrını ~~rnil olduğu arsalardJJ 
Jırımam 1ıe mulırı::in ve Mtir o 
ue sapa olan ·ınnların &lem . 
yecek 1Jeı_:h ile ~ed<lii bendi lô.zt. 
oldıtiiıı~uı bin11en m.uhttrrik ar 
me:ı1;.ılt t.,,., fl.e T..··ııru duvar ö~ 
ha~wun 1·e arsıa.la.rm ica'bedert 
1.r,rinin rlcrunlarnıa geçi7emiye()81' 
rette ihti.<ıab nazırı marifetüe 
m11h1Jf11zrr. olnrıması nezdi Seıra-.'f 

d.ahi tensip !:nl'yrulm.u:ı olduğıı. 
mn N;Ieri bmrMru.lmakta m 
ar.'lalurda rneı~etd kargir ebtri . . 
fa.11'.;İ;ni zını:m.ndrr n.a..zırı mu-. 
Tıitabnıı f ernıam alileri sudur t'6 
1)<1f1 ?:ı iradcl .~eni1ıel!?ri ;,<>e errril 
ınan hr.:.:rcJi mr.rı7:-ıımcm-"rırrr .•• 

5 - Şevval - 11"5 0 1 

Bu satırların altına Pawcr)h ır 
:Mahmut şunlarr ilfı.ve etmişti: 

"lhtir., n3zırı e'endi ve hafi•. 
r-~r ,.....,_l";r ~·· •• ;.,.1e '-~r r.r•r "'li ~~ 
n ve tan-:imi:ne ırü~aderet eyles' 

\Tl'" 01rn•1a ~f.riildiifü ii1,rre • 

k"r'F•in. ihtis<>n rıa~mın, ha.SS~ 
rrıarm·n. hıılta Padiı:;ı;ı.hın emirleı• 
hinleri t:ırafmda.n kül ve moıcıı 
halinde btr~kıhn bu izbeleri ~tlt 
arZlllarınıı kamvamamr~trr ,.e te 
aqk1

-.- h~la "Altım toprrılr i''"ti.itıl 
rak ~ene g-önfüm hoş idi) diye 
maktadırlar. 

lnek südü ile beslenen çocuklar da 
gıdanın tayini üzermde yapılan bir 
yanlışlığın her zaman çocuğun hayatı 

••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• .. •••• 

ile ödenmek tehlikesi olduğunu unut
mayalım. Çocuklarımızın gürbüz sıh
hatlı ve verimli yeti~mesi için onları 

evvela; her şeyden evvel anne südii ile 
bes)eyelim. 

Dr. lbralıim Erdeniz 

Yeni ne9riyat 

Konya Mt:cmuası 
Konyada mütevazı bir çalışma köşesinde 

üçüncü numarası intizamla çıkan bu dergi• 
yi takdirle takip ediyoruz. Dergiye tefrika 
edilmekte olan iki eser başlı başına birer 

kıymettir. Meşhur Karaman tarihinin mu •

1 
kayesell bir şekli ... 

en ~~::~~~ b:u::!~~:::a e:u~~!:'1~ 1 
yordu. 

lk!ncisl Selçuk tarihi olan eserdir: lbnl 

Beybiden çok fazla mıuı bir Anadolu tarihi 

sayılan Aksaray! de bu sahifeler arw;mda, 

tercüme edilerek, tefrika olunuyor. 

· Talimi bir mahiyette intişar eden bu e • 1 
serler hakikatte birer terb'yev1 t:scrdir. Kn• 

raman tarihi olan ŞikA.rl halk görüşüne göre 
bir Anadolu tarihidir. .Ai:ı:;arayl si• 

yast simasından ziya-de Anadolıınun 

lktısadl bir tarihidir. Bu mevzu • 

lar mecmuanın bir sene devam edecek 

esaslı bünyesldlr. Diğer mütenevvi kısımları 
bu nisbette faydalı ve caziptir. Derginin 

1 Polis Haberleri j 

Maslakta bir oto
mobii parçalandı 

l 

Beş kışı ljaraıandı 

Dün sabah Ması-· istinye cadde-
sinde bir otomobil kazc.sı olmuş, beş ki
şi yaralanmıştır. 

Şoför Eminin idaresindeki otomo -
bil içinde dört müşterile birlikte Boya
cıköy mevkiinde, virajı dönerken birden 
bire devrilmiş ve 20 metre yükseklik -
ten dereye düşerek parçalanmıştır. 

Otomobildeki yol::.ulardan ikisi ba
caklarından, ikisi ellerinden. şoför de 
vücudünün muhtelif yerlerinden yara .

1 
lanmıştır. 

Yaralılar güç halle dereden çıkarak 
caddeye geln1i~1 er, geçen otomobiller
den yardım istemişlerdir. 

Standard şirketine ait 1108 numa -
rah otomobille tüccardan Boğosyanrn 

1040 numaralı hususi otomobilinin y3~ ' 

ralılan almadan geçip gitiği idia edil -
mektedir. 

Nihayet Taksimden gelen bir otobi.ic; 
yaralıları almış, Yeniköy nahiye mer
kezine yollamıştır. Yaralılar hastaneye 
kaldırılmış. şoför nezaret altına alm -
mıştır. 

programına göre iki sene içerisinde ibnt Bey• ---------------
blyt, Aksarayiyi, ŞlkArlyi karilere hediye e-

decei(i gibi ayrıca. bu derecede mühim kay • 
naklan sahifelerinde teşhir edecektir. Yal • 
nız teessürle görUyonız ki bu kadar fayda •

1 
Jı bir eser alA.kadarlarm tam olarak rttılama 

arzedilmiş değildir. Dergi Konya Halkevi 
neşrlyatmdandır. Şimdiye kadar çıkan nUs • 
halan altmış dörder sahile olarak intişar et• 
miştir. Bugün iki yüz sahifelik bir vesa.lk ve 
malfımat toman teşkil etmektedir. Eser mun• ı 
tazam bir surette olduliıça temiz ve musah
hah intişar etmektedir. 

Konya llbayt Cemal Bardakçının Konya • 
daki mesalsinl tetviç eden bu eser ölmez bir 
varlıktır. Tarih öğretmenlerinin, Anadolu ta• 
rihi ile uğraşanların ebedi bir minnetini cet. 

beden bu eseri, a?.iz okuyuculanmıza mllj • 
dclemeğl ve eseri vllcude getirenleri tebrik 
ve takdir etmeyi bir borç biliriz. 

GÜNDÜZ 

Bir ayda tutulan bahkler 
Geçen ay zarfında 438350 çift pa

lamut, 2742 istakoz, 338545 kilo değe
rinde de diğer r.evi balık tutulmuştur. 
Bunların umumi satış kıymeti 227972 
lira tutmuştur. 

55696 çüt ve 93811 kilo balık İs
tanbul belediye hududu içinde harcan
mış, 14945 çüt ve 8550 kilo balık Tür
kiye şehirlerine gönderilmiş, 379252 
çift ve 233172 kilo balık memleket ha
ricine çıkarılmıştır. 

Elektrik Şlrketinln 

tesisatını kontrol 

Yeni bir ihbar üz.erine bir mühen
disler heyetinin Elektrik şirketinin 

tesisatını kontrola başladığını yazmış ı 
Bu san'at ve fikir mecmuasının 10 uncu tık. Nafia teftiş heyeti reisi Şefiğin 

sayısı birçok makale, hJkAye, şiir ve piyes- başkanlığındaki bu heyetin mümkün 

1 

le, .ayrıca illlvcli olarak çıkrruştrr. Tavsiye! olduguw kadar yakın bir zamanda tet
ederlz. 

kikatını bitirerek Veklllete verecektir. • UYANIŞ - Haftalık resimli Uyanış 1 
(Servetitunun) mecmu:ısının son sayısı zen· 1 Şimdiye kadar yapılan. tetkikleri 
gln mUnderecaua inti~ar etmiştir, Tavsiye neticesinde şirketin bazr taahhütlerinij 
,.eleriz. ' yerine getirmediği görülmüştür. 

Istanbulda ka 
bina var? 

131 

Birincikanun ayı içinlde tstan 
25 ev, 4 aputıman yapılmı!I, 200 
tamir edilmiştir. Son yapılan n· 
tajdan anlaşıldığnıa göre oturma>" 
sus binalar İstanbulda seneden 
çoğalmaktadır. Halen İstanbulda 
bina 71708, kagir bina 69186, Ol 

bina sayısı 5485 tir. 
Bunlardan 62 bina katsız, 57S j 

na bir katlı, 56885 bina iki katlı. 
bina üç katlı, 4981 bina dört katlı 

2144 bina da beş kattan yii 
Bundan başka istanbulda 34902 
sa, 628 bostan, 11212 bahçe, 33 

4 spor sahası, 356 tarla, 381 
vardır. Şehirdeki boş yerlerin adet 
rile sayısı 47516 dır. Boş yerleri" 
riunu arsalar teşkil etmektedir. 
b t 

Adalarda boş yer 2272, Balct 
1276. Besi~~.ışta 2090, Beykozda 
Beyoğluncla 8914, Eminönündlf 
Fatihte 17478, Kadıköyde 32zS, 
yerde 2691. Osküdarda 4385 tir· 

Bos yer en fazla Fatih muıt;ı 
J dt~ 

dadır. Bu da oradaki yangınlar 
sule gelmiştir. 

