
B. Musolini Sa,,sı Her Yerde 3 Ku~ B. Hitler 

.... 

Martta 1 rabıusa gidecek 
Trablus 24 (A.A.) - Bir fatist top

lantısında Trablusgarp valisi maretal 
Balbo Trablus ile Bingazi arasında de
niz boyunca giden büyük yolun küşat 
resmini yapmak üzere B. Musolininin 
lftartta buraya geleceğini söylemittir. 
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Londral}a gıdecek m;ı . 
Londra 24 (A.A.) - Sunday Refer-

-e gazetesinin Bertin muhabirinin bil· 
füdiğine göre bu ayın otuzunda söy
llyeceği bir nutukta B. Hitler kral al
tıncı Georgeun taç giyme merasiminde 
bulunmak üzere Londraya gideceğini 
bildirmesi ihtimal dahilinldedir . ~ ....... ______________ ...... ______________________________________________________________ ~----~ 

HUkUmefe hitabedivoruz: 
Onbeş gün bekleyin dediniz, bekledik. Onaltınc.ı 
gündeyiz. Vaziyet nedir? Ne oluyor, ne olacaktır. 
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1 İZ 1 
Günü biten int izar 1 

da BatvekiJ l~met lnönü on bet gün evvel C. H. P. Meclis grubun· 1 
Hatay meselesi üze-rinde konuıurken ıöyle demiıti: 

- On be§ gün bekleyiniz,, 
lıir Biz bu sözü Cumhuriyet hükumeti tqebbüsatmm umut verici _ 
·""-. ~edefe erişmesi maksadile makul yollarda süldinet, sabır ve ciddi- 1 
.-.ıt ile çalqmasma mani clabilecek umumi bir Türk heyecanmı mu

katen durdurmak icin bir devlet emri olarak telakki ettik. 
Türk milleti emniyet ettiği büyüklerinin ve ôwletinia her ..mi 
• · kıaııtar; netekim on be, sün bitmİf, Oll altma tflDo 

bulunuyoruz, yine bekliyoruz. Neyi) Türkiye Cumhuriyeti 
ı~:ı:JB"llıırn. bütün Türk milletine on bet gün intizar tavsiye eden büyük 

t adammuz ismet lnönünün yeni .özlerini 1.. 
tıı.h_ Türk milleti bugünden sonraki hareketini yine o sesin vereceği ! 
~ta uyduracaktır. Gerçi Cenevrede Hatay meselesi üzerinde 5=-=-=== 

"-'~ ~J:>ula gelmekte olan temasların, müzakerelerin, münakqalann 
~ılcceği neticeler artık ötedenberi hakikat üzerinde duran Türkiye 
t.:; ~leri ile zaten hakikab görebilecekleri tahmin olunan büyük dev- ~ 
~ .. geniş ve derin görüılerinin geni' ölçüde yaklqtJiım göster- 1 
~· Ne yazık ki buna rağmen hala biz Türkler kendimizi tered- i 
itti)~ kurtarıp kolaylıkla görülebilecek açık müabet sahaya geçe- f 
!ıerı 

0

8:'~un 9ebebini biz Türklerden değil, bizi, Türkleri asırlardan. l 
itti .~datagelmekte olan bir eski siyasetin Türkiye Cumhuriyet dev· 
~rinde tazelendirilerek, tavlandmlarak yürütülebileceği sebük-

•inıda hala anud olanlara sormalıdır. 
.._1,Yesela böyle kafalı bir adama miaal mi istersiniz: lıte Klod Fa· 
~ ıne Fransız olan akılJ.ı bir muharrir bu zavallmm bu kadar aka
~ bir cahil olabilmesini taaccüp ile zikretmedi mi) Bu Klod F arer = 
.\~bütün Türk matbuat aleminin yakından tanıdığı lzmit de \ 
~ le ile karşt karııya geldiği zaman bayılarak onun dizlerine çök- l 
~e. kendisini kolonya serperek ayıltan Atatürke baygınlığmm j 

llli de §Öyle izah etmişti: 1 
..., L:" Size ve Türklüğe kllJ'fı ifa için bana verilen vazifenin ne ka- • 
dn--.nane ve cahiline olduğunu sizinle kartı karfıya gelir ıelmez 
.;::::k ve bunu düfiinmekten mütevellit nedamet beni •İzin ayak. 

8 
clbinde bayıltb !,, 

a'-ıt ., U geçmif bir vakaclır. Fakat tarihi bir hakikatttr. Yatamakta 
~di ~lod F arerin henüz hatırası yerinde ise ıüphesiz bunu en güzel 

B~ saklamıştır. O hikayetin izahını bizde ona bırakırız. 
._ "-.=.!2 Türk. Fransız dostluiu için böyle bunaklann sözleri 
~ -.ıtann zavalb kafasına uyanlann teşebbüa ve faaliye~ ile reel bir 
~~ Yanlabileceğini asla dütünmedik. Daima ehemmıyet vermek 
~~rniz nokta yüksek Fransız milleti içinde Fransarun mondiyal j 
~ aa~erini. hususile ıarktaki durumunun emniyet faktörlerini tak- = 
~ ~ek makul ve dUrendit inaanlarm bulunabileceğidir. Bir de, \ 
'hı .::~ müıterek hayatı dünya sakinlerinden herhangi mevcudiye- ~ 
~ • • eli. batma başını kullanmaksızın ihlale cesaret edemiyeceğini i 

) 
l)i hıldiğimizdendir. ( 

il~ h~di ne olmuştur} Ne oluyor) Ve ne olacaktır) Buna dair he- i 
\ Ilı "e 'rbır fey bilmiyoruz. Hiçbir ıey 1 Ve bu sorularımızın cevaplan· ! 

\. "t •j llınaız matbuatından, ajanslanndan ve ne de dünya mlltbuat J 
~~1larından aldığımız haber ile tatmin edemeyiz. Mazur görül- \ 

· Jıi ~=-Çiinkü bu nevi haber ve havad'sler ile o kadar çok aldatıldık 1 
~~: "Ey cihan, bize bir teY telkin etmekten ise hicbir teY ~ 
~niz evladır. Sizin sözlerin!ze inanmıt olmak gafletinden i 

1 ~" demek mecburiyetini duyarız. ,= 
h\iJt~te .htı sebepledir ki Ti.irkiye Cumhuriyeti devletine, ve onun : 

etıne hitap ediyoruz: \ 

de.. ı;; ~ •lbna gündeyiz. Vaziyet nedir? Bizi, Türle milletini yeni- ~ 
'1ir etliniz f., l 

t\C l tl\'1 US 1 
~ ............... _lllltiıMllfwl~HISWl'IMMtuJP* .... IMMSllc:iltf"'Ull88ftSfS9919Slftlllelllllll"ISe;llllllllll.'i, 

Hatay meselesi nikbin bir 
devreye girmiş bulunuqor 

1Bata1 llllletıer C:emlyetıaıa 
altında arr bir .wa ela 

Omevre, 2' (Huaus! muhablrim.trdc) - BugOıı pazar olmuma rağmen Türk delegeleri çahpıaktadır. Fl'ailllll 
delegeleri Llyoa.'a gtt:mlelerdlr. Reemt TQrk mahafili Hatay meselesinde bugüne kadar elde edilen neticeler hak'JQt 
Ja hiçbir aöz eöylememekte ise de her tarafta bariz bir nikbinlik havaaı vardır. Türk ve Fransız heyetleri aruni4& 
.l8&J esaslar Uzeırinde mutabakat haaıl olduğu anlaşıhnaktadır. Deveran eden p.yialara göre Fransız delegeleri tu 
ıoktalan kabul etmiflerdir: 

1 - lskendenm IULDcağı Milletler cemiyetinin garantisi altında olarak ayn bir mevcudiyet olacaktır. ımatakll 
Iatay ile Suriye arasmda yalnız para, gilmri1k ve haricl temsil bakımından bir anlqma bulunacakt.Ir. 

2 - Sancağın polis ve "jandarmaaı olaca kve kanunueaasisini kendisi yapacaktır. 
3 - Sancak gayri askeri hale konacakbr; Sancak ahalisinden asker almmıyacaktl;r. 
' - Sancağın harice karp tamamiyeti Türkiye ile Fransa.nm müşterek garantisi altrnda bulunacaktır. 
5 -Sancak lçln kabul edilecek muvakkat rejimden kat'f rejime gec;mek için Fransız - Suriye muahedesinin 1nt'n• 

Tete girmeei, yani ilç lelle geçmesi beklenmiyecektir, • 
TUrk ve Fran81z delegeleri arumdakl mUza.kereler her iki tarafça muntazam 7.8.brtlar 

uak ınıreWe cereyan etmektedir. Yarından sonra (yani salı gUnil) Ha.tay meselesiı.in Milletler cemi,etı kon
le)'inde mUzakere edilmesi lhtlmall kuvvetlidir. TUrkiyeye dost olan devletlerin Hatay meselesinde iki taraf anamı 
'>ulmak için bOyUk gayretler sarfettiklert aöylenmektedir. • 

KURUN - Husus! muhabirimiz tarafından verilen bu haberi memnuniyetle kaydediyoruz. Bu malfunat d1ier kay 
ıaklardan gelen haberleri az çok teyit eder mahiyette olmakla beraber bugUnkil başmakalemlr.de pek açık olatalr 
•azıldığı gibi gerek nikblnane, gerek bedblnane olan haberlerin hepsini ihtiyatla karşılıyor ve bu hu8USt:a btlkemet 

· arafmdan resmi beyanatla memleket efkAmmıumlyesinin tenvir edilme.,'"f bekliyoruz. 

Mrs S impson'un 
Fır ına ve kar 

A~e:::;~,_.0 _ İki vapur karaya oturdu 
1IBf" bir kadın ke§fedilmif. Bunu du
yan herk& loadım gijrm,ek merakına 
düftüğü için Madam Simpaon'un ben.

1 zeri derhal vaziyetten istifade etmif, 
6Z yaztltile im.zaatnı havi fotoğrafını 
ellifer dolar mukabilinde aol"'4ğa ~ 
lamı§tır. Bu yüzd.en 1Mdm bir ik; 'lw.f • 
ta içinde zengin olnw§ttw. 

Bu diınyc:ıd.4 tn8Gn denilen malılil· 
kun hareketlerlnde1" garabete hudut 
yok. Aoaba Madam Simpaon'a ~
yor diye imzalı fotoğrafına elli dolar 
verenler bu fedakôrlığı niçtn yapıyor· 
lar1 Belki aeki.:inci Edvardıt1 ni§Gnlı
aı Mtuıtım Simpson'la tanı~yormu~ g'. 
bi görllnmek fçitı!.. Belki Madama 1 

Simp3t»&'un ikinci bir benzerini miao
fir'lerine göatermek için! .. 

tt•••n f\.Umçayl 



" 
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Lyon, 24 (A.A.) - Halkçı cephesi
nin,• Fevrier'in tekr::ı.r mebus intihabı 
münasebetile bir toplantıda. Başbakan 
Blum bir nutuk söylemiştir. 

Blum bu nutkwıda Halkçı cephesi
nin 9ımdiye kadar temin ettiği siyası 
ve içtimai muvaffaldyetleri hatırlat 

tıkta.n ve cephe partileri arasındaki 

ahengin her zamandan ziyade kuvvet!i 
bulunduğunu beyan ettikten sonra 
Fransız • Alman mUnaseba.tı mcsclesı
ne do :nıdan doğruva temas edeccği-ı 
ni söylemiş ve demiştir ki: 

Avam kamarasında Eden1in nutku 
ferdasında ve Hitler'in EÖyliycceği nu~ 
kun arifesinde Fransız htikUmctinin 
daimi düşüncesini bir defa da.ha hntır
latma.k faydasız değildır. 

İki kom.,u memleketin gfuJdelik 
tem.aslarından doğan me. elclcri hall~t 
~ek ve ayni .zamanda iki büyük devle l 
tın umumi sıya.si hayntlannn mütea.1.I 
lik diğer işleri tam bir hulusu lrn.lpl~ 
lar. Bu usul Fransız hi.füCımetinin it- 1 

beralliği göştermeye daima funadc o! 
duk ve olacağız. 

Blum, iki memleket arasında doğ
rudan doğruya yapılacak konu§mak
nn ekseriyetle ancak münferit bir su
reti halle müncer olduğunu kaydet
miş ve demiştir ki: 

Bir devletin kendisine mücavir o
lan veya onu nlfı.kadar eden devletler. 
den her biri ile ayn ayrı iki taraflı 
paktlar yapmak yolunda Hitler'in il
tizam ve tatbik ettiği metoda bu zih
niyetin tamamile uygun olduğunda 

Buga 
m 

vekili 
•• le 

dost 
fOfUZ,, 

şUphe yoktur. Bu gibi paktlar müza. 
kerelerde olduğu gibi tesirlerinde de 
biribirlerinden münferit kalmaktadır· 
alr. Bu usul Fransız hüklımetinin il
tizam ve tatbik ettiği usul değildir. 

Bunu söylemc'lde herhangi bir na
zariye hakkında rüchan göstennek fik 
rinde değilim. Fakat, Fransanın emni· 
yetini bir Avrupa sulhu sisteminden 
dışnrda. brrakmak istemediğimizi çün
kU bunu yapamıyacağımızı söylemek
le bir lıa.hkı katı ifade etmekten b::ıF.

ka bir şey yapmıyorum. Ekseriya yan~ 
lrn anlanan ' 'Gayri kabili ta.ksim sulh., 
formUlii işte bu kanaatimizin bir ifa
desidir. 

Blum, Fransız - Alman mesele. 
)erinin hallini biiti.in Avrupa mesele. 
lerinin heyeti mccmunsil e halli için 
i tediğini hatırlatmış ve Almanyaya 
Auupanın si~aseten teskini i~ine iş. 
tirnkinc karşılık olmak üzere iktisadi 
yard mda bulunulması yolunda ileri 
si"rülcn fikre telmih ederek demişti r 
ki: 

"Bir pazarhğıı bcn7.iyecek hiçbir 
te'cllftc bulunrnıyacağım. Biz kendi 
milii şerefimiz hakkındaki duvgumuz 
ve icabında ona riayet ettirmek azmi. 
·ıiı; o kadar km·,·ctlidir ki diii-er dev. 
lctlerin de r.crcf ve haysiyetlerine kar_ 
şı riayetsizlik göstermeyiz. Almanya. 
nrn iktisadi mi.işkiihltınm \'ahimleşe. 

rck onu nihayet yarclım talebine \ 'l' 

::ırtlar 1 ahı Jünc mt>cbur edC'ceğine 

<~rıir bazılarının lK'~lediği fikirleri red 
etlerim.,, 

uk 

Dün sabah Belgrat ta il<.i başvekil 
tarafından imzalandı 

Belgrat, 24 (A.A.) - Ajans A valn l 
blldiriyor: 1 

Bulgar Başbakan ve lıaric'ye baka 
nı K ö.;oivo.nof bu sabah saat 9 dn bu
r aya gelmiş ve istasyonda Başbakan 

Stoyadinoviç, bütün hükumet erk·nı 
diplomatlar ve kesif bir ha.Ik kütıesı 

tarafından karşılanmıştır. Bulgar Baf;-1 
bakanına askerl merasim yapılrnı~tır. 

Yolları doldurnn halk Bulgar ve 
Yugoslav hükumet reislerini ge~crken 
r:iddetle alkışlamıştır. 