OLUM 
Esbak DiyarbekiT valisi merh11,ı 

rili Mazharın kayın valdesi ve 
Yilayeti idare heyeti azasındal' 
dın büyük annesi bayan Ha 
yaşında olduğu halde geçen cll 

fat etmiştir. 
Tanrıdan rahmet 

ziyetler ederiz. 

Ferah Tiyatrosu ••'•" 
~ıkarı"d• 

Şehza.debaşındaki Ferah ti it 
nasile yanında.ki bir dükk&.n. ~ 
vahane ve bir apa.rtmıan beledi 
lan vergi borcundan dolayı sa.ti 
karılmıştır. Tiyatro bina.sına 
ra kıymet konmuştur. 

Zozo Dalmasın 

iştirakile 

Yarın akşam Kadıkö 

Süreyyada 
BEYOÖLU ÇIÇEÖ 

Operet 3 perde 
Salı akşamı Azakta 

--~ 

HALIM E tt 
Çarşamba akşamı Sarayda: P 1' 

Pek yakında. SE - Y~ 



f • 
sını 

zını 

- Hanfendiciğim, izin ver bana; ar. 
tık Çerkes damarlamn ayaklandı .. Br • 
rakın beni; haddini vereyim bu kan • 
nın ... Esirci Kör lbrahimin acemi hala· 
yıklara yaptığını yapacağım ... Saçından 
yakala; vur duvardan duvara. Gavur • 
dwn Müslüman oldum deyinceye ka • 
dar; senin, kocasının eline, ayağına ka
panıneaya kadar •.• 

Abdülvehhap PaJanrn hanfendi, her 
tarafı pelte kesilerek yan üstü scriliver· 
mişti. 

Bir elinin baş pannağı da dudakla • 

Eda, tuvalet odasında, hiç istifini 
boz:mamada .. Durbini yanına koymuş, 
yine pandomimada .. 

Saçlarını çözmeler... Omuzlarından 
öne s.allandınnalar; boynunc!an dolaya -
rak göğsünün üstünden çaprazlama 
sarmalar ... Birden yine dağıtarak, kan· 
tocuların kanto aranağmesinde, geJ1dan 
kmp omuz titretiş1crindcn 50nra yap • 
tıklan gibi. ba~ını öne sarlohp birden 
geriye alarnk, kolnnlan yelpaze gibi ha
vaJama.lar •.. 

Karşı penceredeki zibidi oğlanda dn, 
avuçlarmı büküp, durbine benzeterek 
bakıp bakıp bayılıyonnu! gibi dütme • 
ler .•. Tekrar knlkıp bir bnrc!ak almalar; 
bir yudum alırken İçemez gibi yapıp 
bardağı pencereden aınğı nhnalar ... 

( A rT:asr t'ar) 

Müthiş bir cinayet 

K til Ana 
Beş a 11ıık kızını 9um-

1ukıa öldürnlÜŞ ! 
Fran.sada bir seneden fazla bir za

mandanberi evli bulunan 2J ya-zmda 
bir kadın, madam Ilella, henüz pek 
anlaşılamayan bir sebepten dolayı, 
müthiş bir cinayet işlemiştir. Bu ci
nayet deliliğe, bir sinir buhranına 

veya şuuru kaybetmeye verilecek de
recede miithi~ bir cinayettir: 

Kadın, henüz beş aylık olan kızının 
ba~ına yumrukla vuruyor, :-onra da 
~ocuğu boğuyor. 

Akşam olup kocası geldiği zaman 
karısına çocuğun ölümiinün sebebini 
soruyor: mııdıım Della cevap nriyor: 

- Düştü, öldü. 

Falmt, buna koca."iı inanmadığı gi
bi. hadbcyi tahkike gelen polk•Jer de 
tabii inanmıyorlar ve tahkikat netice
sinde çocu~un boğularak öldürüldiiğii 
anlaşıhyor. 

Esasen kadın biraz ~onra cinayetini 
itiraf ecliyoc: 
"Çocuğu kucağıma aldım. ocağın 

~ına oturdum. Elbiselerini çıkardım. 
Yumrukla başına ''urmağa başladım. 
Ağlamağa başladı. 

•'Baktım ölmiyor ve başı kopmıyor, 
boğazını ellerimin arasına alarak sık
mağa başladım. Çocuk o saat nefes..c;ı.iz 
kaldı ve gözlerini kapadı.,, 

Bu müthiş cinayet! gayet basit bir 
i~ gibi anlatan katil ana devam edi
yor: 

••Çocuk öldükten sonra tekrar elbi· 
selerini giydirdim. yatağına yatırdım.,. 

Bu cinayetin scbchi olsa olsa bir de
lilik buhmnına atfolunuyor. Yapılan 
tahkikatta ve tıbbi muayeneden anla
şıldığına göre madam Bella o günler
de büyük bir sinir buhranı geçirmekte 
idi. Halbuki, o 1.amana kadar kadm, 
kocası ve küçük yavruları gayet me
sut bir aile teşkil ediyorlardı. 

na ısa.-ıdeti ho1,an "'akanın iJk men
:Sei );ne gnrlp Mr polis hadisesidir: 

Cinayetten birkaç gün evvel, ma· 
dam Bclla, bir yerden ekmek ~atarken 
görülmüş, fakat kaçarak kurtulmuş
tur. Tnldp edilmek "e polisin eline düş 
mek korkusu altmda bulunan anne, 
bu düşünce ile şuurunu kaybetmiş ve 
onda müthiş bir intikam alma hissi 
uyanmıştır. nu hisle ruban cana\'Rf 
kesilen ana, nihayet bütün hmcmı za. 
vnllr e,·lfldındıın almıştır. 

Şarl Buvayye 

Bir genç kızdan 7 5 sayı
/atık ~ir mektup aldı 
Amerikanın Oma.ha şehrinde bir 

genç kız, Fransız sinema aktörlerinden 
Şarl Buvaye'yi çok beğenmi~ ve ona 
bir mektup yazma.ğn karar vermiş, ... 
Fakat genç kız duygularını kısa bir 
mektupta tamamlıyamamış ve bu su
retle Şarl Buvayeye tam 10,000 keli
melik, yani 75 sayıfalık bir mektup 
yazmıştır. 

Mektubun gönderildiği :r.arf, aşağı 
yukan bir uzun hikaye müsveddesi 
kadardı ve şişkin bir tomar halindey
di. 
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Bir res mden ko oca 
bir dava ortaya çıktı 

Matmazel 
JAKLEN 
Nişanusı 

tarafından 

1 erkedılince •.• 

Bu resimde gördüğünüz 
vimli s:ın'atkar, Matmazel J 
len isminde Parisli bir ge 
kradır; kendisi henüz on y 
yaşında olduğunu söylüyor. 

Matmazel Jaklen bir müd! 
dettenberi Pariste bir müzi • 
holde çalışıyor; muhitinde o 
dukça tanınmıştır; gösterdi -
numaralarda muvaffak oluyo 
ve alkış topluyor. ~rücudiln

ve yüzünü güzelliği de ~ikka: 
çarpmıyor değil .. Fn!rnt 
kızın son günlerrlc Frnns3.d 
b;rdenbire büyük bir şöh 
kazanmasına san'atından 

kendisinden ziyade fo -
sebep oldu ve bugün artık ~ 
te bütün gru'..etcler ondan balı 
scdiyor. 

Hadise şu: Matmazel Jak 
~n. bir gUn yukandaki r 

. minin hafifmeşrep mecmual 
dan birinde inti~ar ettiğini gö 

müş ve hayrete düşmüştür. Fakat resmi bu mecmuada gören sade ken • . 
değildir, nişanlısı da bu resmi görmüş ve sevgilisinin resminin böyle h 
meşrep bir mec!nuada intişar etmesinden müteessir olarak genç kızı terk 
miştir. 

Mamazel Ja.klcn bu yüzden fotoğrnfını bu mecmuaya vermiş olan foto 
rafçı aleyhine bir dava açtı, tam altı bin beş yüz lira zarar ve ziyan istiyor! 

Gezintiler: .. -

Ziraat Vekilinin gazetelerde çı • 
kan sözleri, ne zamandır yuğnılan 

bir düşünceye şekil vermiş oldu. Ar 
tık çizilmiş sınırlar ve başak bağla -
mış fikirler üstündeyiz, denilebilir. 