Yugoslavya-Bulgar dostluk muahe
desi bugün sa.at 11 de Yugoı;lavya. na
mına Stoyndinoviç ve Bulgaristan na
mına da Köseivanof tarafından imza-

Kont Cıano - Rüştü 
A ras mü'akatı 

Roma ile /\r kara Akde
nizi b=r su h unsuru 

hal"ne getirecek 
lkrlin, 21 (A. \.) - D. N. Il. njan. 

sı .. lıil diriyor : n-· tii Aras ile ltalj. 
hariciye lıakanı C'iano arasında <ler. 
piş edilen miil:tkattan bahseden J{o. 
errcspondans Por ik şö) le diyor: 

Akdeniz ha'izat mm encli.e unsur. 
farını kaldırmak n '. .. adil-0 yapılncal. 
olan konu!;manın rn "i bet bir nctiC.c) c 
varması umumiyetle İ) i 'c memnuni. 
yetlc kar ıJnnncal.tır. Akdcnizdc kol. 
lektif sh:ıt<!rn nhcn"'i temin ve Akdeniz 
devletleri ar rndn itimadı arhrac.rıl 
) erde aksi bir te:Jir yapnıal.tn leli. Bir 
takım te ekki"llcr viicud lmlrnakta \C 

1 u te el ı ... llcr h ri n c l al n de\ lct. 
Jeri de memnunl,} c izli 'i-c E""' I t'tmcl tc 
idi. AI. 1 nd r t. r l:ır • ·n ·n da ) n. 
pılacnk görii mel r, hcrh r.rrj l.ıir su 
r eti h"1le '· ıJ o T!1 1 irin en i i çn. 
redir. DuM hi bir ·· lltc l\t ır. 

' te. nn in mayt S!Cci tlrrncı tec1ir. 
mm:ı ile Ankarn, c1 nizi bir ~ulh 

ttrumrn haline rretirm l<tc \C iki mem., 
leketin refahına cmgcl olahilecck her 

hınmıştır. 

!ınznyı müteakip Köseivanof "İki 
Sl"v milletinin yeni tarihinde yeni bir 
tnrihi gün,, olan bu muahedcnin ak· 
dinden doluyı memnuniyetini beyan 
e mlt;Ur. 

/Ki MADDELiK lı!UKAVELE 
Belgrat, 24 (A.A.) - !mzalanan 

Yugoslav - Bulll'ar dostluk mukavclc:Ji 
iki maddeden ibarettir. • 

Birlnci madde Yugoslavya ve Bul
gar krallıkları arasında samimi ve 
bozulınnz ta.m bir dostluk hüküm sU
rc"'e3'ini mübeyyindir. İkinci m:ıddc 
bu mu:.ıhedenin tasdik tarihinden it". 
baren meriyete gireceği hakkındadır. 

apon erl~anıhar
bi yesi in tebiiği 

'•S111aset adarrz arife feş
rikımesailJi im/{ans1z 

bu UlJOTUZ 
Tokyo, 24 (A. >\..) - E r lcimhaFbiy 

lmb'ncnin istifası üzerine a~ağıclaki 

tcblF'i neşretmiı,:tir: 
Milli müdafaayı süratle tensik et- 1 

mel: lazımdır. Siya.set adamlarile her 
türlü te.riki mc ainin imkansız oldı -
f;'11nu görüt)tüğümüzden kendimizi mu
ha.faza.I>:ırlıktan kurtarmaya, her tür
ıu mutavassıt anin.ama tarzlarını rcd
d tmeyc ve Japon slyascfni kendi vo
mtalnrımızla ycnilcqtirmeye kıirar ver-
dik. 1 

YEN/ KAB/VEYi GFNERAIJ UGAJ(/ 
l'UR!iOAK 

Tokyo, 21 (AA.) - Jap n n · 11· 

ınm b:ldircl:Ovlnc [('re, General U aki 
i p:ı.r tor tnraf ınd n yeni 1-a.bincyi 
te> kil memur cdilmirıtir. 1 

1 ----
eyi bcrt.arnf ctmel te rnnfn:ıttardır.ı 

lar. Al dnizlc nncall: ticareti ve seyri 
"cf::ıini l:ali:ımından nH'kadar buh.:n::ın 
Alm:rn~a bu konu malnra muvaffaki 
yd temennisinde bulunuyor. 

Sancak meselesi 
etrafında 

Ecnebi k aynak/a1dan 
g elen ha ber ler 

Cenevre, 24 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabnlıki Journal de Gcncve ga
zetesi İskenderun meselesi hakkında 1 
şunları yazıyor: 

Dünkü cumartesi günki.i konsey ic:
tima devresinin belki de en miihim gi.:
nü olmuştur. Müzakerelerde bir dö- 1 
nUnı noktası teşkil etmiştir. Sancak' 
meselesi hakiki bir terakki gfü;tcrmis 
tir. Türkler ve Fransızlar dtin gece 
19 da mütekabil n.nla.~a projeleri te· 
ati eylemişlerdir. İki heyeti murahhasa 
sonra saat 21,30 da mezkur iki proje
yi telif etmek üzere Milletler cemiye
ti genel sekreterliğinde bir toplantı 

yapmışlardır. 

İsveç Hariciye bakanı Sandler ve 
İngiliz Hariciye bakanı Eden'in de 
hazır bulunduğu bu toplantıda esruı 

itibarile bir anlaşma elde edilmiştir : 

Delbos ile Vienot tarafından tevdi 
olunan metinler Ankara hükumetinin 
tasvibine at7.edilmek üzere anlaşma 

çerçevesi yapacak surette tevhit olun-
muşlardır: ü 

1 - İskenderun ve Antakya Sarı
cağı Milletler cemiyetinin garantisi 
altında ve Suriye devletinin kadrosu 
içinde kendi dahili işlerini tamamile 
müstakil olar ak idare edecektir. 

panyadaki harp! 
Esk i kralın isim 

bombardıman 
gününü asiler Madriti 
ederek tesit ettıler 

l\Iadrid, 24 (A.A.) - Bug ün sabık 1 
kral on üç üncü Alfonsun is im günü 
olrnnsı dolnyı::;ile l\tadrid şehri muha. I 
samatnı bldayet indetlberi görlilmemlşl 
hir şidd~tlc hornbarclıman edilmiştir .. 
Şehrin ortasına atılan bir bomba , ec. 
nebi gnzcte muhabirlerinin bulunduğu 
.rcı·c pek yakm bir noktada patlamış 
ise <le !,imse yaralanmamıştır. 

Şimdiye !,adar, at ı l:ı. n bombalar. 
elan be5 kisinin lHclüğü ve dokuz ki şi. 
nin <le yaralandığı tcslıit edilmişti r. , 
Bombardıman saat 11.45 de başlamış 
ve hemt>n bir Mat ~iirmUştU r. Şehrin 
ortasındaki sokaklara bir~ok l :>.5 hık 
o'n·slcr düşerek ?Jüylik tahribat yap. 
mı~Iardır. Halk yeis içindedir. 

Tozdan bembeyaz olmu!!I otomobil. 
ler sokaklardan geçmektedir. Hemen 
bütün civar mahall eler bombard ıman. 
elan mütC'c.ssir olmuştur. Sırtlarında 
balyclerle evlerinden ka~anlar görül. 
mcktedir. 

ASJl,ER 34 KiLOMETRE 
ILERI,EıUIŞLER 

Seville, 24 ( A.A.) - Asil erin Grr. 
nata eyaletinde 34 kilometre ilerle. 

dikleri ve Kartacadan gelen bir kZI1 

yUrUyüş koluna taarruz ederek yiiS 
kişi öldürdükeri hakkındaki haberleri 
saat 13,30 da radyo te)id etmlştfr. 

'Madrid cephes i, 24(A.A.) - ıtad· 
yo _ Reket, asilere alt üç motörlü oll 

beş tayyarenin !tladrld ve civafllll 
bombardıman ettiklerini bildirmekte. 
dlr. 

Pozuella mıntakasında asi gruP· 
larr muhasara eclilmic:tir. Unh·edfCt 
mahalle.sinde düşma~ topçu ate~il• 
daılıtılmış ve bir~ok telefat verrofştit• 

Dört asi tayyaresi Carahenchel 19 

Zetafeyi bombardıman etmişlerse de 
hiçbir netice h:ıstl olmnmıştır. 

ENnt!LtJSTE VAZIYET 
Salnmanka, 24 (A.A.) - Ştrnııt ot• 

duları kumandanlığının neşrettiği bit 
tebliğe göre, Endülüste kaydedilındf 
dt>ğcr birşey yoktu. Krtaatın Uerl ld
reketi devam etmektedir. 

Albancanın cenubunda vukuba1'~ 
bir musademede dilsman lla maJdıl 
vermiştir. Ochfchad~ da çarpıım• ol· 
muş ve düşman 32 maktlil \'erml~tft. 

r ına ve kar 
2 - Sanca.Sın teşkilatı esasiycsi, 

bilhassa Milletler cemiyetinin konro1ü • 
ve ekalliyetlerin himayesi hakkındaki 
ahkflm tanzim ol unacaktır. 

• 
ı v~ ur !'araya oturdu 

3 - Bir Türk - Fransız askeri an
laşması Sancağa hariçten vukubulacak 
bir taarruzn karşı teminat altında bu
lundurulacaktır. 

Bundan başka Sancak a...<>kcr1ikten 
tecrit olunacaktır. Beynelmilel maha
filcle A vrupanm teskininde h-uvvetli 
bir unsur teşkil c<len bu anla.~madan 

dolayı memnuniyet beyan olunmakta
dır. 

Cenevre, 24 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor : 

Tilrk ve Fransa mUmcssillcri İsveç 
hariciye bakanı ve konsey raportörü 
Sandler de hazır olduğu halde uzun 
bir müzakerede bulunmuşlardır. 

İskenderun meselesinde esas itiba
rile bir anlaşmaya var1lmı3tır: 

İskenderun Sancağına Mmctıer ce
miyetinin nezareti altında idart bir 
muhtariyet verilmektedir. Hukuki te
ferruat hemen tcsbit olun:ıcaktır. 

Cenevre, 24 (A.A.) - İyi nıaltımat 
alıı.n mahafilde zannedildiğino göre 
!skcnderW1 hakkında Türk ve Fransız 
fıeyetleri arıısında elde edilen anlaşma 
şu CSMlan iht iva etmektedir : 

1 - Sancak Milletler cemiyetinin 
garantisi altında olnrak dnhili işlerini 
tam bir istiltllil ile idare etmek hakkı

na malik olacaktır. Fakat siyaseten 
Suriye clcvlctinin lrn.drosunn dahil bu
lunacaktır. 

2 - Sancağın Jccndl parlaıncntosıı 
ve hiiktlmeti olacaktır. Snncak kendi 
te~ldlfıtı esasiye kanunlarını bizzat kcn 
disi tanzim etmek hakkını haizdir. 1 

3 - Sıncak nskcrlil~tcn tecrit oh•
nacak \'e halkı :ısltcrlik hizmetine tnbi 
tutulmıyacaktır. 

4 - Türkiye ilC' Fran"n S:ı.ncn~ı 
her türlü tccavilze knrBı müstcreken 
ga.ran+i etmC'ktcclirler. 

Cene\.Te, 24 ( A.A.) - Fransa Ha
riciye bal<ruu ve müste:::ı.n Dclbos ile 
Vienot, Bll!"bakan Blumc mülô.ki ol
mak Uzcre ı, ·ona r;itmh~lcrdir. 

Tiirk ve Franmz heyetleri l'k<-perJ 
leri elde e-dilen anla.şmn rın metnini 

1 

tanz·m ile me""'ul olmal~tndırlı.r. Çüı•. I 
kil halli ica.bcdcn fer'i dalın bfrçok mil 
him noktalar vardır. 

Cenevre, 24 (A.A.) - Türk \'(' Fra:n 
~rz heveti murahh~ larmm c';:cıT}{'rlcri 

!skC.nd run Snrıra!1ı mukave1e-91nln te
fcrruo.tmr tanzim etmek Uzt>re rapar
t.f .. Saııdler'in riyaS<'ti ııltında toplan
mıRlO.rdır. 

f! ncnk asl-'crliktt'n tecrit olunacak. 
tır. 1 l•enderuna bir Mtııctler ccm"yetl 
komis"n tayin olun'lc ktır. Bir Fr~n
sız - TUrk :ı 1·f'ri ı·om:!'lynnu S 111'~ -ın 

emniyetin ncz."r t cdc"cldir. S:mca
ıbn m11h~arivcti hemen hemen t:>m bir 
f st-U-1 ·1 tlcr"resindc o 1 ac"'ktır. Suriye 
hükumeti valnız harici Eiya~ct mesr
lelerinde bazı salfıhiyetleri olacaktır. 

E vvelki günü ba~layıı.n kar dün sa· 
b:ıhtan akşama katlar fasılasız bir ~e

kill:le yağdı. 
Her taraf bembeyaz karla örtülüdi.ir. 

Kar, rüzgarla karışık yağdığından ha
zan tipi halini alıyordu. Bu yüzden so- 1 

kaklard:ı yürümek hayli müşkül oluyor 
du. Adalar, Boğaziçine İ!j l iyen vapurl:ır 

ela güçlükle sefer yapabiliyorlardı. 

Hararet sı fırdan aşağı 3,5 dereceye 
kadar düştüğünden pazar olmasına rağ

men herkes evine kapanmıştır. Rüzga
rın kesilir gibi olduğu ~manlard:ı 

gençler sok:::ıkla r<la kar t opu oynuyor
lardı. 

Riizgar di.in yıldız poyrazdan saniye
de 12 metre stiratlc esmişti r. 

Karadenizcle de müthiı fırtına hü
küm sUrclüyiinclen vapurlar •denize açı

lamamı"lanlır. Bir kısmı limanda, bir 
kısmı da Büyükderedc beklemektedir
ler. 

Romanyad:ın gelen dört bın tonluk 
Karmen Silva vapu ru Karndcni:t boğazı 

methalinde iğncada ile Pcı:lima limanı 
Hasında karaya oturmuştur. 

Fırtınanın §iddctinden kazazede ge
minin yanına hiçbir tahlisiye vasıtası 

gidememektedir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü Karacan 
k~ırtarma efradı sUratlc kazazede gemi
nin 20 kadar mürettebatını kurtarmış

tır. Hububat yüklli olan gemi ıdenizin 

şiddeti ge~tiktcn sonra kurtarılacaktır. 

Bundan ba:şka izmirde Çe~me cin
rında Amerikan bıınclır:ılı Exmoor vı

pum d:ı fırtına ve tipiden karaya otur· 
muı>tur. Gemi kurtarma ~ irketinin 

Alemd:ır tahlidye gemisi Ç:ınakkaleden 
bmire gitmiştir. 

Diğer taraftan bir hafta evvel Çanak 
l:alede Kilidil:ahri civarında H arman
kaya mevkiinc1e 67 500 ton h ububat yü· 
kü ile karaya oturmu§ olan İtalyan ban
dıralı Beppe vapuru bueün öğle vakti 
T ürk gemi kurt.arma !İrketinin Alem
dar ve Saros kurtarma vapurları tara· 

fından salimen kurtanlmııtı,r. 
1

11 

BIUGLADA ŞiDDETLi SOGUKLJtl" 
Muğla, 24 (A.A.) - Şiddetli soi~ 

lar tekrar başlamıştır. Fırtına de..
rd iyor. Derece sıfırdan aşağıdacJıf• 

Amerikadaki feyezan 
Ncvyork 24 (A.A.) - On dcvt.~ 

arazisinde tuğyan bir felaket ıeklinJ • 
mıştır. Bu h avalidc 300,000 kişi rfJ;•. 
kensiz kalmı!j ve 24 kİ§İ ölmüşti.ir. ~ 
rar ve ziyan 15 milyon dolan b\llrtJ" 

tur. ·ı,.• 
Tuğyan bilhassa Ohio'da. tabfS l-

yapmrştır. Burada yetmiş beş bin ~ 
nin evlerini su basmı~tır. Hasarat: t' 

milyon 'dola r ot.ı.rak t ahmin cdilrnekt 
dir. 