Toprak işinin bugüne kadar ge· 
cikmesi, ne bir takdir eksikliği, ne 
de bir proğramsızlrk eseri idi. Eğer 
§İmdiye değin bu meseleye gereği 

gibi atılmamışsak, sebebini davanın 
büyüklüğünde aramak, daha doğru 
olur. 

ombina! 
S. Ciezgln 

tünlenir. Buna da önceden tasarl 
mış, .hesaplan en ince noktalara it 
dar yapılmış planlı çalışmalarla va 
nlır. "Üç beyaz" davası, yolun 
zorlu ve en çetin yarlannı at 
bulunuyor. 

Orman işinde de geni~ adımlar 
tıldı. Fakat bozukluklan, tek yama 
larla örtülen toprak ve ekin mese 
lesine ancak şimdi bütün hıznn 

kendimizi veriyoruz. 

s·r tavzih Sinema artistinin bu uzun nameyi Milletleri, çoban, çiftçi ve işçi di· 
Basra kıyılarından Tun us dağla 

nna, Macar ovalarına kadar yayı 
koca Akdenizi engin topraklarile k 
şatarak Türk gölü haline koyan im 
paratorluk, geçtiği iklimler üstün 
yalnız bayrak dikmiş ve şehit ekmi 
ti. Kılıcile aldığı ülkeler üstünde d 
rinleşmeüi asla düşünmedi. Ad 
Babamız nasıl sürmüşse, biz de to 
rağı öyle işledik. Ke'ndimize ço 
dersek, kasaplarımızda Tuna kıyıla 
rile, Sırp otlaklarının koyunla 
satırnn sebebi bulamayız. Çiftçi d 
sek, Odesa ve Amerika unlarını ni 
çin kullandığımıza cevap vereme 
yiz? En doğrusu şu, ki hiç birisi 

Kadıl.öyii11dc Vİ§nc solmğınıla 33 
numaralı evde otu.ran Buy Şefik Şa
hap, bize bir mcl:tup yazam!. romcr 
mmı:ın lmlırammıı Kcmanlw~ Şahap 
di)'e bmıt1ğ1111ız rc:mıin kendi geneli/,· 

okuyup okumadığı bilinemiyor. Fakat ye ayırma eski bir modaClır. Biraz 
bu mektubun şimdiye kadar sinema yaşanılan çevrenin yaradılışından 
artistlerine takdirkarları tarafından k 1 b bö'l" ·· b. ı b' .. d ·ı kt 

1 1 
opupge en u unuş, ır ta ıat zor 

gon erı en me up arın en uzunu o -
duğu tesbit edilmiştir. layışına dayansa bile, insan gucu, 

Joıoğrafma lwnz<>diğini, biiriin r~m·ı ·· Gün 1 ü. k 
dıMnrmın bu roman lwlımm<Inıruı aı· ~ YO 
/('dilen alılcih dii~l>iinliil.-lerinden do· il R AD 
layı 1.-cndisini nyıpfodıManm sövlii· 
yor, bu iştr. bir 1.-asıt ııc Nınmmiit · ol· Programı ==:..:_--"'ı 
duğmuı zannrtmemcl.:lc beraber bu öGLE 1''"Eı;.ntYATI: 
lıalc bir çare bulunması miina$İp ola- Sıı.ııt 12,ao Pltı.klıı Türk musikisi. 12,rıo 
cağınz bildiriyor. Havndls. 13,05 Muhtelif pl!ik neşriyatı. 14,00 

K .. . . 
1
. . Son. 

nrıı mı.un ene: ı~<',.sınc C('r'ap ı:e,-

1 • • .. [' [' ı.· 1 1 AKŞ.\!11 NESIUl'ATI : 
11w c 1!.'ln ş111ıu SOJ ryr• un fit gcrcı; ro- · 

Saat 18,30 Plft.klıı dn.ns nıwıikilıi . Hl,30' 
manımrz, gerek rrsimll'ri tamaml'tı ı Konferans: Selim Sırrı Tnrcan. 20,00 MU • 
lıaynlidir: romarıımı::111 mulıarriri bu ı:eyycn ve arkııdıışlan tnrnfmdan Türk mu· 
hariimi:.i tnnmııyor: rnmnnum=m slklsl ve halk şnrkılıın. 20,30 Belma ve ar • 1 
lö<1lırm11mıile olmyucumuz Bay Şc/il.· lmdıışlan uırat'ındıın TUrlt musikisi ve halk 
.)alıap Clra.,md11 hiç bir miinascbr>t ~arkıları Snııt 21,00 Bay ômer Rıza tarafın· 

dan n.rapça havadis. ,21,Hi orkestra: 22,10 A• 
yol.:tur; bifrle bir lıe11~(>ıli/; clii:-iinf'u-~ 1 jans ve borsa. haberleri ve ertesi günUn prog• 
fer lıal•~ızclırlar; lwriimic mutmain

1 
ramı. 22,80 Pltı.kla sololar, opera ve operetj 

olsun. parçlan. 23,00 Son. 

kendisini yenilmiş saymıyor. Hem 
çoban, hem çiftçi, hem işçi olmak, 
son çağın kırılmaz bir konusudur. 
Başka ülkelerin açık pazarları haline 
diişmek istemiyenler, hep bu yolu 
tuttular. Dünyada israfı mubah kı
lan sermaye bolluğunu, azgın bir de
receye fırlatan işte bıı açık pazar • 
]ardır. 

Milletleıfo ahlakı iistünde yaptı
ğı yıkıcılık, şöyle bir yana bırakılsa 
bile, bu azgınlığın ülkeleri biribirine 
k!ltan bozgunculuğu önünde susu . 
lamnz. 

Ü\"a, orman, maden, ırmak bir 
vatanın eli, ayağı, ağzı burnu gibi • 
dir. Ancak hepsi birle§irse varlık bü-

ğildik. 

Açılacağı söylenen altı bin kom 
bina, Türk ekincisinin bütün dertl 
rine ç.are bulacak, hele toprak pay 
laştırılması da başarıldıktan sonra ~ 
nümüzde "hiç" den 
yol açılrnı~ olacaktır. 
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Dünya 
Haftada bir 

Siyasasına Toplu Bir Bakış 

Tür 
ce 

le • 

o 

erın 

Qm .a edebi e
. sanıyorlar? 

Hataylıların mevcudiqet ve hakları 
en kuvvetli maddi teminat altına 
alınmadıkça bir anlaşma imkii.nı qoktur 
Hatay Meselesi: 

Cenevrede Milletler Cemiyeti kon -

seyi toplandı. Fakat Hatay meselesi 
rurnamcnin ilk maddesi olduğu halde 

konuşulması en sona bırakıldı. Konse -ı 
yin müzakereleri tahmin edildiğine gö
re bir hafta kadar sürecektir. Bu mil -

zakereler sırasında bizim meselemiz 

Dışbakanımızın · 
Cenevre dönüşünde 

Romaya uğramak 
ihtimali var 

konseyde !değil, muhtelif devlet dele • Ç k k 
geleri arasında cereyan eden hususi mil- e OSlO'lJQ ga 
kfilemel~rde tetkik olunacak~'.r. En s~n- Sovgetlerin vesageti 
ra resmı surette konsey muzakeresıne 

konacaktır. Bundan anla§ılır ki Cenev- altına mı düştü? 
rede Hatay işi şimdilik buhranlr bir 
safhada bulunuyor. Bundan evvel yine 
bu sütunlarda işaret ettiği:niz gibi buh
ranrn önüne gecilmesi için yegane ümit 

noktz:sr ancak İngiltere, Rusya .. Roman
ya, Yugoslavya gibi hem Türkiyenin, 
hem Fransanın dostlan ve mütefikleri 
olan memleketlerin bu meleketi ak1l ve 
mantık dairesine getirmelerine münha -
sır kalıyor. 

Şimdiki halde Hatay meselesinin 
müzakereye r:ıevzıı olan şekli bu i§in e
sasnu ha!letmezıden evvel iskenderun 
ve havalisine ait muvakkat bir intikal 
idar,..si üzerinde anlaşmaktır. Zira Fran

sızlar Fransa - Suriye mqahedesinin 
tatbik mevkiine geçmesinin ancak üç 
=:;ene sonra başlxyacağını ileriye sürerek 
İsken;lcrun için de kat'i rejimin o ta -

rihten itibaren tatbik olunmasını isti • 
yorlar. Arallal.i üç sene için aynca bir 
intikal idaresi kabulünü muvafık bulu -
vcrlar. 

Acaba Fransı;ı;lar "Oç sene sonra 
ı,öylc yapanz, böyle yaparız,. gibi ııöz

krle b::- intikaJ idaresi kabul ettirmek 
ve bu üç senelik intikal devresinde Ha

tay Türklerini lu>hredici lazyllı:!erle im
ha edebilmek ümitlerini mi bc::liyorlar? 