Cincinnati ~ehrinde 18 kilometre -;; 
rabbaınd:ı bir arazi parçası ıular altııl 
kalmı;,tır. JJıl 
Potsmuthım yarısı su altındadır· r 

ıeh ir açlık tehlikesine maruzdur. s;,. 
guncular fırsattan istifade ctınekt~ 
ler. Polis bunları öldürmek için r6' 
almıştır. Su altında kalan mınta~ ~ 
bu faciaya ilaveten i:dP salcın bal~ts 
ba~ göstermi§ birkaç utürrie "I• 

kaydedilmi1tir. , ı,jt 
Son alınan haberlere göre ınUdı1I Uf" 

kar fırtınası Ohio vadisinde hükilrO ~t" 
mektedir. Fırtına belki ıuların ~a difcİ 
masma mani olacaktır. Fakat ııtıı rıt't 
halde mesken!5iı kalanların lzttrıpll 
arttırmaktadır. ,.ttft 
Vaşington 2~ (A.A.) - B. ~ıı ~· 

bir beyanname neırederek sey1AP (!ıt" 
t nkast f elaketıedelerine d!fıtıtrnalr A f•' 
re halkın Kmlbaça iki milyort r

0 

Yermesini istemi,tir. etti 
INGILTEREDE TAYMIS N& 

1' A.~Tl ııt· 
Londra, 24 (A.A.) - ~on ~ıs~ 1,, 

hır netice.sinde lngilterede ınu1ıı~ 
yczanlar olmu,tur. Bllhasta 1'~ 101. 
nehri taşmış ve n~hir boyun~ak•p.,t 
Jardan birçokları üzerinde ınüoa 
durmuştur. 
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Eski ve yeni edebiyat 
IJ;,. münevverin kırdığı pol etrafında 

Yazan: 
Polis Haberleri 1 işçinin refahına doğru b·ir adım daha 

Bir 
Osman Cemal Kaygılı 

Cok ~tede gördüm: 1 
~k lllunevver bir zat, vakit g~ir- 1 
(~İ~·E!Eıkiden, bol bol (Fuzuli) yi, l 
ll:ı.ıış. t ı, <Nef'i) yi, (Nedim) i okur
tıeer' bu~kat §imdi okumak için edebi 

Su atnıyorm uş: 
&atet hald~: adına (edebiyat) denilen 
"e bir ~rnuııu, etraflı, drulı budaklı 
">, bu kırna ucsuz bucaksız, sonsuz ı 
~. zat_:ı. göre daracık bir çerçeve 
~or~gı yukarı şunlardan ib:ırct 
~ 'ttl. Raside, gazel, §arkı, rübai, 
~~ıaUrabba, muhammes, müscdde:::ı, 
"e ~ l .. F'azıa olıı.r:ı.k da bir (Leyn 
llılhıa~ llUıı) hikayesi bir (Ecngtibad) 
(~8.ş~sı, bir (ŞHdiyctn:ıme) bir 
~t~~SÜ:ıda), 
~. ~Yı gerçekten ben de çok SC· 

1'ı~ ef'inin bütün şiirlerinde ku!
k~au 01duğu o pek tamtıraklı, pek 
Ob!IJl ~· I>ek ahenkli diline rağmen 
~le ö ;de ve hecvlyeleri, meYzu it!. 
l!ldir. cine ı>ek ahım 5ahıın ~eyler dc·-

1t~et· lUı Yalnız: 
le,. "1'.p~~mi nevbakar açıldı gii1· 

biy JJ 

ile ba e baştıyan ilkbahar methiycsi-

baJc~· 
~U, ~tanı bir kuyumcu, tam bir 
~ ~Uht ln.bir zarfçıdrr; fakat cmfö 

~ed.: Şeyh Galip, o nerede? 
~ı:ı.ltne gelince; Fuzulinin aksi ve 
'bir l'o~Iarı da ayrı olarak o da ya
~ kirdir. Nedim için burada Fıl
~ ~ve ikisinin yollan ayrı 
~ \re mesele biraz fazla ince
~-4-elenıp taranırsa bunların ik! .. 
~ 'Yvaz kasap, hep bir hesap :g: gene işin alt tarafında bir
~'llİl4 &'!Sı1llUr. Ne ise,, biz gclc-
1u~ l lSıl mevzuumuza: Edebiyat 
~ tey Yllkanda adlarından bah
~\ ~eyıerden ibaret değildir. Bun.. 
<I ~ • ~ka eski ve yeni edebiyatta 
~~tr, koşma vardır, mini var 
lı:ı~ vardır, semai vardır, k:ı-

vardır, \•ateağt V:\rdır. kaya 
ı/ ~ır, divan vardır, yıldız var. 
b ~ rhest vezinle yazıl:ı.n §İ· 
:ııtıiltoııı"arı:ıır.... Ve .sonra. bütün 
~ \' hepsini şekfllerile değil d" 
~""'1lıllte bıefhumlarile çok geniş say
~~ irıer hl~ine sık?~tıran çeşit çeşit 
l!i ~~ lkayeler, kontler, romanlar 
) ~aıoğ SQnra. da. adla.rına monolo~. 
~l'o ~lil?ğ denilen çeşit çc~it b
~ hu ta ~lcrvı vnrdır. Tabiidir ki bl'. 
~e ~a~ıclıgırn şeylerin hepsinden de 

eıı lü l'llış tomar tomar yazılar, 
~~ .. men kitaplar dahi vardır. 
t beaı ~ herhangi bir ortamcktE"p 
~ tefe( ~ların hemen hepsinden u
~ ~ ~ildiğf ı~e~ iki§er, üçer beşer ör
,~~ b' g~~ı liseyi bitiren bir genç 
~ atltarı Utun bu çeşit şeyler yazan 
~ v, ~ llrırnızın az çok hepsini ta
~ o'-u Çok hepginin bu çeşit eser. 

1'b. ili Yu 
' -..q~ P bellemiştir. 
fil' b\ı.llltn °rtada okuyacak edebi bir 
~ b\lg .. 

1~0rum!.~ demekten maksat 
h~ ~lltı~ ve yakın dünün edebi· 
'~ al'lıi ır Şaka etmekse mescıa 

lı~ Ver §~~aya şöyle bir şaka il!! 
lbııı' lıiı eb~Iır~z: 
~~~ Siıı.,}'~kıJc~en Lokman hekimi. 
~ltlt ~ lickıın &maiyi fleVG SCVt'.' 

\ı bir crıca b~~n ort:ı.da okunacak 
~ ' biı b r gorcmiyoruz. 
~k lllrada. u §akayı ortaya attığımız 
da.\ı~~a h burada ortaya yenidt;.n 
Ilı~) Ciler~1atnış olan (Telkinle tc-

~Ol!!r. ekmeklerine yağ sürül-

tll ~\>tİlj Ve 
k~ tlınıcu saYin doktorumuzun sö
l~~iıtl' <lo1tı.ın ~ebtyat~ıls.r Jçin pek o 
'•.tt. ~aı.r- aklı Ve ağır bir sey deı'Yil: 
lll>ıel- "lkı a.. . o 

't !</ . 
ll· llktır 

ı-~1
11; Ok"Utn 4 1114 mide lnıl.andırır !1 • 

\le t .. ~ derk aya.nıarı okutmaya uğ. 
"'lllın..... en bö 

ı.. °"6~ .. {'1§ b' Yle ~ok müneV\'ct vq' "'dt 0~ talın: 
~~ft\ k ıı.ca.k edebi bir ~yler 

..._ 'V tı oJturn 1 okuyayrn:ı ! deme!!. 
~~ l'~~bı. lk tatlyenlerine: 
") ~~1 8ca.nırn, kafanızı boş ye. 

l'\...~'tll!>ı llı-tın orta.da okunacak 
~~. 
r ltıç e~ f a.rıtl!I 
1llıfh.: )t)~ll' bi it.dır. Bunu I~. 1,a.

1 

~ ~~ lııtııe~nıern ne daireAI hüle-
~tos a.tı Cıva.niza.de Bay 

lllıdaki 7.atlar ziya.de-} 

sile yapıyorlar; önlerine geleni a.ynl 
şeyi daha tafsilatlı olarak aöyltlyor-
lar: 

- Bizde edebiy:ıt divan edebiyatı 
ile birlikte kalkmıştır. Neydi o canım, 
eski kasideler, gazeller, şarkılar, ter. 
ci ve terkip bentler. rüballer, murab· 
balar, milhammesler, milseddcıler, 
rnüstezatlar ! Hakilü edebiyat, hakiki 
şiir onlardı. BugUn edebiyat diye or· 
taya konulan şeyler hep tUrrepattan. 
hep yavelerden ibar~ttlr ...... 

Bunu söyliycn adam için ha.kiki c· 
dcbiya.t, hakikt şiir Fuzulinin, Ruhı
nin, Galibin, Nedimin enfes parçala· 
rmdan fazla belki de şunlardır: 
Değil hali s:yrıh ol nevresin gerdi de· 

1uının<fo 

Dil azar o1dı(jıçin dayci kııdrct bübcr 
koymııl} 

l/o •• 

Yarçıahı zihaıımı ayni vefadır der fae 
Sal~m ey ct.Jıb biçare inanma çcncdil' 

~ :f. Jf. 

Halbuki bunlara ne edebiyat denir, 
ne şiir ... Bunlara dense dense ancak: 

''Lakırdı kıtlığında asmalar buda· 
yayım!,, denir. 

Şimdi, bilmem ne dairesi hillefalı
rrmdan mütekait Civanizadc Bay Ni· 
b 

hani ki edebiyat ve şiir deyince göz-
lerinin önünde hep böyle eeyler arar; 
tabiidir ki öylesinin önüne bugUn\ln 
ve pek yakın dünün edebiyatından, 
~iirinden ne koysanız ona vız gelir .. 
Ben, bir tarihte bu tipte bir zata o
kusun da biraz gözü gönlü açılsıfı ! d!
ye Reşa.t Nurinin (Dudaktan kalb~) 
romanını vcnniştim. Mübarek zat, bır 
haf ta sonra o canım romanı: 

- Böyle saçmasapan ~ylerlc be
nim geçirecek vaktim yok! 

Diye bana iade etmesin mi? 
Gene bir tarihte bu tiplerin en mu 

ncvverlerinden sayılan ve yUkırek tah 
sil gör~U~ olan, sonra da hayli Fra~· 
sızca bilen bir zatla eski ve yeni edebı· 
yut münaka~ası yaparken adamcağız 
bana eski tıairlcrdcn birinin bir tek 
mısramı okumuıı ve sonra: 

Kız mı, erkek mi? 

Doğacak çocukLarı tayin 
· eden ·bir büyücü 

çaka/andı 
Bostanbaşında 7 numarada oturan 

Ali oğlu Ahmedin karısı Emine polise 
başvurarak ayni evde oturan Hasan 
kızı Ayşcnin bUyUcülük yaptığını ve 
ötekinin berikinin doğacak çocukları. 
run kız veya erkek olması için mm: .. 
kalar yazdığım söylemiştir. Ayf,~ ya
kalanarak hakkında. takibata ba~lan
mıştır. 

iki husızhk 
Fincancılardn. oturan Y ervant po

lise müracaat ederek Kurtuluşta otu
ran Nesim isminde birinin 47 lira kıy
metinde patiskasını çaldığını iddia. et
miştir. Nesim yakalanmıştır. 

:t- Tahtalmleclc a.sçı Refet polise mü 
racaat ederek sabıkalı hırsızlardan 

SUleyınruı adında biri tara!ından 50 
lirasının çalındığını iddla etmiştir. su. 
leyman yakalanmıştır. 

SiLAH YERiNE EROiN - Ka
dıköyUnde yapılan silah araştırmaaın
da Yeldeğirmcninde Hasanın kahv~ 
sinde oturan Niyazi adında birinin u. 
rerinde l50 gram esrar bulunmuş ve 
yakalanarak hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

!IAIII<.E'!t!EYE VERDlöl iÇiN -
!{azim paşa apartımanının 4 Uncu ka
tında oturan Eli isminde bir kadın po
llse mUracaa.t etmir; ve evvelce kendi. 
sine hakaret ettiği için mahkemeye 
verdiği mUhendls Klmilin kansı Hay
riye tarafından dövUldUğünU iddia et
mi§tlr. Hayriye ynkala.narak araştır

maya ba.5lanmıştır. 
KAR TOPU AT ARKEN - Aksa. 

rayda tsmaflağa mahallesinde oturan 
10 yaşlannda Niyazi adında bir çocuk 
IAlcJJdcn evine gitmekte olan Muza!
! er adında bir çocuğa kartopu atarak 
başından yaralamıştır. Niyazi yaka
lanmıştır. 

Amele • 
ıçın kurslar • 

• 
Bu l<urs'arı açmıqan n1üesseselt1den ilk defa 

para cezası alınaca/{ ve son1a kapatılacak . 
BüyUk sanayi müesseselerimizde 

çnlrşa11 işlerde rnnclımnnlarını arttır. 
rnnk ve bunların teknik bakımından 
yükselmesini temin için bir proje ha. 
zır lnnm ıştır. .. 

çırak. işçi \'e ustalara alı olmak Uze. 
re 3 kısımdır. Kurs z:ımsnı çırakla.t' 
için i~ saatinde işçi Y(! ustalar için • 
iş saati dı~ındndır. 

Hnzulnnnn projt'ye göre bürolar. 
da ~alışan memıırh r hariç olmak U. 
zere senelik hesabilc "a..ıuıti günde 100 
amele ve daha fazlasını çalıştıran sı. 
nai müe..sscsclerde lcurslnr açılacak. 
tır. Aynı sanayic mensup olan ve yek. 
diğerine en fazla bir J'ilometrc mesa. 
fede bulunan mUes.se3eler müşterek 
kurs açabilceklerdir. Bütün sene de. 
vamh faaliyette bulunmayıv 2 aydan 
az çalışan ve mevsime ba~lı mahsul 
iştiyen fabrikalar ve bunlann mahsul. 
lerlni ambalajhyan mües.seseler bu 
lmnun hilkmüne tabi tutulmamakta. 
dır. 

Kanunun şümulü saha.sına giren 
sanayi miiesseselcri bu kursları he. 
men açma~a ınecburdurlar. Kurslar 

'l'edrlıı;at Mgarl hastnda 8 saat ola~ 
ca.ktır. Neticede yapılan imtihanda 
mm'affak oJamryanlar etfosi sene tek 
ra.T kursa devama mecburdurlar. 

ICursların bütün masrnfJan mUes. 
seseler tarafından verilecektir. 

Faaliyeti Maarif Veklletl tarafın. 
dan murakabe ve kontrol edilecektir. 
Knrslnra devam mecburidir. Bt139e. 
bep gelmfyenterill yarım yevmiyesi ke. 
silecektir. Bllbcbep bir ayda 3 defa 
lcursa gelmlyen ltçiler işlerinden çı. 

karılacaktrr. 
Bunu tatbik etmfyen müesseseler. 

den birinci defa için 100 liradan 500 
liraya kadar, ikinci defa iki misli 
para cezası alınacak, üçüncUsUnde 
ise müessese kapatılacaktır. 

İlk seyyah vapuru 
içinde 400 kadar seyyahla beraber 

ayın 31 inde bekleniyor 
Senenin ilk seyyah vapuru olan) 

Straten Lam tranatlantiği ayın 31 in. 
de Hmanrtnıza gelecektir. Gemide 400 
Amerikah ve İngiliz geyyahı vardır. 

Bu sene seyyahların - Bilhassa 
ilkbahnr sonlarında - büyük bir kıs. 
mının lngiltereye gideceği tahmin e. 
diliyor. Diğer taraftan yeni İngiltere 
Kralının taç giyme merasiminde bu. 
lunmak için büyük seyahat program. 
tarı tertip edilmiştir. Aynı zamanda 

Paris sergisinin de haylı .seyyah Çe,. 

keceği sanılmaktadır. 
Bununla beraber Amerikadan Av,. 

rupaya ayak basan seyyahların sonra .. 
dan kafilelere ayrılarak, Balkanlara 
ve Akdeniz sahilleı·ine inmeleri çok 
defa gürülmü"tilr.. Bu itibarla mwı., 
ta~am birkaç vapura il~\·eten Avru .. 
padan yH sonlarına doğı-u bir çok 
küçük 11eyyah kafilelerinin gelmui 
beklenmektedir. 

• 

- Bütün demişti, o, senin sayıp 
döktüğün yeni §iirlerin, hik~yclerin, 
romanların, tiyatroların hepsi hepsi 
sana şimdi okuinuıı oicluğum bu tek 
beytin içinde vardır. Ben, bütün o, ee
nin sayıp döktüğün eserlerin hepsini 
bu bir tek beyltciğc değişmem! 

çoauou YARALIYAN EJOFOR- -------------~--------............ --

1404 numarn.ıı otOmobn eoförtl Şere- . Hatay hakkında Detı· mı·ydi? 
f ettin FJncancılardan geçerken 15 yq • 
larmda Ahmet adında bir çocuğa çar- b• k f 
parak yaralamıştır. Şoför çocuğu oto- ır on erans 
mobiline alarak Şişli Çocuk hastaha-

Balnmz o beyit te neydi: nesi~e gütürmü!}tiir .. Şoför .h:ı.kkmda '[(, Jeransta Hataq ilınin 
tahkık:ıta devarn cdılmektcdır. on' 1 

nımıı noı:T.>el mizcmcd der l~rı I< ny
scr a.ıı1tcbıd 

DEılIIR YU](LER!(EN - Galata tarihi ve coğrafi vaziyeti 
Pardodarı ıni7:ünca bcr tarimi Efr<UUti 

y<ıb 

kahvelerinde yatan Hüseyin adında incelendi 
bir hamal gümrükten arabaya demir 
yüklerken demirlerden biri kaymış ve 
ayağtna düşerek yııralanmasına sebeVakıa herifin ne demek istediğin! 

ben anlamamış değildim; o, bu bir tek 
bcyitclğe gUnün birinde hcn]eyin yok 
olacn.ğmı söylemek fl!uretile bUtiln be
nim o sayıp dökmUş olduğum şeyle
rin fant ~eyler olduğunu eöylemck ıs. 
tiycrek işi mügn.lat..-ıya boğmaya kal
kışıyordu. 

İşte böyleleri için yeni edebiyat, 
yeni stir, yeni felsefe, yeni ruhiyat, ye
ni cemiyet, yeni moda yoktur. Onlar, 
11a.ıa: 

"O meUuptur Dersaadette ! ,, 
Lakin çok ml\n<!\'Cl' ve sayın bir i-

lim ve fen adamı için: 
"İlle de S:ırrvcr ::ıh Sarıyer!,, 
Der gibi htıla: 
"İlle de Baki ah Baki!,, 
Yahut: 
"İ1le de Ncf'I ah Ncf'i!,, 

biyet vermiştir. 
Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır. 
ELLi Ii.ILO KURŞUN - Sabıkalı 

hırsızlardan Muzaffer adında biri ca. 
milere ait 50 kilo kurşunla sokakta gi
derken polis memurları tarafından ya 
kalanmıştır. Kurşunlar nereye ait ol
duğu arastırılmaktadrr. 

TRAMVAY ÇAllPTI - Sirkeciden 
gc~mekte olan vatman Abdurrahma
nın idaresindeki tramvay arabası gar. 
son Nuri adında birine çarparak kal
çasından yaralrunıetır. Vatman yaka
lanmıştır. 

YAKALAN AN I<.UMARCILAR -
Edimekapı tramvay durağındaki Kir· 
korun kahvesinde kum:ır oynamakta 
olan Ömer ve Cevat adında iki ki.~i ya 
kalanmıştır_ 

Veyahut ki: 
'1llc de Aşık Omcr a.h Aşık Ömer!., Türoffstekl teşkiJ3hn 

Diyerek yenilere hiç aldırış etmemek fayd2sı görüldü 
olur mu ya? Tilrkofis tarafından piyasayı, günü 

Gdclim şimdi işin bir de aksi, ters gününe Avrupa piyasalarından haber -
tarafına: dar etmek için büyük masraflara girişe-

rek kurulan te~kil§.tın çok iyi neticekri Bizim Kurun'un geçenki ilô.veler:-
almmaktac!ır. Avrupamn en büyük bornin birinde gen~ ~alrlMln en gel~-

kl · d Ah t 'f 11. n· ede ııalanndaki fiyatlar ayni gün İstanbul _ ce enn en me n u ıp ıva.n · 
da bulundurulmakta ve alakadarlara is-

biyatmm bU!bUtün ve ba.ştanba.şa aley tenilen malılmat verilmekte idi. İktıslt 
hinde bulunuyor o edebi.va.tın yam~n 

vek~leti, bu malOmatı bütün alAkadar -
direklerinden Futuliyi, Nailiyi, Ru- lara da temin etme imk!nmı huırlııma
hiyi, ~yh Ga.Jibi, Nedimi topyek\in 
ve adeti (Voy'\'ooo) ya tutuyordu. tr.. ,..ğa-b•a•!ll•a•mıeıtş•tı•r191·._ _______ _..., 

te bu da. tşin ters tarafı! 
Yani bu ldd!nların iki~i de sakat, 

hem de sakatoğlu sakat! Fuzulinin 
hakkını Fuzuliye, Ahmet Htı~iminklni 
Y&hya Kemalinkini Yahya Kemale .... ı 

flnkinf F'$ef e ... Nedlminkini Nedime, 
Yahya ~.Kmalinkini Yahya l{emate .... 
Bayan Fıtna.hnkini Fıtnnta, Halide 
Nueratmkini de Halide Nu.srata. ver~. 
liml 

Dtin saat 14 de İstanbul Halkevi 
merkez salonunçla Maltepe n.skcri lise
si fel~fe öğretmeni Hataylı Ahmet 
Faik Türkmen tara!ında.n çok ehem
miyetli bir konferans verilmiştir. Kon 
fcra.ns verileceğini gazetede okuyanlı:tr 
bilhasa va.tan~rvcr gençlikle salon 
hıncahmc; dolu idi. 

Faik Türkmen Hatn.yın bir müs
temleke değil belki bir müstemleke 
müstemlekesi olduğundan ve Fransız 
müstcmlekooi demek olan Suriye A
raplarının Hataylılara bir mfüıtemleke 
esiri muamelesi yaptıklarından bah
sederek konferansına şu sözlerle ni
hayet vertnlı.}tir: 

"M1ıl:addoratımız ciMın efl~arı u
mumiyC-'inin dimağı d.cmel~ o!an Oc· 
miyati Akvam tarafın&:ın mıüzal.·crc 
cdileccl;mi~. Bıı daooda 1ıasıl bir ne. 
tice alınaoağıfıı bilmiyoruz. Eclki da. 
vamız bir tak"1m 111JUyaıataıarıa çiirii
tülcccldir. Bu ta1,:dirclc l:azanç onların 
fakat Juıl;, daima bizim T:rılnuş olur.,, 

Dinleyiciler üzerinde büyük bir hc
yccn.n tevlit eden bu ~özlerden sonra 
Faik TUrkmen ~yle devam etmiı,tlr: 

"DaMmt.zııı .ri~i cep7ıe,,i "1izdetı 
/aZ'a dü.Jü~tt bilgili t'e gürgiılii ~Tler. 
<k idar~ e<li11Ml:tedir. Bizim lnırcıdaid 
yapacağımtz i.J davayı ilim bakımın. 
dan etM etr>ıe1ctlr. 

Bunu müte:ıkip kon!er::ı.neçı Hn
t:ı.y davasını t~ih eylemiş ve H3.tay 
ilinin bir Türk yurdu olduğunu tn.riht, 
~ri, fiziki, coğrafya, etnoğra!ya, 
toponomi, folklor, lisaniyat ve islam 
felsefesi bakımından inccliycrck ilmi 
mctodlnrla isbn.t ctmeğe başlaınıştır. 

Genç felsefeci dUnkU konferanamd!l. 

Bir kadın 1 aks imde halkı 
biribirine geçirdi 

Dün sa.at on ikide Ta.kslmde abide 
karşısında bir hMise 0Imu5, deli oldu· 
ğu sôy1enen bir kadın lbide knreısm
daki yeni yapılan pastahanelcrden bi
rinin camını çerçevesini indirmiştir. 

Bu pastahaneye öğ'le üzeri Uc ka
dın gelmiş ve öte~ri ısmarlamışlar
dır. Bu sırada. beklenmedik bir h1dlse 
olmuş, kadınlardan biri yerinden frr. 
ladığı gibi pastahanenin içindeki öte
beriyi sonra. sıra.sile cnmları kırmağa. 
başlamıştır. Bu hali gören pastahane. 
deki halk kacışmağa başlamı§ ve bi
raz sonra yeti~en polisler delice ha. 
reketler yapan kadını yakalamı~lardır. 
Fakat kadın tam götürüleceği sırada • 
polislerin elinden kurtulmuş ve bu de
fa da henüz nııtamam bir dükkiııın 
parmaklıklarına garılara.k onları par
~al:ı.mak istemiştir. Ora.dan gene paa
tnhancye koö:ı.n kadın geri kalan cam
ları da kmna.ğa başladıı;t sırada po
lisler tarafından yakalanmıetır. 

Bu ltadmın tlm:ı.rhaneden yeni çık· 
tığı söylenmektedir. J 

MUze mUdürlU~U 
Türk ve lıııliim e.,,erlert mUzt!l mti. 

dür muavini Abdülkadir Erdôğan mü. 
zenin müdürliiğ'üne tnyin edilmiştir. 

yalnız tarih coğr:ıfya. ve Türk - İslam 
fcl~fesi noktai naz.arından davayı in
ce!-'mi§tir. Müteakip konf crnnsla.rd~ 
l!lıı.ydığımız diğer illınler bakımından 

v:ı.ziyeti te~rih edecek ve böylece kon 
fera.M her puar Ca~!.loğlu Halke\'i. 
Ba.lonun~a umuma aç:ık buiunac:ıktir. 

Hat.ayna doğup büyümüş olan genç 
felsefeci ilmt etüdlerini mahallinde 
yapmış 1'1duğu tetkikler ve kıymetli 
do'kilmanlarta da takviye ettiği için 
konferansı daha hususi bir cazibe ile 
dinleniY.ordu. 



f - Ediyoruz . ----------------l' 
Talebenin kahve yasağı ile muallımden daha ziyade 

Takip -- - - l~.=:====ı-==c=========~= 1 Dünyadı:t 
1 ~e'--var, N e 
~ok?~ 

Gökqüzünden 

Kardan başka 
neler yağmıştır 

Polis meşgul olmalı 
Kültür Bakanlığı lise 'l'e ortaokul talebelerinitı gcrc1c 

okulların ders zanuınl.arında gerekse tatil uakitlerinde 
kahvelerde oyı.1.rı oynamalarına mani ol.nııak içiıı bir çok 
tedbirler aulı. Bu tedbirler bütün viliiyet KiUW.r direlc
törlükleri tarafından da derhal tatbikine başlandı. 

sidir. Öğretmen ders zamanında der4 oormekte olduğun
dan bununla me§fl'Ul olamaz. Ders zıamanı ndan sonra ise 
yorulan ve dinlenme ihtiyaC'lrıda ola>ı bir öğretmene ay
rıca ikinci l»r vazife yüklemek de doğru değiUlir. 

# .. ·ı 

37 m·lyon otoınob1 

İ:itanbul baştan başa bembeyaz. Fa.kat geçen yıldan itibaren tatbik edilen bu kahve 
Emtniyet direktör~iığü mahallı polis teşkildtınm bu 

i.şle meşgul olması daha uygundur. 
Kar dinmeden yağıyor. Sıcak odam. yasağı neticesin.de ekle edilen ra>uiım.an fim.it edilen ne. Polis sık :nk kahveleri kontrol etmeli kasketli, "/oa.~ket. 

siz gprdiiğil ve talebe oklu{ru1w hi.,scttiği kim.~eleri yrı

kalıyarak ok·ula göndermelidir. 
dan dışarısını seyrediyor ve önümdeki ticeleri tıerm.emi..ştir. 

kitabı karı~tırıyorum. Biz, bumm sebeplerini şöyl.e tahlil ediyoruz: 
''Boşluktan pek çok defa ateş, kü. Bakanlığın verdiği karar üzerine bütii.n Zi.~e öğretmen 

kürt, taş, toprak, kum, kan balık,I lerilc ortaol;ul öğretmenleri günün mııhteıi/ S<Ultlcrfnde 
kurbağa gibi şeyler küremize inmiş. oT:ztlla.rrnın yakınında lnılunan kahre1erde ani teft~lcr 

Polis bu vazif cyi yaparken talebe velilerinin de ço
cıı klarını~ hallerole çok ince ve ha.'l.'4'1 okımk m('~Jgul oZ.. 