Eğer böyle ise bu ihtimali kat'iyyen ha
tır ve byn.llerinden ç:karmaları liznn -
d•r. &"' ' :favasmın esası en kısa bir 

z~ . lfotay Türklerinin mevcudi -
yctlc.: .• l ve hcldanm en kuvvetli mad
di to."'Ilin:ıt dbna almaktır. Aksi takdir

de hcrh;ıngibir anlaşma fonnüli.ine Yar· 
mak imkansız bir §eydir. 

Aras'm Romaya Davet Edilmesi: 

Gesen y:ıl İtalyanın Habeşistan işi -
ne girişmesi Milletler Cemiyeti .ile bu 
devlet ara~mdaki normal münasebatı 

bozmuştu. Bu arada Türkiye dahi bu 

Cemiyete dahil bir aza olmak itibarile 
bilhassa sanksiyon karalarının tatbikin
den son;a Türk - İtalyan mtinasebatı 

İtalya Hariciye nazırı Kont Ci.mıp 

menfi neticesini aldıktan sonra Ankara 
dönü§ünde Romaya da uğnyacakttr. 

Göring'in İtalya Seyahati: 

Prusya Başvekili ve Almanya Hava 
nazrrr olup Hitler'in sağ kolu olarak ta-ı 
nmm.rş olan Göring'in İtalya seyahati 
bütün dünya gazetelerinde akisler a -
yandırmakta devam ediyor. Alman dev
let adamınm bu seyahatinden tebarUz 

eden ilk mana şudur: Komünizm aley -
hinde olarak İtalya ile Almanya arasın
da yaprlan anlaşma sonraki İngiliz - İ

talyan Akdeniz anlaşması ile ehemmi -
yetini kaybetmiş değildir. Bu hususta 
Avrupa gazetelerinin verdikleri malil. -
mat İralya ile Almanyanın Fransaya 
karşı İngiltereyi kendi yanlanp.a almak 
maksadile çalıştıklarım gö:!terir rnahi -
yettedir. 

İtalya ingiltereye 1rnrşI Akdeniz an
la~ması ile İspanya topraklanndan hiç 
bir şey istemediğini taahhüt etmişti. Fa
kat t:imdi anlaşılıyor ki İtalya gerek it;
panyada, gerek İspanyanın bir parçası 

olan Katalonyaıda komünist bir idare -

o 
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Wulanııds yıJdll lfareUI ola.n.lar, lb:e 
rbade muarnt:.le görenlerdir. 1"1kamJaı 
ııaaı 12 de kapanııı ııatqı llyu.Uıırı.ıo:. 

PARALAR 
•Sterlin r22 - • ŞiUn Avua 
•Dolar Lll~ - turya 28 ... 

•Frank 117- •Mark 28.-
• Uret ,2\- • Zlot1 2~-
• Belçika Fr. ·ô - • Pengo ~'.-
• Drahml 2~- •Ley 14.-
• İsviçre Fr. o7ô - •Dinar {>~-

'Leva ::l:J- Yen 
• Floı1D 6i,- •Kron tav~ 82 -
•Kron Çek. 60- •AJtm 10~·1 ..... 

Pezeta •Banknot ~W> -

ÇEKLER 

• LOn<1ra tll{l- •Viyana 4.2~2 

• Nevyorh l .7!l2 • Madrld vo:.ı;, 

• ParlA 161185 • Berltn 197 
"'MUil.nn ltı.lı H " Val'§OV'a +, 1 ~O I 
• DrtlkM"J ~:7< öO • Budapeı,~ 4, 4~) 

• Attna s; ö!3 • Bllkree tu"l ı:H •D 
•Cenevre H l 9 • BelırrM '1441 
• Bofya ı:iJ,tlJ • Yokohama 2 ?6'34 

• Amsterdam 1Hli~ • Moskova ~tı 

• Pralt lill fl{)7. • ~tokholııı H,13e!2 

ESH AM 
lş Banlrnsı 10 - l'r'.a:ıva:ıı I", ~ . 

•Anadolu 2UıP • (,,'lmento 11J,7U 
Kefl lb Uı..yon Del ım 

Şlr. Hayrıy şu1< o"ı ıoo 

Merkez f~n\ı' 97 2 Balya ,"tJ 
U. ŞlgorlA -~ Şark rn. OC7a 

Ponrımontı felcfon .ou 

.etlkrazlar Tahvllleır 

• 11133 TJror ı ~il 17tı IClektrUr 

• . • • a 2 • 7o Tnunvay '11, 70 . . . rn ~12 Kıt:ıuın 4,U:ı 

lstl.k.DahJU !l ı.:.ı • An.adolu J B6 ıO 
Ergenl tsUk.. ııtı- • A.nadolu ıı ~l.41 

19211 A M Ana.Jolu m 
• s. Erzuru:n \Jô - Mllmeırsll A li.:I -

Zahire satışı 

lstanbul Ticaret ve Zahire Borsa
sında mu.amele güren 

(kilo) maddeler. 
1 - İTHALAT: Buğday 644 1/2 ~ıı.v • 

clar 15 para 85 1/2 l{epck 39 ya.pak 15 
tiftik 11 pamuk 3 1/2 mısır 19 a!yon 3/4 
beyaz peynir 4 1/4 bulgur ( 1/4 Nohut 19 
l/4 ımısa.ın 37 1/2 kur.ıyerni 15 un 30 11• 
keten tohumu 6 1/2 pamuk yağı 23 1/2. 

İHRACAT: Yapak 97 1/2 keı:ı kılı 18 
ton. 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumu§ak kilosu 6 kuruş 25 
paradan 6 kun.ıı 38 paraya kadar, Buğ. 
day sert kilosu 7 lturuş 20 pe.raöan, Arpa 
.Ana.dol kilosu 5 kuruıı 10 paradan, mısır 
sarr kllosu 5 kuru~ 11 1/2 paradan, susam 
kilosu 17 kuru§ 20 para.dan, Yapak Ay
dınlı İzmir kilosu 70 kuruş, Sansar deri· 
•1 çifti 3500 lru~tan, porsuk derisi ı;lf• 

ti 625 kuruştan, çakal del'isl Çitti 200 Jn:. 
ruşta.n:" kedi deriai çütı 200 kuruştan, 

ta.va.şan deris! adedi 22 kuruş 20 para • 
dan 24 kuruşa kadar. 

3 -TELGRAFLAR: 
Londra Munr Lapta.ta Şubat tahmill 

korteri 2 Şi. T 1/2 Pe. Ki. 3 Kr. 21 Sa., 
Londra keten tohumu La.plııta 2. el Klmun 
tahmili tonu 12 eter Şi. Ki. 7 Kr. 29 Sa., 
Anvers arpa. Lehistan 2. Şubat ta.hmUi 100 
kilosu 121 B. Frank [0. 5 Kr. 13 Sa., V• 
verpul buğda.y mart tabınili 100 !ibresi 8 
ŞJ. ~ 3/8 Pe. Ki. 5 Kr. 69 Sa., Şikago bug• 
day Hartvinter mayu; tahmlU Buşcli 127 
3/4 sent KL 5 Iü. 93 Sa., Vinipek buğday 
Manftobo. ma.yıa tahmill Duşeıt 121 1/8 
sent Ki. ıs Kr. 62 Sa.., Hamburg tç fmdık 
Giresun derhal tahmil ıoo kilosu ıım .R,. 

Mark Ki.~ Kr. 56 Sa., f!a.mburg iç tm • 
dık Levan derhal tahmil 100 kilosu 159 
R. Mark Ki. 80 Kr. 65 Sa. 

müteessir olmuştu. Daha sonra Habeş 
·mııcerasrr.:bn mütevellit buhran Akde
niz emniyetini tehlikeye düşürmü~, İn

giltere ile İtalya arasında çıkan ~iya -
set ihtinfmda Fransadan başka Balkan 
.Paktına dahil olan devletler İngiltere 

ile anlaştıkları cihetle bu vaziyet de 

Türk - İtalyan münascbatr üzerinde 
_tesir icra etmekten hali kalmamıştı. İş· 
te biltün bu sebeplerdm dolaY1 İtalya 

nin teessüs etmesini bu memleketin Sov- 1..---------------...; 

Montreu:~'de toplµnan Boğazlar kon -
feransına iştirak etmemiş, Montreux 
mukavelesine de imza koymaktan çe -
kinmiş ti. 

Son zamanlarda Akdeniz itilafı ile 
İtalya devleti İrigiltereye k.:ırşı yaptığı 
taahhütler arasında Montrcux muka -

velesini de imzalama!t tahhüdünü kabul 
etıni!j olduğundan Türk - ;İtalyan mü
nasebatr da artık normal bir safhaya 
girmiş bulunmaktadrr. Bunun içindir ki 

İtalya Drş işleri Ba~tanı Kont Ciano'nun 
Tevfik Rüştü Aras'r Romaya davet et
tiği anfoşrlm2l:ta(hr. İtalyanın Mon -
treun mukavelesine i~tiraki için daha 

evvel iki memleket luırlciycleri arasın • 
.da bir anlaşma müzakçresi yapılması 
zaruri okluğundan bu davet pek tabii -

clir. İhtimal ki Tevfik Rü§tÜ Araıı Ha -
taY. meselesinin Cenevrede mü3bet veya 

. 
yet Rusya eline geçmesi demek olaca -
ğı kanaatindedir. Bu kanaatte İtalya ile 
beraber Almanya da müşterektir. Onun 
için böyle bir vaziyeti kabul edemiyc -

ceklerini her iki memleket açıkça ilan 
etmişlerdir. Romada Mussolini i?e Gö -
ring arasınqa konu~ııılarak verilen ka -
rarlardan birincisinin bu mesele otdu • 
ğu da söylenmektedir. 

Çekosbvakyada Bir Anket: 

Çekoslovakya hükômeti İngiltere 

hükfımetine müracaat ederek bu mem -
ltketin Mo:skova vesayeti altına girdi -
ğine dair çıkarılan şayiaların ne dere -
celerde doğru olduğunu te&bit etmek 
üo::ere bir anket açı1masmr teklif etmiş· 
tir. 

Malumdur ki Çekoslovakya ile Sov
yet RU3ya arasında 193 5 tarihli bir kar
§tlıklı yardrm muahedesi vardır. Alman
lar bu muahedeyi tamamite kendi aleyh~ 
lerine yapılmı~ bir ittifak olarak telakki 

c-:ierler ve Sovyet Rusyarun böyle Çe -
koslovakya ile ittifak aktetmiş olmasrn
da baıılrca hedefi de icabmda bu memle
keti Atmanya aleyhine tayyare üssü 

olarak kullanmak istemesine atfeyJer -

ler. Bu itibarla Çckoslovakyanm Sov • 
yet Rusya vesayeti altına düştüğünü 
iddia edenler de tabii surette Almanlar
dır. 

Çekoslovakya bu vaziyetten çok sr· 
kıldığı isin gençenlerde Bcrline müra -
caat ederek kendi aleyhine yapılan pro. 

pagandaların doğru olmadrğınr, bu ha
kikatin bir anket ile pek kolay ortaya 

çıkanlacağrm bildirmiştir. Fakat Ber • 
lin hüktlmeti bu müracaata cevap ver -

memiştir. Bunun üzerine Çekoslovak -
ya İngiltereye müracaat etmi~, bu a"
ketin İngilizler tarafından yapılmasm1 
istemiştir. 

Avrupada filan veya falan devletb 
vesayeti altına girmiş olrnak ithamı mo

da olduğu bu devirde Çckoslovakyanm 
müracaatr garip bir misal teşkil ediyor. 

İngHizler Çekoslovakyanm müraca • 
atını hüsnü telakki elderek ata~emiliter-

lerine icap eden emri vermi~lcrdir. 

ASIM US 

Anlatan: Menlikli Haydar 
-37-

Müşir Pş. o kadar mert tabiatlı 
bir kahramandır ki .• 

Senin vazi1Jelinde olan bir kimseyi t/eJ: 
göbek düşmanı oisa bile gene affede~~ 

müsabakaya çıkmış gibi candan ~~ 
mağa b~ladık. Evvelce son sınıf bCJIO' 
bile türkçe bilmiyen taıeı:cler )f. 
nurken Sami beyin zamanında ~8Ji!. 
kudretli talebeler yotişmeğe bd ...ııı 

O zamana kadar ben reji nazırı 
Vehpi beyin ısrarlarına rağmen Mü
§ür Paşanın yanına bir türlü gitmek 
istemiyordum. Sebebini sorunca bir 
şey söylemiyordum. Recep P~a beni 1 

sordukça Vehpi bey efendim biraz ra .. 1 
hatsızdrr filin gibi mazeretlerle hep· 
geçiştiriyormu.ş. Nihayet bir gUn tek
lifini musIITa.ne tekrar etti. Ben o va
kit babamla Mü§ür Pa.,a arasında 
geçmiş olan vak'ayı anlatmağıı mec .. 
bur oldum: 

- Müşür Paşa beliti bana hakaret 
telakki edeceğim bir muamelede bu
lunur. Böyle bir şeye tahammül ede
mem. Beni görmeksizin evrak üzerine 
yapılacak muamele ne ise yapsın.,. 

Dedim. Vehpi bey benim bu sö7.lc
rime karşı hayret izhar etti: 

- Müşür Paşa görülmem~ bir ka
mil insandır. Alicenaptır. O kadar 
mert tabiatli bir kahramandır ki böyle 
senin vaziyetinde olan bir kimseyi ye
di göbek düşmaru olsa bile gene affe
der. BiIAkis her türlü hüsnü muamele 
den geri durmaz. Sen bu kafadan vaz 
geç. Gel de gidelim. Namusumla seni 
temin ederim. Lutuf ve merhametten 
başka bir harekete maruz kalmıya

cak.sm. Aksi zuhur ederse benim yt: .. 
ziime tUkür.,. 

Bu sözlerden sonra nihayet kani 
oldum. MUşilriyet .dairesine gittil<. 

Müt}ür Paşanın huzuruna girdiğimiz 

vakit yanında bir Ferikle bir miralay 
bulunuyordu. Biz içeriye girince Mü
şür Pa.şa. onların yüzüne baktı. Dışa
rıya çıktılar. Sonra Paşa bana pamıa. 
ğile işaret etti. Bir adım ilerledim. 
Gene işaret etti. l{endisine daha zi
yade yaklaştım: 

- Oğlum, dedi, sizin bu deruhte 
ettiğiniz vazjfeler bizim gibi bu fıka
ra milletten büyü.'' ttimetler görenlere 
mahsusken siz gençler daha çabuk 

culdSP' O zamana kadar mektebe ço bur· 
vermek istemiyen halk arasında eJ 
met ve muhabbet hisleri uyandl· ffr 
datlılar artık mektebe çocukla.rın1 
mek için yalvarıyorlardı. \'sf' 

Yalnız dikkate değer bir no~tıı eil~ 
dt: İmtihanlarda smıfların bir~~ 
ri, ikinci ve üçüncüleri hep bJJ'istı ili 
lardan ve musevilerden oluyordU· Sil 
hal benim taassubuma dokundtı· 
gün Sami beye müracaat edere!<~, 

- Müslümanların zek! ve fe~ 
!eri hıristiyanlardan ve musevil tı~ 
geri değil, ileridedir. Böyle ilce~ 
mektebin talebelerinde bütün f ~ 
lıklarımrza rağmen bunun se~ e'ılı 
görülmüyor. En kıymetli h8llıY 11ı; 
hep ötekiler alıyor. Buna arltk ~f. 
tahammülüm kalmadı. Müsa.a.dt eıef
rımuz da bundan sonra bu ııedi~ tı1f 
islamlann alnbilmesi için v yı.ıJl.lı~ 
terbiye sistemi t:ltbik edecegill1~ 11~· 
çalı{iınryan çocul{!ar!l. ınra dayaS1 
cağını.,, 

Dedim. 
Sami bey: 

1 ~-t r '' - Aman Haydar bey ya.sa"' 1 

Dedi. Ben rsrar ettim: biUf 
- Yasak olduğunu ben d:. ~ 

rum. Fakat başka çare görmuY' ~ 
Zatıaliniz mektepten bir bahane ıı: , 
iki saat kadar uzaklaıırsınrz:. ıı:s.ıı ~· 
lunuz ki benden kirnse dava et ~'* 
Şayet edecek olursa zatıaliniz ka.11",ıı~ 
icabeden muameleyi hakkımda tıı 
edersiniz.,. 

Sami bey hamiyetli bir insatıÔf ~jll· 
- Hay Allah müstahakkını ve iilr 

Fakat çok dikkat et, çocukların f' 
rinde yara, bere gıbi lıir şey yaprı>I 

davrandınız. Şayanı teşekkürdür. Ar.- sın..... . 
cak millet pek cahildir. Biraz acele Dedi ve mektepten çık·p gittı !')' 
ettiniz. Çil palazı gibi dağıldınız. Bu- Ben derhal a<lamakılh bir s~P'1~: 
nunla beraber ben seni (!hsa) dan Bağ zırladım. En evvel son sınıfa gır~ ı~ 
dada getireceğ;m. Umumi ahlak o de- - Efendiler, lıu mektebe ı;erıe e -· 
rece bozulmuştur ki burada ve hatta kadar masraf gidiyor. Bunlar 11eP bı1 
daha uzaklarda bile hafiyeleri vıırdır. zin içindir. Hıristiy<m ve Musevi!e~r 
Kat'i surette ağzıruzr tutunuz. Hiç sizin sayenizde okuyorlar. Ze~ .at 
kimse yanmda Mabeyin ve Padişah tile bunlardan aiağr değil, hattll ~ôaı' 
hakkmdn fena söz ~öylemeyiniz . ., sek oldı.Jğunuz halde mükafll~ ,)' 