maUırı l<izım gelmektedir. 

tir. -ya-parak yaknladıkları talebeleri ok"'ld inzibat 1,"tlrıımları 
1642 ve 1665 de Kopenhag, 1801 de na vererek cewlandımuıktadırlar. Fakat öğretmenler 

Rastdat ve daha sonra Lut gölüne kü. ok"Ulda derslerile meşgul olduk/an için bunu anoa.k mfi~ 
kUrt düşmü:.: tür. sait zamanlarında yapabilnıeT~tcdirler. B1mun nctioosiw.le 

Bu i.şte kahvecileri oewfondırmak ue nede;ı talebe alı. 
yorsun dem,ek d-0ğru değildir. Nihayet bu kahveler ser
be.<Jt bir tioareth.anedir, ve kahveciler de gelen müşteriyi 
kahul etmek mecburiyetindedirler. 

15<13 de Stefalva, t:>60 da Livon, ~ de sıkı bir tefti§ görmiyen kahvelerden talebr.ler gen'J 
1571 de Ambda.n C!> tar~flarrna .ma:I eksik olmama.kta.dır. 
deni maddeler ınmı~ ve bırçok yerlerı Bizim kanaatimize göre, bu mücadele öğretmenin işi 
kaplamıştır. Ilunlann bazıları kırmı. . oldıığu kadar omlan daha ziyade olarak da. polisin vazife. 

Fal«ıt öğretmenler ve ok'ul idareleri gerek derslerde 
gerekse konferanslar vermek snrtil faTbcye kahvde ge
çen d.a1-.-i1..".<t1.arın fenaltklarını anlatmak suretile l>u işin 
önüne geçebilir kanaatinde1.Jiz. 

zı, bazıları beyazdı. - - - - - - -- _ _ ___ _ 
Çin tarihlerinde yn7.tldığına göre, 

çok defa gökten taşlar inmi~tir. Mualla bitkin bir halde Neclaya 
geldi ve ilk söz olarak: 

- - - - - - - -
18'17 de Amerikaya 300 libre ağır. 

lığında sıcak bir taş düşmüş, tesadüf 
ettiği kayaları parça parça etmiş ve 
üç kadem derinliğinde yere girmiştir. 
1860 da gene Amerikaya 100 libre. 1848 
de Bohemy:ıya büyük taş düşmüş ve 
~ir kulübeyi parçalamıştır. 

- Mahvoldum Necla, dedi. Rezil 
oldum. Den arbk yaşıyamam. 

Necla şaşırmıştı. Arkadaşının yü. 
Metres 

Plinye bir gün kırda gezerken ü. 
zerine havadan birçok kurbağaların 
düştüğünü görmü:;;tür. 

Fransaya bir defa, Hindistana bir 
çok defa balık ve kum, Napoliye bir 
çok defa portnkal yağmıştır. 

Bunların içinde insanlan en çok 
korkut.an gökten kan yağmasıdır. Ho. 
Jandanın Han ahalisi bir sabah mem. 
Jeketlerini kan içinde gördüler. Hele 
memleketin yanındaki gölün kıp kır. 
mızı bir renge tahan·ül ettiğini gö. 
rür görmez, f evkaliıde bir dehşet ve 
hayrete dalarak ne yapacaklannı bL 
lemediler. Dunu çok yakında vuku 
bulacak korkunç bir hadiseye atfede. 
rek yerlerini terketmeğe hazırlanma. 
ğa başladılar. Bere-ket versin o ara. 
Iık orada bulunan bir doktor bu ka. 
nm hnkiki kan olmadığını, bataklık. 
larda bulunan ve ad\na su pireleri de. 
nen hasaratın yağmur sulanna karış. 
ması yüziinden olduğunu isbat etmiş 
ve Hanhlar göçten vaz geçmişlerdir. 

Fakat bir müddet sonra on dör. 
düncü Lüi buralarn hücum ederek her 
tarafı kana boyayınca yerl\]er: 

- Doktor bizi aldattr. Gördüğü. 

müz kan manevi bir işaretti. Kan a. 
kacağını haber veriyordu. lşte kan 
da aktı. Hicret etseydik, bunlar başı. 
mtza gelmiyecekti. Dediler. 

lran Vebahtı ;ıkbaha1da 
gelecek 

Memleketimizle tran arasında bazı 
ihtilatların zuhuruna. · sebep olan pü. 
rüzlü işleri toptan halletmek üzere 
Tahrana giden heyetimizin bütün iş. 
leri büyük bir dostluk havası içinde 
müzakere ederek neticelendirdiği bil. 
dirilmektedir. 

Bu müzakereler, evvelce yazdığı. 
mız gibi ticaret, klering, ikamet, adli 
müzaharet, müşterek gümrük ve bay. 
tari mevzular etrafında cereyan et. 
miştir. 

Heyetimiz Tahranda kaldığı müd. 
actçe kendilerine Ahmet Şah l{açarın 
zamanında naihüssaltana olan Kara. 
gözlünlin büyük malikanesi tahstc; e. 
dilmiştir. Diğer taraftan hüsnü su. 
retle neticelenen bu müzakerelerden 
sonra Iran veliahdi hazretlerinin ilk 
baharda hükumet merkezimiz Ankara. 
), ziyaret edecekleri söylenmektedir. 

zü sapsarı idi. Gözlerinin feri uç. --.--~·~--~c·,,~ 
muş, yüzünde ıztırabmı anlatan çizgi. 
ler belirmişti. Dudakları titriyordu. 

- Ne var, ne oldun? Diye yak. 
]aştı. 

Mualla, kekeliyerek: 
- Şakir ile ayrıldık. Dedi ve hıç. 

kırarak :ığlamağa başladı. 
Necla hayret ediyordu. Son sene. 

ler zarfında sık sık görüşmemekle he. 
raber Muallayı çok iyi tanıyordu. O. 
nun yegfrne çocukluk arkadaşı idi. 
Hoppa Mualla, çok neşeli, istediğini 
yapan bir genç kızdı. Hele Şakirle 
nişanlandıktan sonra serbe....;tisini biis. 
bütün artırmıştı. Bundan başka l\lu. 
alla aşka o kadar ehemmiyet ve.ren 
bir kız da değildi. • 

- Mualla, diye yanma yaklaştı. 
Du kadar buhrana kapılma. Tee.."8'il. 
re değmez. Elbette .. 

- llayır Neci~, vaziyet öyle de. 
ği1. Şakir başka bir kızla evlendi. 

- Ne, evlendi mi? 
mmsevişmeni ,si bgk ····-· 
- Evet, hatt.A nikahlandı hile. 

Benden intikam almak için. Hem öy. 
le intikam, ki iki taraflı. 

- Nasıl iki taraflı? 
- Hem Şakir, hem de Nesrin . 
- Mualliinın donuk gözleri şimdi 

kinle parlıyordu. 
- Nesrin, dedi. Bize gelirdi. Şn. 

kirin onunla konuşmalarında bir gay. 
ri tabiilik sezmeğe başlamıştım. Bu. 
nun için kavga ettik ve Nesrine bir 
daha bize gelmemesi için mektup yaz. 
dım. Şimdi... 

bulamıyordu. Kızcağmn hali sahiden 
acıklı idL 

Aradan aylar geçti. Şen, hoppa 
Mualla, meliınkolik bir kız olmuştu. 
Gezmeğe çıkmıyor, arkadaşlarından 
kaçıyor ve mütemadiyen düşünüyor. 
du. Kaybolmak istiyor, uzaklara kaç. 
mak düşünüyor, hattil Şakiri, Nes. 
rini ikisini birden öldürmek hırsını 
duyuyordu. Fakat bir buçuk sene ni. 
şanlılık hayatında bir defa hLcısetme. 
diğl öldürücü aşkın pençesine şimdi 
bütün mannsile düşmüştü. Şakiri ka. 
fasından silemiyor, onu ebedi bir 
a.;kla sevdiğini hissediyordu. Şakir. ,. 
çok güzel, yakışıklı, zengin bir genç. 
ti. Onunla mesut olmamak için hiç 
bir sebep yoktu. Halbuki o Şakiri 
çok üzmüş, lüzumsuz karisler yapmıc;. 

h. 

vafakntin olursa senin için bunu ya. 
pacağım. 

Mualhi arkadaşını kucakladı: 
- Bu uğurda her şeyi yapmağa 

raziyim. Bana yardım vadinde bu. 
lunduğundan sana nastl teşekkür ede. 
ceğimi bilmiyorum. 

.- Şimdi dinle. Şakir evine bir 
hizmetçi alacakmış. Bunu duydum. 
O hizmetçi ben olamaz mı yım 1 

- Sonra?. 
- .... 
Evet. Sonra ne olacaktı. tki kız 

bir an düşündüler. Mual1a atıldı: 
- Aralarını bozmak. 
- Şakir beni tanımaz. Bir defa 

hizmetçiliğe girerim. Sonrasını düşü. 
nürüz. Seninle mektuplaşırız. 

Öpilşerek ayrıldılar. 

Plan mm·affakiyetle t.atbik edildi. 
Necla Ne~rinin hizmetçiliğine girdi. 
ltk günden temzliğe başladı ve kan 
kocaya miimkiin olan hürmet ve ne. 
zaketi fazla..ı;;ile göstermeğe bac:ıladı. 
Kendisini acındırmak için birçok hi. 
kayeler uyduruvordu. Rabasız oldu. 
ğunn, annesinin ha..c:ıtalıkh bulundu. 

Ya.Mn! 

lebip 

Muammer 

K.ocaırru eJde etme-

lre; hangisi 

cüzeldi? 

ğunu, küçük kardeşini okuttuğunu 

söyledi. 
Bir hafta sonra Mua1liiya kısa bir 

mektup yazdı: 
M uallcicığını. 
işler yolunda gidiyor. Riç falso 

yapmadım. A!fln o n bışi izin günüm. 
dür. Eve gel, anlatacaklarun var. 

diyordu. 
İki arkadaşın karı;ılaşmasr çok ha. 

raretli oldu. Necla, çok yorulduğunu, 
fakat muvaffak olacağını vadetti. 
Yalnız henüz karı kocanın aralarını 

na.•Hl bozmağa çalışacağını kestireme. 
mekte olduğunu ilave etti. Ayrılır. 

ken de: 
- Bunun da çaresini bulacağım . 

Sen hiç merak etme. Diyerek arka. 
daş1nı tatmin etti. 

Bir daha ay başına görilşeceklerdi. 

Necll, ay başında şöyle bir mek. 
tup yazdı: 

Sevgili /Jfuallacığım. 
Nesrin çok hasta. Ona bakmak 

mecburiyetindeyim. On.un için gele. 
miycceğim. Emir kuluqum. Hem sa. 
na mühim birşey söyliy.?yim. Şakir 

Amerika §ehirlerinin yoııaflll 
günde 100 kişi hayata gözlerin~~ 
yor. Dünyada otomobillerin f ııııt 
ma.sı ölümlerin de çoğalmasını 
etmektedir. -AAtt 

1936 istatistikleri bunu S"" 
yorlar. 

Amerikadaki otomobil k ~ 
ölenlerin sayısı 37,450, yahut s; 
100 kişiden fazladır. İngiltcrcde 
kişi ölmüştür. ti 

Amerikada bir evvelki senede~ 
kişi daha fazla ölmüştür. f~U 
gilterede ise 1936 daki otonıob 
mil 1935 dekinden 33 azdır. to" 

Bugün dünyada 37,000,00o 0 (ı 
bil mevcuttur. Bunların yuzdc 
Amerikada yapılıyor. _,,,.il 6 

Yüzde 8 zi !ngilterede, yi--~ 
Almanyada, yüzde 3 çil Fransa ~ 
nadada yapılmaktadır. rt 

Motosiklet sanayiine geli~ 
tamamen A vnıpaya has bir i~t# 
ta Almanya olmak ürere tngil tJtfl' 
çok motosiklet yapan memlc~cl tl 

Bütün dünyadaki mot~ılt eet 
yüzde 60 şmı İngiltere tcmın ed bil 

Amerikada bugün beş ki;i)-e 

tomobil düşmektedir. JJrİ 
Yeni Zeland ve Cenubi ··~~ 

sekiz ki:ı ye bir otomobil dil~ 
Kanadada dokuz kişiye bir ~; ~ 
isabet eder. tngilteredc ise ,.11-1"~ tc 
mamen b1şkadır. 24 kişiye bil' 

0 

bil düşer. 

,.:. .tın b r kUp ~ş· 
Çanaklmlenin Kaı-acaöre? lif 

den Mehmet Emin o~lu Ali is1~3, 
bir çocuğun t'anakkale Ereıt I ti 
hillerinde safi altından marrı0 ~j,l 
bir küp bulduğu haber ,·erilıt1e 11 

Altın küp, çoban l\lu.staf•
11
4 

barı üzerine vilayet vasıtasile • p 
alınmıştır. Çoban l\fustaf~Y' n~ 
yaşına geldiği zaman nakdı "',.11 
verileceği bildirilmiştir. Bun:, 
raber çoban Mustafa 18 yaş'" ıt' 
ğunu iddia etmekte ve na1<df 
tını istemektedir. _.-./. 

benimle fazla aldkadar ol~ 
ladı. Benim bir türlü bul ~ 
vesile kendiliğinden olurere ti 
fırsatı kaçırmıyacağım. 111' 

0;1 
soğuk davranacağım. Sonra ,ol 
12derek.~ Anlıyorsun ya, a (' 
Uk soğul•luk başlamış o!acak(;o: 
lerim çok. Kusura bakma. 1 
den öperim. Ayın on beşind~ '( 
ril:t. O vakte kadar gene bır 
bulup meldııp yazarım. . dt 

Bu melttup 1\foallı;yı beY:~11~if 
rulmuşa döndürdü. Hele "'dı/ 
nimle alfıkadar olmağa baş1~011rf 
lesini birkaç defa olrndu. -tob# 
leme kağ?da ~rıldı. Şu nıe1' 
dı: 

Neclô. o/ti', 
Benim i~in katland·!jın z ~J) 

büyüktür. Sana candan t ~ ~ 
derim. Fakat f:o .. n bu iştetl c'J: 
tim. Sen de hiz~ıet-:iliktefl ,..ır. 
Mektubumu alır almıız ~!/ ...tfl" 
umuyorum. Gözlerinden o~·. , 

~ 

Necla mektuptan ilk011'ed' r. 
anlamadı. Sonra duda)dafl;ıafıl'I 
bir gülümseme hasıl oldU· 
metçilikten çıkmadı. . .0,sd~d 

Sonunu mu merak ed~) tıarf} 
Necli\ Şakirin metresı 0 

11ııjJ mağa bile razi oldu ve ~tu 
daha hiç görmedi. 

~;:;;;~ız ,;,;;~::~:ponu~ 

Bir gün Necla arkadaşım ziyaret 
etti. Yüzünde garip bir sevinç vardı. 

- ~fualla, dedi. Ş:ıkiri çok mu se. ~-----------
viyorsun? ı 

Esnafın Dertleri 
: Husus! doktorumuz Pazarteııt S . . 
:gUnıert ııa.at on beş buçuktan yirı:niye: 
:kadar gazetemiz idarehanesinde eui 
:martca1 gilnlcrt de saat 14 ten 19 ai 
!kadar UUell Tayyare aparumanlani 
ilkinct daire Qç numarada dalma oktıS . . 
:yuculanmızı yedi kupon mukabllindd 
! knbu! eder. i 
S Ço<:uk hn.stalıklan doktorumuz dn: . . 
Ebu kuponun yedi tanesini blrtktlrtpi . . 
ikendlsine glltUrUrseıılz cumartesi, sa..: . . 
hı, perşembe gtınlert 9 - 12 ara"1! . . 
:Aksara.yda. Millet Caddesinde Murat_: . . 
!paşa camii ka~dakJ muayeneha.i . . 
:nesinde çocuklarınıza bakacaktır. ! . . .................................................. 

- Bilmiyorum, Necla. An1amıyo. 
rum. Onunla nişanlı bulunduğuınU7: 
zaman bunu bir defa bile hL<;..<ıetme. 

dimdi. Fakat şimdi içimde çok garip 
hisler var. Zaman oluyor, ki onu 
parçalamak, öldürmek istiyor, bir 
kazaya uğramasını diliyorum. Zaman 
olu .. ·or ki onun icin her fedak:\rlığı 

J ' ~ 

yapmadı<'tıma iizülüyorum, saçlarımı 
yoluyorum. Hele o Nesrin ona hiç 
layık bir ktz değildir. Adi bir kadın. 
dır o. I 

- Ben bir fırsatın ayaklanmıza gel. 
diğini sanıyorum. Birşey düşündüm. 

Buraya onun için geldim. Senin mu. 

Simi çBer 
yasak 

bayat pasta ların satıştan 

edilmesini istiyorlar ,1 
Zar 1cimbilir kaç gilnlilk olduktan sonnı iki ~ ~ 
para, ba.»n l»r kıı:nlŞ(l satılty<n". Simit aıa.nID ~J. 
§imdi onlan yiyorlar. Halbuki beled.i.ye simil~-.,J./t'j 
tçin a.yrı talimatname çıkarmı.ştır. Zaten ~~ ~ 
bir kaç panı idi. Bu yüzden mrar et~ğe ba§::. f'j/ 
mayınca biz de pastacılar gibi kıcru3Untt Y' ,,. f':J 
satıyoruz, verdiğimiz parayı çıkaramadığı1'lP; fi" ı 
oluyor. Eğer bclcdiyo bayat pa.<Jtalar sattırrrt" ~ 
rimit1.erimiz 8afılır. Böyle giderse birkaç ~ 

Bir ihtiyar simitçi ile görüşerek dertlerini sorduk: 

- En dertli esnaf bfaiz, eledi ve atı Zattı: 
- Altmt§ yaşındayım. Simitçilik san'at Mğil ama l>en 

k"1rk senedir bu i.§le geçiniyornm. Vak-tile çok para ~ 
;,anılırdı. Be§ paralık, on paraltk, yirmi ve k"lrk para'lık 
si17!-itlcr vardı. Hele sabah, ikindi ve akşam sim.itleri kıı. 
Pı§ıl1rdı. Şimdi bize pa.<Jtacılar rakip çıldıl.ar. bozulm1~, 
k"'ttrumuş pasta'ları satı~ rıkıanyor, satıyorkı.1'. Diikkdn
larda 'be§ k"lmı.şa veril.en yağl1J '/M.ymaklı, '/M.'koolu pa.800.. mit fıkaran fırıncı kalmttJCIC<lk. 
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y~ Ardu•dan, elinde bir limon... Gözleri katipleri, kuleizemin mukayizitleri, IOID'a 

lıı [ açık, yarı kapalı ... Kokluyor, kok- dan yanaşma çanak ya1ayıcdar, bütün 
k:or~. Hadj limon da dışarıya; hat.a bu gürüh iki aydır basmışlardı konak
ttıa.~gın bahçesine ... iki elinin on par - tan.. 10 senelik emektar, lala Şebinka
lki ~ııu, sağlı sollu bir araya toplamış.. rahisarlı Şaban ağa bile eV'den ablmıştı. 

s~e ~e sayısız öpücükler.. Elanel bey, mürvete erdikten sonra, 
titr ezır zadenin sesi, daha gevşek ve bir hafta, on gün geçer geçmez, pek 

ek çıktı: alıştığı ve düşkünleştiği içkiyi bile kes-
.. - Giil goncanı, içeridesin; kıpırdadı- miı, ağzına katresini koymaz olmuştu. 
g~ duy N' . . S b b" Eda da )1 uyorwn.. ıçın cevap vemn • e e ı, .. yanmıştı: 

t~rt.11.n hayatını?.. Yoksa bir şeye m:İ - Bak gözümün elifi.. Sen benim 
lltendin de... kocam mısın, değil misin? Kocamsan, 

\it.d~tli ara kapının tokmağınım çe - koca hakkına karısından ba'ka hiçbir C k b _J 
d 1

••• Sofatla, yerlere yayılmış üç ka - kimsenin sözü geçmez. Danlmaca ma- enup Uf Unua ye-
~~ 0 tarafa çrkacak zanneder&: sani - nlmaca yok, bir teklifim var gözüm... "d k b J J 

e ayaklandılar. O da 1-u: Ya rakı, ya da beni .• iki teY- nl en Ql) 0 an QT 
ha En evvel, en tetik olan kahya Aynı- den biri .. Ya onu, ya da beni feda eder- Cenu kutbunda altı İngiliz seyya.-
ba.:~t ~.a~~ oracıktan sırra kadem sin.. hı kaybolmuştur. Geçen hafta buzlu 
t'l -1. Zulfüyar kalfa da çabucak c!ışa - Can damanna da basmışh: denizlere doğru onları aramak üzere 
~rddı .•. Hanfendi vücutlü. Topla - - Eski kocam olan o izansız, iıuani- bir kruvazör hareket etmiş bulunu. 
,. , dr, en arkaya kaldı. Gör1dez keçe - yetsiz heri/, ( uydunııa ismini ve baba- vordu. 

11\in •• • .T 
feı U$hinde, dörtayak, kuzu kuzu, ne- sının admı unut~uğtı için gürültüye ge- Bu altı İngilizden iki tanesi za.bit-
l"iiltı:~ese, camekana doğru kendini sü- tirmişti), o s.arhoı maıhlUk aslanlar tir. Dünyanın dibinde yalnız fok bar 

A. ı. gibi, baş pehlivanlarla güreeşcek, topu- lıklarmın yaşadığı bir adanın buzlu 
tcı ra k;ıpının tokmağının çevrili,~inc nu yenecek derece kuvvetli bir delikaıı· dağlan arasında ka.yıptırlar. Yukarda 

il fena halde öfkelenmişti: bydı .. Ne c'iye tahımmıüJ ebnedim? iç- Cenu kutbunda kaybolan bu lngillz 
J.."! - Sa.balı saıbah, ama da adanıın üs • kil' l d B dan maad b. '--'ha •11ne d ı 0 uşun an.. un a ır - - TAbitlerinden Ricard, Voker'i görüyor-
.ı · iişüyorsunuz Ekmel Bey. Bu ka- hati yoktu.. Zrkkıma düşkünlüğünün sun"• 
\I~ d.. ...._ 
~ llşlı:ünlüğü, çam sakızlığını akbm yüzünden ayntdrk •• 

~Yor ... Bu derecesi çekilmez billahi.. Ekmel, bu ültimatomu duyar duy- Timsah derisinden 
~~~hilınem nesini yemeden ne bu? maz. 
~ ogrusunu söylemek lizımsa deli - - Emret gül goncam, demişti; bir 
tokıııa ~a fazla sırnaşıklardan... Hala daha ağzımda rakı kokusunu duy.arsan, 
tii: gı çevirmekte ... Eda bir daha öt- mide, kann sancısından gebersem kon