Hakikaten Recep Paşıa çok 2'.alllan sizlerin bir tane~iı:ıi bile aımarn31l'ı ~ir 
geçirmedi, dört ay sonra beni (!lısa).. tl:::ce tenbellik neticesidir. Meş!lıl! 
dan Bağda.da getirdi. ~ .. forkez kuman- söz vardır: &.Jir 
da.nı miralay Aziz beyin maiyetine "Nushilc uslannııj·anı etmeli t .. ~/;' 
verildim. Bir müddet sonra millkiyc 1'chlirfc u:;lanmzyanm /ırı/;/-tı /;t'ıif~ 
idadisine verildim. Bu mektep leylt f 
iken maarif müdürü eşraftan Cemil Dedim. Mektepte Naci isı:Jlirıdeıı~ 

d ğ t 1 . ıı· . . w t d tJrf. za e Cemil efendinin o lu sıı Gıya.- ca.t mua ımının og u var r. . 11sr 
settin efendi idi. Bu ahl!ksız adam harpten sonra Bağdat bükuınet• bo 
Abdülhamide yaranmak için mektebi biyesinin n:mrlarrndan biri 01.~111eıJ' 
nehari yaptırdı. genç o zaman sarıkll idi. Beniın so; 1' 

Bağdatta e.:;rafa (Çelebi) derler. me karf;ı gelir gibi oldu. O vıı.ld ·· 
Mektebin mevcudu gayet azalmıştı. cssüf ederim dedim ve hemen: 
Mevcut olanlar da Musevi, hıristi-ı - Yat! tı(J.f) 
yandan ibaretti. İslam hemen yok gi- (Devamı 

biydi. Bunun icin Siverekli Hacı Aziz ' ~-------:-... ..--aıııııp.-,,,-.:.a~• 
" • l'AZAH ,_,,_. J\$' 

Paşazade Ali Seydi bey hakikaten Takvım '..! .ı II, Ka. -ıs ı~'ı·...ıt~ 
muktedir bir kalem sahibi olduğundan , •· 

11 Zilbde I~ 
onun kalemile benim halktan kazan- ======ı 7 ı~ 

ı 
Gtıo dcığıış•.: 7 1 l) O 

dığım teveccüh sayesinde yaptığımız cun batışı · ıt.I 
0 

propagandalar müessir oldu. Mektebi sabah nwnıt.% 1 ~·~~ ~ ;6 
İsa Gıyascttinden kurtardık. Onun ye J~le aft mazı ı" <>6 1 ,'Ilı 

d. ,.. j - ·- 15.v;; rine Rusçuk e§rafından ve mukte ır .. ın. 1 nttınaz. 14,59 ı ı 1" 
kalem sahiplerinden Sami bey ismk~ ıı.J<şliro nnm~ 17, 1.5 18 50 

htaı nıuruı.zı J 8 19 !!~ 
deki maarif mUdürti inkıltıpçı ve ga- Lm11&k -;ı: 5.• ~ 

1 ğu 5 ~5 '1· 
yet cesur ve mi.itcşebbis o du ndan Yıım geı,;ea ı,'1lnlet1 24 s"-l 
kcndisile çok seviştik, İilt adını olmnk Yum ka!Rıı gUnten :1.f l 
üzere bir mektep yaptırmağa başla- --~--.... :::=ıı-:m111ıiımm11-=s __ __ 

dık. t.sa Gıy::ı.scttin halkı k:ısten mek-ı~---------~ ı1'' 
teptcn nefret ettirmiş olduğu için biz) DOGUM VE KADIN HASf.t\f.1 
Çclcbiz:ıdelcrden vaz:;cc;tik. Aleladcl LARI MÜTEHASSISI 

c::ma.ftan da rağtct edenler pek yok-ı Dr. rlaşid ,;re~ ,,ıı· 
tu. Sokaklarda gezen fıkara çocukla-. G ı 99 
rını ndcta cebren mektebe aldık. Bi;_ı BEYO LU İstiklal cadde5 (OJ' 

1 
ır.:ır.:ıh Ankara apartıman.uıa 

tUn muallimler ma::ı.cı a1mıy:ırak istih- . tir 
kalmmz olan parala~ fakir çocukları-! Şirketi üstünde) nakletn'X'f . 

Telefon: 41572 nm elbise, kitap ve sair ihtiyaçlarmaj._ ___________ _,,_ 

karşılık olarak bıraktık. Her birimiz 



Türk Hava Kurumu 
BOyQk Piyangosu 

zilli kombinasında inşaat ne dere
lere kadar ilerledi nekadan kaldı 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir 

4. cü keşide 77 Şııbat 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

Aynca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. Türkstroy ikinci reisi Aleksandr 

verdiği izahat 
Siglin Dikkat: 

yoldaşın 8net alan betkea 7/Şahat/937 sGnü ....... kadar 
deiittiamit buluıumhdrr. Bu tarihtea eoma bilet üzerincWd Wda ..tat: lalkt.etmee Nailli dokuma 

~ ... .- kvalmuma memur 
~~ makine anayilade 

11111' Yer ftlal eden "Turbtroy,, 
NulJH fabrikasının aza

ltuırlanması için faaliyet 

Nazilli ko•blnaanun inşası ve lna-1-------------

nlması w,. aynlabülr = E d i r n e de 
A) Kanallusyoa. tulumba, su boru-

lan ve 7&•111l lle&leri.. Banlar tefer. 11.rkkuşu. şu.besi açılıqor 
rüata aittir. Hemen b•P&i kurulm111 Edinıe, (özel) _ Bdfrnenhı her ba

·-· 
Nafıa Veki letinden: 

glbidir. 
B) Dokuma fabrikam, iplik fabrika.. kınadan. taşımakta lnılundatn önemi ı t;Mart/937 perıembe aünü saat 15 de Anlrarada N6 V...,... 

or, boya falırlkuı, de9ea fabrlbsı ma- ::.:-:::~ ~':ı,ı""':::: -'-..::::::n ~?..:::ela "1SO:: liıa ldıı ..........,,_ lıeılı• 
kt;.~:· bUyOk maldllelerin de yerleri fyillklerl söz öaüne alan Tilrk hava 20 ton ..,... e~ l&l:m ~ece • . 

1 kurumu genel mııkezi öatimilzdeJd Şartname ve buna müteferri eli ğer evrak param olank AnbnMk 
hazırlanmıı ve kura maya bqlanmıt- mart &"""claa itihuea lkhad lllllltaka sml..--e dairesinden ve Ha•,.1..-- da Veldlet ı.ıellim mem~ 
tır. Eter yapar devamlı olmaua ,,.- -- - ,,.-...,-
nisan aynma ilk Jaaftumcla fabrika- milf ettifltll meJt(• olu Bdlrnede bir verilecektir. 
nm lqaatı tamamlanaeaktır. Biz o za. Türk kqp t•beeinin açıbusma karar Muvakkat teminat 142 lira 50 kuruftur. 
maa bıpat iKflerinl de montaj ve ma- vermif ve icap eden teşebbUslere ge- EbiJtmeye ginceklerin t 1/Mart/ 937 perf8IDbe lfÜDÜ ad 15 de 
kine aksammın kurulmumda kulla- çitmek tzere bu karanm T. B. K. ·11me k . da buluD malan J.iznnchr. (138) (410) 
nacatız. Bol iKl ile daha çabuk ve Eillrne pblsine bildirmiştir. seme e~ cmusyonun 
uha miisait işler yapmak ve nisandan Şube idare heyeti umumi mftf ettiş- Ak • 1 t • M •• d •• 1 •· .., •• d 
ltibarea makine faaliyetini tamamla- llk ve riJAret makamlarile temasa ge- ay ış e m esı u ur ugun enı 
mak arzusunda)'IZ. Asıl montaj itleri çerek Tlrk kuşu talimatnamesinin u-ı:.-... U im köpriiaü da demirli idmııizin malı liD+ 
nisanda tıqlayacafına göre kombina tesbit eıtfjl ana hatlar dahilinde EcUr • MW!f""' n pu• ya Dm ve • 
zamanında yetlfffekUr. Simdi de aon- nede açılacak fUbe7e 01• ~e yardımcı hman Haydarpqa vapuru açık arttır ma ile satılığa çdran:lınqbr. 
taj işleri yapılıy'!r. Ancak bunlar esu Uye kaydına başlamıştır Arttuua 8/Şubat/937 cana sünü Alcay ..,._ ~ 
tan ziyade teferruata ve bü)'ftk işlerin Şubenin açıhş töreni için yapılacak 15 ele bqlayarak 16 da U.leai Japda c:aimdan taliplerin prtmmeJi alr • 
bazırlıtma alt tamamlayıcı parçalar- hazırlıklar Tlrk hava kurumunun mek üzere ifletme tefliilne •• % 71' IÜftDllle ve uttaw pualarile • 
dır. Elektrik tenviratı we motörler ta- dün geceki topl'antrauada görU§filerek •· encümene gelmeleri (460) 
mamlanmak illıeredlr. tabi& edlbniştlr. iki gb içinde şehrin .:..pn--------~--------------~~:;ı 