yağın bile damlasını ağzımdan içeri 
a'Jatırsam, rahmetli babamın Merkez 
efendideki mezarı malôm... 

mayo 

~ l<anatlamp pencereden mi uçaca
~ .toksa kavasın hağınc?akj, Çırpıcı
)trd ıp camhazlan gibi minare boyu 
da, en n,ağıya mı atlıyacağnn? Bura -

hm i~te. 
0ala.ncağız, yine musallat: 

~ ~ Kuzum allasen, ne diye açılınıyor 
k.i d cıpı, kilitli mi?. Kilitlediğin hiç va

tği]di Sezacığım! .. 

Y uık1lndanbeıri söyliyoruz.. Eda, yaşı 
ilerleyip ımaçlanmağa ha§laymc:a, aklı l _ 
derlenip toplanacağı yere firferek ta- l 

rafına tomistan ebnişti. hpinozluğuna t ' ' 

piçJiğine dönmüş.tü.. Kemankaşla ya§&· " 

drğı ilk demlerdeki halleri, tavn-lan, . • '
1 

' 1 

Biz burada kıştan 
şikayet dderkcn A
merikarun Florida 
sahillerinde yaz bü
tlln güzelliği ile hü
küm sürüyor. Fakat 
yan taraftaki rC'S-

min hususiyeti bu 

değildir. Denize gi-
diı da, bu sefer daha ziyade öilıelen -

şimdikine nazaran ballı börek.. , 
Çakır Anenin kızındaki uslaruş, 

adam olmuşa dönüş, bu kaıdar muvak
h~ ~ J\1 lafı, otur aşağı;.. ısıt mt, ka- kat olur elbette. 
dil~ -aYı koy ortaya.. boyuna beni ne Gürk zade akibet gürle şeved.. 
~~Çağım-sın? .• Şakak laI.eliğinden bil- ( Arktuı var) 
tş;ll'ı llsandnn artrk .• işim var yahu! •. ----------------

·~ ~~ tni?. Onun ela hesabını verecek- fenz·ı ı aA tlı tarı· f eden il 
dil &oy}eyinı de kurtul bari ... Soyua -

liı:;ı::!:!;!:; çamaşır değiştiriyo - Ray otobüs/eri yolcuları 
~·~dA..lt taran, insaf etmi§ olacak, ağ - ne şek it de istifade 

iltı 
- Yavaş çıkb: ecJ..ecek/eT 
C Katalavis sinyor patates? .. 
ansız, kısık zavallı bir ses: Alpullu ile Kırkla.reli arasında ray 

l\i~ Ööröö, horoz öttü.. Ben senin ne- otobüsleri işletilmesine karar veril
~~-ı gül goncacığım, kocacığın değil miştir. Şark demiryollan tarafından 
~?· •· Benden mi sıkılıyorsun Seza - yapılan ve ahiren dokuıuncu işletme 

. . . 
- S" l ~~ 0.~ e, Allah aşkına, peygamıber 

"İtle ~Yle. Herhalde yine bir :ıeye si
~ lıdın., .. fk l~ .. o elendin ama saklıyorsun. 
' 

0 P, teneşirmi gör, bildir bana. 
canın _._ 

td •· Sus:ıldı? 
l\~llr\i <I., l<öprü üstünd~ şemsiye lastik, 
~~a;>ıYe l>\ıl sat' ığı o billuri sesile kah

attı • 
tlsk" d . 

l\l'a l'u ar vapurunun bileti altmış pa
. o ta 

lia.ı· I> §tnın yolu açık! .. 
•acl:ı. ... il Pencere önünc'eydi. Şimdi de 
~. ~ıl\1 ha 

ıı:l\da.rı Ştna toplamakla meşgul. .. 
~l'tnı .. meram, da karşıya çıplak kol • 
"~r lr<>sterrnek ... O kadar pervasız ki 
ti Zad tae, k e Yatak odasının penceresine 
lltlt d~~~ tarafa bakacağı tutsa, çar -
~lilcli ~ 1 

e;--deki beyaz yüzlü, beyaz ge
t1>ı-~~ ~•n ı>andomimasıru muhakkak 

d ÇaJt~ A 
~ di!~il YŞenb k'zmm hiç umurun -

'2. •• • 
ı.-.~ ~l !leyi · · .. - d ·-· t. lı:t-ilr • n ışı gucu, evam et:ıı;ı 
cı~.... etı. daı" . . . fil- k 
~ • "31 d l'esı maıresı an yo . 

müdtirlüğünce tatbik edilmekte olan 
tenzilatlı tarifeden ray otobüsleri yol • 
cularının ne şekilde istifade edecekle
rine dair bir tarifname hazırlanmış

tır. 

İstanbul, Uzunköprü, K.ırklareli, 
Alpullu tren biletlerinde yalnız gitme 
için ve gündüzleyin seyahat etmek şar 
tile yüzde 30, gidip gelme biletlerde 
ise yüzde elli tenzilat yapılmıştı. Ge
ce seyahat edenler arasında İstanbul. 
dan Edirneye, Edirneden tstanbu1a; 
Edirneden Alpulluya, Alpulludan E
dirneye gidenler bu yüzde elli tenzfü1t
tan istifade edebileceklerdir. 

Ray otobüslerile F.dirneden Kırk
lareline seyahat edecek olanlar EJ<lir
neden Alpulluya kadar bir ve AJpullu
dan da Kırklareline gene başka bir 
bilet aldıkları takdirde tenz;lattan 
müstefit olabileceklerdir. Ayni şekil
de Kırklarelinden İstanbula veya E
dirneye seyahat etmek istiyenler de 
gene Alpulluda bilet değistirdikleri 

takdirde ucuz seyahat edebilecekler
dir. ~ kil:ı-ıc~"tnaluın. .• Bütün gün konağın-

llı 'dıı:nnı kuyruğunun c!ibinde ... ----------------
11..ı(t'°et .J adnn ath;:ı vaki değil.. 1u4af bir dee;siklik 
n"'ll: ~: ...-endi.... .. • . ef d. 
t'• "'":te]s.i - • .., rr.ıunasıptır en un, Beruttan haber verildiğine göre 
~ ~~lsil\ ~ efenclirn !), (dünden bugün Berut polis müdüriyeti lağvolunarak 
~a~l>..rı.,,· .baznn•.), (~il'- fındık ··a·· t · ··ı A - k I "'I ....... ~~ mu ur zzettınu amrı al"ıga l"I an mış-
~ ın.-er :s :s 

l'tıt %h·l'trı • un paşa zadem!) diyen, tır. Polis müi::iürlüğü yerine polis daire-
dl\ b' 1 b!--.L } • • f • f 1 ~~ lll?i!tJ «mane enn ıç o sora a- lt-ri rivaseti ihdas edi1miş bunun başın~ 

«)~ lill\, h;: er devi1·e11, Fitnatın, Kay- da birinci dereceden müfettis umumi 

ren yüzlerce Ameri· 

· kan kızı: arasında 

timsah derisinden 

mayo giyenler bulu-

nuyor. Yukanki ma

yo, timsah derisin-

den yapılmıştır. 

Ceki /(oğanın annesi 
evlendi 

Holivuttan İngiliz gazetelerine bildi
rildiğine göre, meşhur film yıldızı Ceki 
Koğ.anm annesi madam Liliyan Koğan 
oğlunun iş menecc.ri ile evlenmiştir. 

Ceki izdivaç merasiminde şahit stfa
tile bulunmuştur. 

Cekinin babası geçen senenin mayı
sında bir otomobil kazasında ölmüştü. 

Bu kadar zahmete 
d.eğer mi? 

L<>ndra. dülı:kinla.rından birinde ça
lışan bir kız, hırsızlardan pek kork
tuğu için akşam Uz.eri aldığı yevmiye
sini çöp tenekesinin içerisinde sakla
mıştır. 

Fakat ertesi sabah çöptenekesinin 
boşaldığını görmüştür. 

Hadiseyi dükkan sahibine anlat
mış ve dükkan sahibi de belediyeye 
telef on etmiştir. Maksat çöplerle be
raber giden parayı ele geçirmekti. Fa
kat ağırlık itibarile 200 tonu bulan 
mahalle çöpleri 40 kamyon içinde a
tılmağa götürUlüyordu. 

Onun için, oir küçük mukavva lru
tu içinde bulunan parayı ele gcçirme
ğe pek az imkan görUiüyordu. 

Fakat neticede ne oldu bilir misi-
. ~ ruz. 

İşçi kızın parasını koyduğu çöp t~ 
nekesinin hangi kamyona boşaltıldığı 
tesbit edildi. Çöpçüler araştırdrlar. Ve 
nihayet bütün çöpleri boşaltılan tir 
kamyonun dıbinden para çıkarıldı. Ve 
kıza iade edildi. 

.. ılı rJ, "l'ln\U: . 
haftı._~etllh tin !; -,,

1
••:klannda, Bey- n'lm;ıe jandarma yüzbaşısı Nureddin • ı ""' f ı f 

,.,,l~~a.rıeıerinın daraş evlerinde 1"'1 ·i\fai l"etiril""'1:"?tir. r 1 mı e se e -
ı.... • ed~ ·lll'Jn ve ,.. ·kaHitFlderin e!l· Pir isim değistirmeden başka bir şey O" y "'~ta ı d d 1 
··oı: hiJ daUt un ve arrn n..1 p ann an ır 1 e it" . avu!clarm hepsine, sela- ifade etmiven bu muameleden maksa-
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Öiüm sessizliği içinde 

Tayyare g'riltlsi 
••• Bir gü~ lsveçin bütün Şimal mın

takasını heyecana düşürdü 
Avrupanxn sulhu tehdit eden kanş1k 

siyasi meseleleri karşısında korku !du
yanların dünyada bütün harp tehlikele
rinden uzak olan bir yer aradıkları za
man gözlerinin çevrildiği bir yer var-
dır: 

İskandinavya." Burası daimi bir ktş 
hayatile bir ölüm sessizliği içindedir ve 
buradaki iki hükumet isveçle Norveç, 
hakiki.ten, siyasi meselelerde ismi hiç 
geçmiyen iki memlekettir. 

Fakat, harp tehlikesinden bu kadar 
uzak görülen İsveç ve Norveç toptaklı
nnm bugün tehdit edilmekte olduğunu 
söyliyorlar. Bu ne gibi bir tehlikedir? 
İsveç üzerinde görülen bu tehdit pek 
müphemdir. Fakat bilhassa müphem ol
ması buna esrarengiz bir mahiyet ver
mekte ve endişeyi o nisbette arttırmak
tad1r. 

Meseleyi anlatan Fransız gazetesi 
şöyle yazıyor: 

1933 senesi ilk kanunun 12 sinde ts
veçin şimal taraflarındaki bir orman bek 
çisi gök yüzünde bir tayyare görüyor. 
Tayyare bir İsveçli için adeta görülme
miş bir şeyidir. Bunun için, büyük bir 
hayrete düşen orman bekçisi hemen köy 
dekı1ere meseleyi anlatıyor. Herkes te
l!şa düşüyor, evlerden dışarı uğnyorlar 

işaretler: 
"""1&«07 ,,....... _.,,-

ve akşamın alaca karanlığı arasında gök 
yüzünde tayyarenin ışrğrrun dolaştığıru 
görüyorlar. 

Gökteki bu esrarengiz ışık on dakika 
kadar gözle takip olunabiliyor. Sonra 
kayboluyor. Ertesi gün bütün o bavali
de bu hadise herkesi heyecana dürüyor. 
Askeri makamlar da telaşa ldü§üyor • 
Çünkü bu tayyarenin bir İsveç tayyar
si olmadrğt anlaşılmıştır. 

O halde bu tayyare kimin tayyaresi 1 
Nereden geliyor? Kar ve buz kaplı olan 
bu yerlerde ne arıyor? 

Herkes ve hükftmet erkanı birbirler-i 
ne bu suali soratlarken esrarengiz tay
yarenin başka yerlerde de görüldüğü 

haber veriliyor ve nihayet 1 son kanun 
1934 de tayyarenin şekli şemaı1i tcsbit 
olunuyor: 

Bu. büyük ve kurşuni renkte bir tay
yaredir. Kanatlannda hiçbir işaret yok
tur. 

Bu anlaşıldıktan sonra daha garip 
bir şey ortaya çıkageliyor: Tayyarenin 
en son görüldüğü yerin şimalinde ve 
yüz kilometre uzağında bulunan bir 
yerde de, aynı gün ve aynı saat bir tay
yare görülmüştür. O halde bu tayyare
ler iki tane midir? 

(Sonıı: Sa. 7 Siı. 1) 

Devlet adamı, siyaset adamı, 
siyaset maşası 

Birbirine bcnziyen kelimeleri çok 
defa birbirine tamamen zıt manalar
da kullanmz. .. Politika,, kelimesi 
bunlardan biridir. Onu kah zekanın, 
beceriklilik, aksiyonu idare etmenin 
manasına alırız; kah tezyif edici, ba
tırıcı, insanın yüzünü kızartıcı ma
nalarda kullanırız. 

"Büyük politikacı .. ,, dediğimiz 

zaman bunun arkasından şiddetli bir 
insan başı fular. Tarihin sayıfalan 
çevrilir, minnet, şükran ve aksiyo· 
nun yarattığı hayat dudaklar arasın
dan dile gelir. 

.. Bırak şu politikacı herifi,, dediği· 
miz zaman politikanın hudutlan ne 
kadar genişlemiştir. Ve ne kadar se· 
filleşmiştir. Politikayı .. Makyavel,, 

moraldan ayırmıştır. Fakat çok defa 
tezyif manasını ifade ettiği zaman 

_ .. politika., amoral olmaktan çıkıyor. 
Ahlaksızca bir şey oluyor. Dalka· 
vuk, düzenbaz, hilekar ve müşevveş 
adam manasını dahi insanlara hatır
latıyor. 

Gerçi eskidenberi bizler için bir 
hakikat gibi telakki edilen (haram) 
ile hörmet birbirinin tam zıddı olan 

şeylerdi. Fakat "Politikacı,, nm bu 
zıt manaları ifade etmesinin sebebi

ni Türkçede politikacı kelimesini üç 
ayrı kelimenin yerine kullanmamız
dır. 

Bizde devlet adamı = Politikacı. 

Siyaset adamı = Politikacı 

Politika maşası = Politikacıdır. 
Halbuki bu üç kelimeyi zorlama-

dıkra bu üç manayı birden ifade 
ettirmeğe imkan yoktur. 

Devlet adamı. Devlet hayatında 
yaratıcı, mübdi rolünü oynayan in
sandır. 

lbda'akar s~nat adamı, yeni devir 
açan büyük filosof. Bir yurdu sila
hile kurtaran kahraman gibi .. 

Devlet adamı kendini daima fır
kaların üstünde, büyük davalara, 
devletin mukadderatını tayin de bir· 
birinden aynlmlş olan efkarı umu
miyeyi bile bir noktada birleştiren 
insandır. Devlet adamı bir millet 

için ordularla müsavidir. Ona, onun 

varlığına ordular gibi itimat ederek 

Sadri !rtem 
kendisini muhafaza eder. 

Siyaset adamı, devlet adammın 

halkettiği realiteyi iyiden daha iyiye 
sevkeder. 

iç ve dış politikanın mütehassıs 

sıfatile yapıcısı, usta başıdır. 
Demokratik devletlerde ekseriya 

bu polititika adaınlan parti
lerin efkan umumiyelerini temsil 
ederek, demokrasinin parti şefleri 

arasında ekseriya bu tip adamlar 
meydana çıkar. Bunlar iş ve dış po

litikada efkan umumiyenin ancak 
bir kısmmı temsil ederler. Bunun 
için daima karşılanna temsil kudre
tinden mahrum bulunduk.lan bir ef
karı umumiye çıkar. Devlet adamı 
bütün efk.an umumiyeleri birleştir
diği halde bunlar da birleştirmekten 
ziyade ayırma kabiliyeti göze çarpar. 

Politika maşası, buna adile, sani· 
le "Politisyen., denir. Politisyenlik 
bir zanaattır. Profesyonel bir iştir. 
Eski senelerdenberi bu zanaat revaç

tadır. 

Bu zanaat sahipleri aksiyonu ida
re eden politika adamının vasıtası, 

maşası olmaktır. Sazan öyle hadise• 
ler vardır ki, anormal ve menfi olan 
politikayı idare edenler ona doğru· 
dan doğruya temas etmezler. Elleri
ne maşa almak lazım gelir. O zaman 
politisyenin zanaat1 hünerlerini gös-
termeğe başlar. Bunların şuurları 

maşanın şuuru kadardır. Bir demir 
parçası ne kadar düşünülürse bunlar 
da yaptıklarından o kadar haberdar
dır. Yani yaptıklarını ruhlarına sin

direrek yaparlar. 

Devlet adamı tarihin ender yetiş
tirdiği tiplerdendir. Tarih bu ci .• s in· 
sanı bol bol halketmiş değildir. Siya· 
set adamı da damping yapılacak 
boşlukta yetişmez. Fakat su kenar· 
larmda yetişen yoncalar gibi bol, 
bir kör bağırsak gibi manasız yeti• 

şen hasta politisyendir. 

Milletler step de yağmur bekler 
gibi devlet adamı beklerler. Devlet 
adamı olmayan, fakat politesyeni 
bol olan memleketler dünyanın tali· 
siz olmaya mahkum ettiği yurdlar· 
dır. 



Bir lngiliz gazetesinin yazdığına göre 

•===================* ~-• 
Öğl neşriyatı: 

va Sancakta emrivaki 
p akhğımızı tavsiye etmiş 

• • 
ı 

12,80 plakla TUrk musikisi 12,50 havadis 
13,05 muhtelif plD..k ne.<ırtyatı H,00 son. 

Alt~:ı.m ncşrlyntı: 

Dün sabahki posta ile gelen İngi-} 
!iz gazetelerinden Niyuz Kronik! ga .. 
zetesinde okunmuştur: 

VLayete yer eştiri en ütün Göçmen
ler tar a arın başında ça1 

'T( vorlar 

18,30 pırudıı. dans mu81kbt 19,30 çocuklar 
nuıaal: l. Gııllp 20,00 fu!at ve arka.da§lan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkılan 
20,30 Safiye ve arkadB§la.n tarafından TUrk 
muslklsl ve halk prkılan 21,00 Bay Ömer 
Rıza tarafmdan Arapça havadl.I 21,15 Şehir 
tiyatrosu dnı.m kısmı tarafmdan bir temsil 
22,10 ajans ve borsa haberleri ve ertesi tl'f • 
nlln program. 22,80 pltUtla sololıı.t, opera ve 
operet parçaları 23,00 sem. 

'"Milletler cemiyetinin, h&ya.tt bir 
mesele olan İskenderun hava ve de
niz üssü meselesini konuşacağı günün 
arifesinde, Ankaradaki Alman sefare
tinin, Türkiye hükCımetini, Fransız 

Suriyesiyle İskenderun limanını filen 
ele geçirmeğe teşvik ettiği haber veril
mektedir. Böyle bir haber Milletler CC· 

miycti mahafiline aksetmiştir. 

Kiğıt fabriJ.:amın bağnna basan 

İzmit (Hususi) - tzmitte zirai ha·,, 
yatta, göze çrpan bir faaliyet ve hare· 
ket vardır. Bu faaliyet ve hareket, kAğıt 
fabrikasınm bulunu~ ile sınai bir mer
kez halini alan vilayetin ekonomik vazi· 
yetine yeni bir veçhe vermiştir. Bun
dan dolayıdır ki muhitin ve ç~t esna
fının da icı sahası gen.işlemiş bulunuyor. 

İs ihsalin artması ve müstahsilin ma· 
lmı değen fiyatile satış -edebilmesi, alış 
verisin de sağlam bir yola girdiğini gös
termesi itibarile sevinçlidir. 
YENi SENE TOTON REKOLTESi: 

İzmitin zirai istihsal maddelerinden 
en mühimi tütündür. Mahsul, geçen yıl
lara nisbetle bir kat daha fazla ve pek 
nefis bir suretle eDde edilmiştir. Konın
ma zamanlannda havalann da müsait 
gitmesi, bilhassa üç, fiç altı aylannm 

a tam ve mükemmel olarak koruması
nı temin etmi tir. Bu suretle elde edi

n rekolte de. mahsulün bütün elleri 
aksansız olarak satışa çıkarılmış ola

caktır. 

Yurdun bu güzel mabsulünUn, ekici
leri, mallanrun bu nefaseti dolayısile 

mübayaa devresinde fiyatlannın da iyi 
olmasını pek haklı olarak beklemekte 
ve ümit ctrıektedirler. 

Çünkü tütün, bir sene bir emek sarfi
le vücut bulmuş bir sayin mahsulüdür. 

AVANS: 
Müb:ıyaa devresi başlamak üzeredir. 

Gerek inhisarlar idaresi, gerekse tütün 
tüccarfan züraa avans vermeğe başla· 
nuş ve hatta ikmal etmiş bulunmakta· 
dırlar. 

BUCDA Y EKiMi: 
Vilayetin her tarafında buğday eki

mi. normal seyrini takip etmiştir. Mah· 
sul güzel ve ümit vericidir. Fazla olarak 
(ardiye tohum ıslah istasyonunun) da· 

yeşil lzmittcn güzel bir görünüş 

ğıttığt Cumhuriyet isimli buğday to
humlan. mıntakanın her köşesinde bü
yük bir mebzuliyetle ekilmi~tir. 

Arpa. mısır, patates, yulaf da bu 
mcbzuliyetin içindedir. 

KöY KALKU'ı'VLASI: 

lST ANBUL BELEDlYESJ 

Şehir Tiyatrosu 
Fransız Tiyatros 

Operet Kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

AŞK MEKTEBi 
Ya.zan: Yusuf Ziya 

Besteli yen: 
Muhlis Sabahattin 
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KADil{ÖY SÜREYY ADA 

Bu akşam saat 21 cı 

Zozo Dalmasın 

i.§tira.kile 

BEYOÖLU ÇIÇEÖ' 
Operet 3 perde 

Y a.nn akşam Azaktıı 

HALiME 

Çarşamba akşamı Sarayda: P1P1ÇA 
Pek yakında SE - YEK 

Türklerin, İskenderun ~ini VP. 

civar araziyi almaları takdirinde, 
Fransanın protesto etmekten b~k:ı 

bir harekete giri&Jlliyeccğini ve harbi 

spor ostası 
Birçok değerli gazıcılar 

temin etti 
Bu spor \•e gençlik mecmuasında en 

tanınmış ve se·ıilmi~ spor muharrrir
lerinin y:ızılarıru okuyacaksınız. 

Burhan Felek, Eşref Şefik, Sadi 
Karsan, Nüzhet Abbas, Kadri, Cafer, 
Kcrlın Kanok, Con Kemal, Ali Rıdvan 
Osman Kavrak her hafta yazılarını! 
bu mecmuaya. yazacaklardır. 

İzmit, köylüsünün kalkınması ile se- T • PMllrtı-sı S,\LI 

nelerdenberi meşgul olan bir vilayettir. a !{V m 25 Il Kit 2ô Il. Ka. 
Köylünün bünye ve karakterine uygun ===:;===ıl2 Zilkade 13 Zilkade 

Spor Postası Tiirk spor hareketleri
nin dönüm noktasını ihuır etmeğe ça
lışıyor ve bu gayeye erişmek ıçın 

bütün geçlerimizin ve sporcularımızın 
yardımlarını bekliyor. Bugünkü sayısı 
rıı mutlaka okuyunuz.. 

planlar üzerinden yürüyen İzmit iş sa- GUn doıtu§:.ı 7 19 ; 18 
hasını bir misli daha genişletmek mec- GUn batıııı 17,16 17,17 

Sovyet Rusyada 
ilim akademisi bu sene buriyet ve zaruretinde kalmıştır. Satıat:ı namazı 6 20 6 20 

Türk köylüsüniin en hsa bir zaman· ogıe namnzı 12 26 12 27 
da kalkınması matlup oldugwundan, bu- ikindi oıuııazı 15,00 15,01 

A.kşam namll%l 17, 16 17 17 
neler qapacak 

nun esaslan, Dahiliye vekaletinin emir Y'aun namnzJ ı 8 50 ı 8:; ı 
ve işaretleri ile tesbit edilmiştir. lm.ııak 5.S5 5.34 

937 yılı zarfında Sovyctler birliği 

ilim akademisi çok mühim faaliyetlerde 
bulunacaktır. Bu faaliyetin başında, 

Sovyetler birliği milli ekonomisini al~
kadar eden mevzular vardır. Bu aTada 

GÖÇMENLER: Yıım geçen gün.len 25 26 

G 
l'ılm kalan günleri 340 339 

öçmerılerin srcak bir yuvaya sahip -;..:~----....ı--=-------..: 
olduklanru ve mUstahsil bir hale geti· 
rildiklerini yazmı§tım. Şimkii bu vatan
daşlar, tarlalarının başındadır. Bundan 
başka bir kısmı da balıkçılık yapmakta
dır. 

IZMIT KöRFEZI: 

İzmit körfezi barbunya, lüfer, mer· 
can, kefal, levrek sardalya ve daha bir 
~ok cins balıkların kaynağıdır. Körfe· 
zin ~ski bir şöhreti olmakla beraber, 
harbı umumiden sonra burasr metruk 
ve sönük bir hale gelmişti. Vilayetin 
çok sevilen valisi körfez balıkçılığını~ 
ihyası için güzel a:dmtlar atmaktadır. Bu 
cümleden olarak Romanya;dan getirilen 
göçmenlerin içinde balıkçı olanlan da 
tzmite iskUn etmek ve bu suretle körfez 
balıkçılığmm canlanmasını dUşünmüş

tür ki, bu hareket büyük bir servet 
kaynağının i~letilmesi ve aynı zamanda 
İzmit körfezinde balıkçılık sanayi de 
vücut bulmuş olacaktır. 