Nazilli komblusınıa belıeaeluıt 93T her tarafına yayı1aa bu haber Edirne- lstanbul Yedinci icra Memurlu-
Cuıhuriyet bayramına kadar tamam- Hleri pek ziyade smndfnnlştir. fundan: 
layacak ve tecrübelerini yapmıı 'bula· JI. Bel&fn Pft1lm Kurukallwd Jlehnıet malı~ 

leta11bul L•V8Zlln 111111'1 
SatınalMa 

Koml•yo1tu U ... •n naeMız. Cumhurfy!_t bayrammısda ------------ na ~ Ahmet Cnadm ubdci taar
NazilH kombinaaı işlemeye hazır ola- - Birinci mml Operalar - rufunda olup Emniyet aan.dıtına 1800 "-------~---••, 
rak teslim edUc:ekUr. Biz, bu mesut o CAFER TAYYAR lira mukabilinde birinci derecede ipo
•linihallzde Dtlftllze AJ.fmlzle ortak r • ttkJi oJaıı Yt ipotek fulalııJa JAIDil ol· 
o1makta• HTk clayaosllz. P11t1 Tip J'a1dm..a s. uldam dlmal. _._ nzere ahtı hac:se alman Kadık6-

L-r..ı--- 1.1. 1.--t-.a.&. eatetlk 'ft her ne\'l erkek ft kadm ._ 
NulJU avnıv ..... ~ .... ~•-.•· u,.u.rı, nbha butaWrlan "dDIUm yUııde ZUhtö pqa mahllleslnln e.kl 

... ...w-ı. ... modeldtrft .. e .,....._ Hacı Mehmet ata yeni Yofurt~ ~ 
amma Mttla teblk lcapJama cnap ~ sao uat ~ 10kal! eski ~ ~eni ı f,.Z (numra-
vereeell YUITett.edlr. a • 11. u.lıu' MECCAN8N taJ 25) numaralı prkan Vabidenin 2 

m11&18• harita nmnualı ........ : prbaı 7 ... 
Ol\eden 80DI'& GcNU1dlr. ~-

liralik mücevherat 
çalan adam 

~ ParmaJdr&pl. RWMll ilan rita numaralı EmiD'e l&tJJan miifrcz 111•• xo. ı. 'Ndıa: ~ ana ıimllen Çifte Havmlar tariki ce-
nuben 3 harita nuıııanlı mtıfrez mtııte

/ııanbul 6 ncı icra Memurluğun· rek hane babçeslle mahdut 1514 metro 
dan: murabbaı mUrtarmda mabddema na-

llücau olup paraya çevriknealne temam elynm tamam khgir bir bap 
karar vcriloa bir aMt Monopol marka· hanenin tamamı aplc arttlmıaJS \'Ue-

talıda, Bandırmalı Ahmet} taşlı altla Wlezik, 2S llra1* elw tq. b tabı mı.Jdn11ı z9.ı.9s7 tarDıtne tela· dilmiftir. Hane 91 nıetro murabbaı ve 
&imda miihlm bir hmm it bdm saati ve elmas taşlı iki )'ilztik dllf eden cuma gUnl saat 15 elen H,SO bahçedeki ufak kısım iae 31 nıctro mu· 

~ .... lalmlll Arutada, K•- ne altmdu klaek ptllklllerl Ye daha • kadar aaı8tada V07•oda cadde.tnln rabbaı üzerine inşa cdilmi1tir. · 

• • • 
letanbal Lnanm lmlrlili lsfit 

,..._ada •tieefterat at. laur .,,. bal ... .,nr. arka kmmmcla .akl Çlaar eokalJnda Us ehlivukııf tarafından tııı:mıııa 
~ tlilklıb salafplville SU. 4..ı,tlr kh 20 Jl ... raJı Bllnkallr snMNıtmda •· 4777 lira kıymet takdir e411mlt tlr• 

_. ıfrtllmilf ve lleriade "- Bea tanlTim. ııarasızcbm •1· trlaaktır. Almak lltfrcDJeria 0 stla ye Evıa/ı: Bina klrglr olup bahçeden 
~ııera:t bulumau fUplae)'i eeYlaeratını pldıtnn Ahmet kompa· · taattı ıaallılJinde 1aulr bulunmaJan i- d8rt ayak mozayJk merdivenle ~kılan 

..un., altma alm•'flt clur. KencUsl searlacU. Müeevheratmı Un olunur. zemini mozayik bir balkondan aemini 
"hDa •zere balmtdalu nerede sak1achflm biliyordum. Bir (V. No. ıo47t) renkli çini olan antre iabıı antre üzerin-
~ tm.nbk mab oldllfu gece eve girelim, bunlan çaldım. Mil· - ZATI de Oç oda ve ıemlnl renkli çini aablt 

1* ıt&u. 21 JSflanncla b11- enheratnun plmdılmdan kenclfslnln mosayilc tekneli ocaklı bahçeye kapu-
1* t* llylnmekt.dtr. Vı llaberl elala4ılm& emhtlm. Çlakl, iki x.cklriy Birjaci Ol'tlOh1ıa fit8nd1 ~u olan mutbah ve bir heli. 

._.. eldalaa lliiyluıeld• iç ayda bir miieevberatmın 1Uhule amıfmdaa 19 Udaci klDun 1937 de al· Birinci kat: Uç oda bir tola wr he-
oıu, olmaclıtm& bakar. Onan l~ln 4ıima taldiknameyi kaybettim. Hilkmil li mermer kurnalı ncrmo sifonlu bir 
mlehheratmaa calmıaıı oldutanu ,oktur. hamam mahall olup bodrum katı 1:ı ... 
ldzden haber alacaktır.,, SZ4 yalıya men zemini toprak bodrumdur. 

Jzmlr Bmalfet mtiftrlOll lnı •O· 
hbn hırsnlık vakası hakkında Bul'll& YAKIT cep lcla.plara llo. O Elektrik ve kumpanya ıuyu vardır. 
z .. tyet mlcllrlltlnd• .. 11mat Is- -""----------+-.. ı Bu kata çıkan merdiven mozayik olup 

temlt n mteeYIHtrlert tah- Ala.. korkulukları da demir parmakhkbdır. 
clba Mberda' edll•181al bikHnnif&lr. Prmper Merime Sokak kapısı ahpptır. Bah~enin cep

Etrüsk 
Vazosu 

hesi duftrla ınahduttur bahsede muıı. 
tellf ıııeyvab ve JDeyvaax •i•çlarla be
raber ıoo kadar bal çubufu vardır. 
Bahçenin yan taraftan tel ne muhat
tır. Binanın üst katında JcArıir korku· 
luklu balkon mevcuttur. Bahçede ayn
ca iki oda ve bir aralık maha1i ve bir 

lzmirde limanın . 
nişletilmesi için •• ~ 

TUrkçeye çeViren: bellaı olan klrglr bir bin:ı mevcuttur. 

purJaıdaa Jlepllai ... ,._ t•• al- BAYDU BIFA.'r İttluliade aalat halinde: mutbah ma-
illK •bakla ........... hali vardır. 

Olla ttla Alll-.kta Dnlet Demir Bina tamire muhtaç deiDdir. Uıtlc-
1•Uan ...,..., alt denil beriıadtld ••••~· rl alafrranp kiremitle mettur4ur. 20 
ÜfllP ff iMi' ~e&re ... ldadaki senelik nkıf lcareai tefviz bedeli mut-
iskeleye man.ı okrak b• lılktleala terlye. aittir. 
aai Yeya •lada be&ourme bir ilkele V AKIT KITABEVt Arttırma prtnamesi ı 1.2.937 tari-
iapsı &uamar edilmektedir. Devlet -+---Fi-y-ab_:_20_kllrUf ____ +--• hine milladif perwembe pn(i divanha-
tarafmdan Hmanlannuu bapll ff neye talik edilecektir. Atttııma pq,in
mevcuı limanlarda bazı gJAhat ra- il 1lmn ıeldiğiadea büyük tarak ma- dir. Arttırmaya it tirak edeceklerin mu
pılmam için tetkikler raptm1ırken tz- ldnelerile ........... httlrilecütir. hammen kıymetinin yüzde yedi buçuk 
mir JfmaDIDln vazl7eU tle Duan dik· lzmlr ı• lla,.al da...Uyetl haiz niabetinde pey akçuuu veya milU bir 
kate almmlJ n eaaeM Yapurtana111, elu ba mllala it t.dade tetkikler banbnm teminat mektubunu htmil 
Alsanc:akta ye11l yaptmlaak betoa· pp&ınlacaktır. Betonarme llkelula 
anae lakeJQ"e ~ Jl1E a1rp ver- lllpmıdaa .._. Tllrk fa7ratıaı tafı
meleri muvat• drll•lftlr. :raa ..,._,pat meJMlerek dül

Bna t~ ""1 emirde ....... Daü rı1aDa 1mdadaa JU•PIÜ JeJ 
illp ~e· ~ ....,Yji!'

0 

1 Cll -- tir• 

1500 adet Filipa marka 
ampülü 27 - 1 - ıtm caıılUllDM 
ıünü saat 14,30 da TopıbUI ... ~ 
Satma1ma komlayommda nmrıulııl~ 
almacakbr. ihale ailnll 

şartile ahnıcak oJaa itba UDPllletT 
için isteklilerin belli •••tt• ~ 

misyona plmeleri. 
(312) 
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Candan Gelen 
Uzwı iş ömrü dileklerine t•kkürlerim 
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·~ .. ~., v 
·····-. -.. ....... 

. . ........ c-·-~...., ... 
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.......... ······· 
.. ··: .... -·· 

ÇAPAMARKA 
22 Y A Ş 1 N D A M. Nuri Çapa 

Avrupaya talebe 
p-önderiliyor 

Maden f etkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Wiüsabaka günleri uzatılmıştır 
Taliplerin dikkat nazarlarına 

1 - "20,, Maden Mühendiai ve "1 O,, Jeolog yetiıtirmek üzere müsa
beb ile Avnıpaya "30,, talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin &§ağıda 
la prtlan haiz olması lizmıdır. 

A - Türk olmak, 
B - Maden ocaklannda çabpbilecek kabiliyette ve nhbati tam ol

mak "Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden biri 

aini okuyup yazabilmek, 
D - Y qı 18 den apğı "Ve 25 den yukan olmamak, 
Z - Maden Mühendisliği için m iiaabaka imtihanı 26 Şubat 1937 ve 

Jeologluk i~in 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 
yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanlarında kazanmıt olmakla beraber 
pgderile~k talebelerin ihraz ettikleri derece İb1>arile Maden Mühend" · -
ii için "20" ve Jeologluk için "10" arasında bulunmak f&l'tlD'. 

3 - M.-den Mühendisliği için imtihan: Hesap, Hendese, Cebir, Mi
hanik, Fızik, Kimya ve yukanda yazı h dillerden birinden, 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye "Hendese, Cebir", Hayvanat, 
Nebatat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve yu kanda yazılı dillerden birinden yapı
lacaktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklanndan, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göa 
terec:eklerdir. 

6 - Maden Mühendisliği için: son müracaat 20 Şubat 937 Cmnar
teti öğleye kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

~luk için:Son müracaat 27 ıubat 937 Cumartesi Öğleye kadar, 
Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 

imtihan 2 Mart 937 Salı 
günleri o!aralt tcsbit edilmiştir. 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakasını, Mektep ta· 
hadebıamesini veya bunlann tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotoğraf ve 
cliJekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü 
Genel Direktörlüğüne göndenne!eri ve sıhhi muaye~eleri için de tayin e
cllmit olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan Apartnnanmdaki Ensti • 
temi Dairesinde buJunmaJan ilan olu nur. (89) (318) 

IZ\tlR ENTER TASVONEI ... FUARINA 
İft:İnılc ve ziyaret etliniz. En son yeniliifi ve güzelliği burada göreceksiniz 

, 20 AGUSTOS - 20 EYLÜL 1937 

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

--- ~----\-----

ı• üe11izyolları 
1 

' L E T M E "9 1 Keıif bedeli 6242 lira 22 kunıt olan Floryada 80yunma 

Acenteleri: Karakö7 - Köprilba~- lannm arka.ama yapdacak asfalt yol kapab zarfla eksiltmeye kon 
feL 42362. Sirkeci .Millıilrdar Zade tur. Eksilbne 25/ 1/ 937 pazartesi günü saat IS de Daimi En ·· 
--• Han telefon: 22740 --.. d l de 

lmroz Postası 
24 lkincikanun 937 tarihin

den itibaren lmroz postalarına 
batlanacaktır. latanbul'dan PA
ZAR günleri saat 9 da kalkacak 
olan bu postalar aynı gün akşamı 
TEKIRDA(ilNA varacak ve T e
kirdağmdan sonra GEUBOLU, 
LAPSEKlveÇANAKKALEYE 
uğrayarak IMROZA kadar gide
cek ve lmrozdan dönüıte yine 
aynı iskelelere ve aynca ŞAR
KÖYE uğrayarak Sah günü sa
bahı T ekirdağma varıp kalkacak 
ve aynı gün alqamı latanbula dö-
necektir. (404) 

Karadenjz Postası 
Bugünkü Karadeniz postası ya-

pılmayacaktır. ( 459) 

yapılacaktır. Ke~if evralo ve tarbıa mesi levazım mü ür üğün 
bilir. İ!tekliler 2490 No lı kanunda yazılı olandan maada Belediye 
iJleri müdürliiğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 468 lira 17 
Jule ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber teklif mektupJaraıl 
kapalı zarflannı yukarda yazılı gün de saat 14 de kadar Daimi En ·· 
vermelidirler. (8.) (93) 

Beher metre murabbaına 2 lira bedel tahmin olunan Aksaray 
yerinde mimar Kemalettin mahalle sinde 28 inci adada yüzsüz 48 
36 santim sahasındaki arsa sablmnk üzere aç•k arbnnaya konuloı 
Şartnamesi levazun müdürlüğünde görülebilir. istekliler 726 .. il 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25/ 1 / 937 pazartesi siiJI 
at 14 de Daimi Encümenck bulunma !!dular (B.) (91) 

Mezbaha ihtisap memuruna ait resmi mühür kaybolmuttur· 
yaptmlacağından hülonü olmadığı ilan olunur. (B.) (453) 

Dev.et Demiryo'ları ve limanla' 
iş'etme umum müdürlüğünden: ~ 

Şimdiye kadar yalnız lsi.anbul Edime muhtel!t katarlanndan ~ 
de edebilen Kırklareli - Mcmdra ıube hatb güzergahındaki hallaO 
plon ve konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri için Kırklareli - A .. Yen~ çıktı 

1 
Dün ve Yarın 

1 Terciime kü'li ·atı 
Numara 62 

~ arasında her gün gidiş dönüş terviai yapma!< üzere bir ray otob~ 
m 1 Şubat 937 tnr:I1inden itib:ır~n işlameJe başlayac.~ğı ilr.n o!tmur. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. ( 400) 

' ..-.----....----~ Koclıhöy ikinci Sulh Tl11k11k llll- K U R U rf t 
/, i mliğinclen: ı 

Kadıköyünde Sahrayı cedit aralık so 1 Abone şartle&~ 
kağrnc!a 14 numaralı hanede öğretmen vı1ı.1ı 6aylılı uyllll ıtf 
Firdevs nezdinde bulunan 339 doğum· 1 M"rnlclı.C"tımizde 7SO 420 zJj ıjl 

Virgi 1e 

Kadı k öv :k·nci Sulh ! 

L'eneide 
2 

Maurice Rat 
Ahmet Reşit 

lu Lfıtfi oğlu Mehmet Aydoğduya mu· Yabııncı yerlt-.ıe 1 350 72) 
400 -

maileyha Firdevsin vasi tayinine karar Post~ Birlijine l 1600 ~O ,o0 1 

gumı)"n yerlere 1 _..tr 
verilmiş olduğu ilan olunur. "lfllur 

T urltıycnın her posta mcrltuinde 

Hukui< Hak· mliğindtn: 1 

937147 

Ölen ve miraamm resmen iclaresine karar verilen Kadıköyünde Mo
da caddesi yanında Bade.maltı soka .:;ında Fitnat apartımanmda mukim 
Fatnata ait menkul e~ya 16 Su 1 

"' 1''7 s~ lı n-iinü saat 1 O dan itiba
ren açık artbnna sureti~ satılaca~ınclan talij..:eı·:n mahallinde hazır bu
hmmalan ilin olunur. 

1:,:ki 

•ızm m 
Fiyatı: 100 kuruş. VAKIT Kitabevi 

lstan.bul. Ankara. caddesi. Telt: 24370 

Kadıkiiy 2 irı.ci Sulh 1/ulmk /IU
ldnıliğindnı: 

KadıköyUnde İkbaliye mahallesinde 
Nahit B. sokağında 17 numarada otu
ran Ali oğlu Ali Rızaya akıl hastalığı 
dolayısile kardeşi Eskişehir şimendi

fer fabrikasında boyacı Noh Ahmedin 
vasi tayin olunduğu aıak~dalarca kabili 
itiraz olmak üzere ilan olunur. 1 

abone yazıbr. 

Telefon 
idare: 24370 
Yazı itleri: 21'41' 

Poata kutusu: 4i ,,.,J 
T eleraf adrcn: KURUN ''"' -' 

sa~ıldığı yer: letanbul ADbra c.-ı 
V AKIT Y 11n:l11. 

Sahı'bi ; ASIM US ~ 
Nc-~•iyat direktorü: Refık A. ~ 

..... -