E.Y.BAYKAL 

S •• .~ k petrol, renkli madenler vesaire araştır-
e gr use, er onunu malanna daha hiiyük ve geniş bir mik-

Ilütün kara nakil \'asıtalarının is. yasta !devam edilecek, memleketin git
Jetmesi ve idaresi [çin hazırlan;n tikçe daha fazla bir surette elektrikle!}· 
seyrüsefer kanun lıi) ihası Meclisin tirilmesini göz önUnde tutulacak ve 
bu devresinde mfüakcre edilecektir. Sovyetler birliği §~hirlerile endüstri 
Yeni lU:>ihada her türlü seyrüsefer merkezlerinde gaz tesisatı konulması 
işleri, kazalar, şoförlerin vaziyetle. pl€inları vücuda getirilecektir. 
ri, mesleki ihtisasları, nakil vnsıta. Sovyetle; birliğinde toprak veriminin 
larına mahsus yolların tayini, yaya fozlalaştırılması ve hayvan yetiştirme
yollnr ve saire hakkında mühim mad. nin tekfimül ettirilmesi bahislerinde 
deler vardır. ilmin yapacağı yardım da, aynca Sov· 

Yeni elektri/, tarifesi yetıer birliği nim akademiıinin nk rı!n
da mühim vazife olarak bildiği işler ara-

lstanbulun 1!>37 başlangıcından iti. sınclaclır. Bu alanda Sovyetler birli~i 
haren elelitrik tarif~i ışık Ye ev ihti. ilim ak:ıdemisi, r.ıemleketin topral:l:m, 
yaçlnrı için 12 kuruş ve sanayi tatbi. nebatları ve daha diğer hususiyetleri 
katı için de altı kuruş üz.erinden te.s. iizcrindeki tetkiklerine devam edecek 
bit edilmiştir. D:ıha ev·yclki devreye ve 93 7 yılıncl:ı bu faaliyetini bir misli 
na1.arnn tcnz.iltıt miktarı doksan pa. daha arttıracaktır. 
radır. ilim akademisinin en miılıim işlerin· 

İstanbul aboneleri yaptıkları istih. den biri de 937 yılında Sovyet1er birliği 
ı:ıı~ıeri bir kiinunusanidcn itibaren bu milletlerinin kültür ve ıdil tarihlerini 

Nazi i kombinası Kayseri kombina
sından daha üst .. n evsafta yapı ıyor 

tarife üzerinden ödiyeceldcrdir. tetkik etmek ve bu mcvzubrdaki çalış· 
Tarife &com"si onu bugün malarını tezayiit ettirmek olacaktır. 

toplanıyor Sovyctler birliği ilim akademisi, bil· 
• Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç tün bu faaliyet sahalarınıda teorik etüd
vapurlarının yeni bilet ücretlerini tcs. lerle pratik neticeleri daim:ı birbirlerile 
bit edecek olan tarife Jrnmisyonu bu. temas halinde bulnnclurmakta ve bu 
gün denir. ticaret müdürlü,....ünclc top. münasebetleri daha ziyade sıklaştırma
Ianncali:tır. Tarife komisyonu bu iiç ğ.- büyük bir gayretle calısmaktadrr. 

N iilli (Hususi) - Sovyet mühen
c1isler b'rlıği ikinci reisi Aleksandr Sig
lin on b . eun muddetle burada yeni 
yapıl;ıcak olan dokuma fabrikasının te
sisati e me gul olmuş ve vaziyet etra
fm:ia Sümerbanka izahat vermek üzere 
Ankaraya gitmi tir. Haber verildiğine 
göre Nazilli kombinası insaatında kulla
nılaca': r.ıakine te"is;ıtını ikiye ayırmak 
mümkı.indür: 

A) Tulumba. kamıliz~syon, su boru
ları, yangın füctleri ve bu gibi mütefer
rik sayıl bilecek te i at par~aları. 

B) Dokuma fabrikasına ait makine
ler, iplik fabrikası mzıkinelcri, boya fob· 
rikası .makineleri, renk ve desen fahri· 
kası makineleri vesaire .. 

Gelen maJ:inelerin kurulmasına bü
yük bir faaliyetle devm edilmektedir. 

Havalar mü aade eder etmez kalan 
makhe ak arnı da clerek kurulacaktır. 

Alcksandr S!glin ı;unlan söylemekte
dir: 

Montajda çalısan bizim memurlan
mız, çalı kan ve cok gayretli Türk işci
Jerinin başlannda onlara rehberlik edi
yorlar. Türk i cileri çok çalışkan, zeki 
ve kavrayışlı insanlardır. Gösterileni 

çabuk kavrıyorlar ve istenilen her işi 
zamanında, dakika fevtctmeden yapı· 
yorlar. 

Moskovi'lda staj gören Türk işçileri, 
teknisyenleri. mühendişleri cidden iyi 
yetişmişler ve tam rndıma.n alınacak bi
rer unsur olmuşlardır. Türk gençleri 
Rusçayı o kadar çabuk öğreniyorlardı 

ki hayrete düşmekten kendimizi alamı· 
yorduk. Bu fıtri kabiliyetin bir netice· 
sidir. Türk i~çilerinc çok enteresan olan 
t<ıtbik bilgiler gösterdik. Başlı başına 

bir kıymet olan oksijen kaynaklarını 
kolayca ö~rendiler. Bunda muvaffaki
yetlerini §İmdi elle tutulurcasına görü
yoruz. 

Kombina binası cidden güzel bir eser 
haline yül:selmiştir. Eğer havalar mü· 
sait gider ve yağmurlar işlerimizi geri 
bırakmazsa 1-15 nisan arasında kom· 
bina bimılarınm in~aatı tamamen bite
cektir. Biz bu tarihten sonra montaj 
işine hız vererek makineleri azami ça· 
buklukla yerleştireceğiz. Eğer yağmur
lar isimize mnni olmazsa, Türkiyenin 
Büyük Cumhuriyet bayramına Nazilli 
kombinasını noksansız olarak yetiştire
ceğiz. 

idaı·c) c ait ücretlerde tenzilat ) apa. Sovyetler birliği ilir:ı akademisinin ı 
1 t her yıl olduğu gibi bu yıl içinde de da-ca i ır. 

ima göz önünde tutacağı vazifeleri ara-
Kftğ ıt fiyatları yü seldi sında y-:!b:ı.ncı memleketlerle ve beynel-
l<flğıt sana) iinclc 1 ullnnılnn scllü . milel kongrelerle ldiltürcl ve ilmt saha· 

loz,' harp fıletlcri yapan fabrikalar. da temas halinde bulunmak da vardır. 
da da faz.la mikt:ırcla kullnnılchğı için . ''TAS., 
kfığıt fiatl:ırı birdenbire yüksclmi~tir. ------.---------
E\'velce tqnu 8,5 sterlin iizcrindcn ı:ın. 
tılan kfLğıtlar şimdi 14 sterline çık. 
mıştır. 

Maarif müdürleri 
aras1nda 

Bozuk raylar değir-tirilecek Giresun Maarif müdürü Rifat Trab-

Eski dcmiryolhırı kumpanyası hü. zon Maarif müdürlüğün.e, Trabzon Ma
kümcte geçtiği sıralarda İstanbul ...:.... arif müdürü Nazif İzmir erkek lisesi 
Edirne hattı üzerinde tctldklcr yapıl. Fransızca munllimliğine, Samsun Ma
mış n raylann bo1.uk ) erleri tesbit airf müdürü Cemal Sivas Maarif mü
cdilmişti. Bu yerlerin tamiri için do. ldürlüğüne, Bitlis Maarif müdürü Ham
lrnzuncu işletme yeni hir emir almı~. di Samsuna, Eski§chir lisesi tarih cof
tır. Tamri knbil olmıyan raylar de. rafya muallimi Hamdi Karsa, Niğde 
ı':riştirilccektir. Ma:?rif müdürü Turgut Yozpda, Yoz-

gat Maarif miidürü Ziya da Çanktn or-
Eyübe SU getirjliyor ta okulu tarih ve coğrafya öğretmentl-

Sula.r idnr~i, Edirncknpı haricin. ğine tayin edilmişlı:rdir. 
re bulunun ,.e depoya giden ana bo. ------------
rulnrdan Eyiip kaz.asının su ihtiyncınıj 
temin etmek için tetkiklere başla. 

rnı~tır. Yakında Eyübe bol ım veri. 
lecektir. 

göze almıyacağım Almanların tenıiD 
ettiği de ilave olunmaktadır. 

1921 de Türkiyeni.n tama.men Dil 
eekilde Kilikyayı ele geçirdiği ve Fra" 
sızlarm mukabelede bulunmadığı C.0-
nevre mahafilince tahattür edilmekte" 
dir. 

Bu davaya. kuvvet veren diğer bir 
cihet de, Fransız ba§vekili BlUJlluD 
İskenderun Sancağını bırakmak tnra!· 
!ısı olduğudur. Blum bu. kanaatiniD 
aksine, Fransız crldnıharbiycsi tar~ 
fınd::ı.n scvkedilmiştir. Fransız erkAllJ· 
harbiyesi Sancak arazisinin sevkUI· 
ccy§ bakımından esaslı bir ehcznıniyo
ti bulunduğuna işaret etmiştir. 

Ziraat Banl<ası 
memurları 

Nasıl tekaüt edilecek/erı 
tekaüt sandığı nasıl 

kurulacak 
Büyük Millet M~clisi İktisat cııcU· 

meninin ziraat kanunu projesini baJI 
tadillerle kabul etmiştir. 

İktisat encümeni banka me.ınutlJ' 
rırun tckaüUüklcri üzerinde bilha!S' 
durmu~tur. 

Hükumet teklifinde bugUnkü "zi& 
at bankası memurin ve müstaııdc:ıxJ
ni tesisi,. nin yeni kanunun neşri ıarl· 
hinden itibaren "Türkiye Ziraat lJ8.11• 
kası memurini tekaüt sa.ndığJ,. na ıcsl· 
bini ve b~ yeni teşkilin teka.Ut i.'.iıeriJe 
beraber hastalık ve saire hallertııdt 
yapılmamakta olan yardım i~lerini de 
görmesi ileri sürülmekte idi. 

İktisat encümeni tekaüt ve baret" 
iıılerinin mahiyeti itibarile ayrı işte! 
olduğunu nazarı dikkate alarak }l\)' 

kfunetin teklifini şu şekilde tadil et· 
miştir: 

"'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ~· 
kasında mcmurlarm t.ekaütlUk ve hal' 
talanna y::ı.rdnn işlerilc uğraşmak Ut#' 
re •'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ~" 
kası tekaüt sandığı,, ve "Türkiye CUD' 
huriyeti Ziraat banka.llı memurl~ 
yardım sandığı namlarile iki sandı 
kurulur. · 

"9 ~ubat 1931 tarihli senet ve 3~ 
t.Açihli statü He vücuda. getirilmiş. O' 

lan Zira.at b~ı memurin ve ıxı~ 
tahdemini teeisi bu kanunun neşriıt' 
den itibaren trusfiye ve tesisin ıncııııı; 
l:trın &dla.rma. yazılı olarak birilttl1 
mecudtin yeni kurulacak tekaüt ~~· . w• 
dığına ve memurların adlarına bif < 
miş olanların hariçte kalan diğer %11*'. 
eudllc memurlar zimmetindeki aıacş) 
ları da yardım sandığına devrolun\ll'; 

Diğer tarafta.n tekaüt sandığınuı 
mali kaynakları fiunlar olacaktır: (ll 

A) Ziraat bankası memurin ve~ 
tahdemini tesisinden dcvrolunJl 
mevcudat, .J 

B) Sandık statüsüno göre ın~lf' 
istihkakfo.rından tevkif olunacak J" 

delerden, • et 
C) İdare meclisinin kararile ~~ 

sene memur maaı;lanmn bir seıı t)1f' 
tutarının yüıde 7 sini geçmemek ~ 
re bi.itçcden ayrılacak ve sn.ndığa 
rilccek ynrdrm parasından, _.1.r 

D) Meveudün geliri ile tebertW" 
dan ibaret ola.caktır. __./ 

teni çöp islasgon/ar•, 
Belediyenin hem çöp dc~dinlr )ltlt' 

de çöpler dolayısile yapılan şiltİl·ye;.ııd' 
ri ortadan kaldırmak için eeJtir ~ 
çöp istasyonları vlicuda getirt 6,_p 
yazmı"tık. Bu ~öp istasyonı~ıt1 il.ı 
Unkapanmd:ı Zeyrekte in.,a edıltll 60' 
tamamlanmı§ ve <;öpler buraya 
killmeğc ba.şla.mıştır. \)l"l' 

Srra ile ~hrin her t..'U"afındtı Jıııl,.tl 
b.cak r..lan yeni beton çöp i!lta.SY01şııı' mahıı..lle arala.rındıuı ubahları tol' ıP'' 
cak ~lerin, en asri bir ~kild~ "f.~ 
lı bir mahalle ka.ldınlmıuıı içindi!·~ 
kU belediyenin. elindeki v&ertallll' bil, 
rin ~öplerini Mb&hlan değil, ~ 
ründe ka.ldıraca.k kifayette o~~ııd' 
bıt.1'ka letanbul gibi geni~ bır ~ 
bu im.kAnı kolay elde etmek.~~~' 
görillmektedir. Bu sebeple i!f.BPJ ~ 
ra arabaların getirdiği çöpler :ıc~" I' 
lar tarafmd:ı.n devam.11 bir ~ 
aıl ana istas;:ona nakledilecekti!• 
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26 Mart .. 26 N~san 
Sergiye iştirak ve serg yı 
ziyaret edeceklere emsa siz 
kolaylıklar gösterilecek tir. 

. .. ... . .. '"' ...... .,.... ' .. ~ .. 

(5 inciden devam) 

bu tı 1 
dt ~ ~r:ngiz tayyareler o ay zarfm· ı 
~İYctı bırçok yerlerde görülüyor ve I 
13urıı:ri anıaşılamaıdan kalıyor. 
~dan ta~ üç sene evvel olmuştu. O I 
~ita ha ~erı. İskandinavyayı korkutan 
it, 1932 dıseıer de görülmüştür. Mese ·ı 
?tkl " de, Alman harbiye nazırı ma-
b• von B 
illcreıı: }<{ loınberg "Grille,, zırhlısına _(D rlcık 
~~Pa 0

rveç sahillerini dolaşıyor ve ı bt·-fa: t 
' rıın en şimalindeki liman olan rgfü ~ 

h erfcst . . ı .Uııll\U{<ık 
Qıt e gırıyor. 1 -<.J.. 4 

~ıcYahatin gayesi bu noktalarda w~dm 

,..452) .. 
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~ııı bi;~ tesis etmek istediği üsler 1 8 ........ .... 
~ gihıt§tf olarak izah ediliyor. Yine ~ TURAN 

1 
~ Oq,. Ctdc, Sovyet donanmasmır u 
~. ~o nosun;daki manevraları esna· 1 ,.s-----------··--;ı 
ilttt S rvcç kıyılarındaki Alman ge- lstanbul Levazım AmirliAI 'o ~"Yet denizaltı gemilerile kar- -------------- Satı n a 1 m a 
~~t r. MUfettiş Hüsnü Yaman Komisyonu ilanları 
.~·'lllıı; Ceınileri kadar Sovyet gemi- şehrimizde ri ~ ~ denizde dolaşmalan endi- 1ktısat Vekaleti baş müfettişi Hüsnü 

DemiryoJarı ve Limanları 
Umum Müdürlüğünden: 

Devlet 
işletme 
1121937 tarihinden itibaren Mer sin istasyonunda tahmil veya İhraç 

edilecek tam vagon veya parti mua meleli ve nakliye ücretleri en az va
gon tonajmm 2 /3 ü üzerinden tabak kuk ettirilen hamuleden ton ba§ma 
"10,, kurut tahmil ve tahliye ücreti almacaktu. Fnzla tafsilat için i~!as· 
yonlara müracaat edilmelidir (147) ( 450) 

~ tun artınyor ve biraz sonra Yaman Ankara.dan şehrimize gelmiştir. 
ı ~ \' devletleri araalnnda esasen Müfettiş şehrimizde kaldığı müddet 
~evcut olan anlaımayı kuvvet· zarfında tktısat Vckileti teıkilatile me1 

14r, için, askeri bir toplantı yapı· gul olacaktır. 
~Gtliıı Bundan ba~ka sanayi birliği ile meş· 
~ ~ bunıar İskandinav yarım ada· gul olması ve yeni te;ıkilAt etrafında 
~ ~ ;::u~arı tarafından bilyük bir ;ı]ak.adarlardan izahat alması muhte
lj il ~ler kide görüldüğünü ve iki ra- meldir. 
~r ı.n Atlantik denizinde kuvvet-

lii~tt, ı:~dıklarını gösteriyor. 
tı:~ ltl cç \'e Norveç, şimdiye kadar 
~i 'l?ılcketi olan yurdlannda ken-
.~ '•kert 1 . 1 . .. ) St"ril . gaye erle üzer enne goz-
t httrıı.ııı. 1 .d~ği bir sahada hissetmekte 

ıçın tedbirler almaktadır. 

Avrupaya talebeler gidecek 
Killtür bakanlrğı hukuk, posta, tele

fon ve telgraf tahsili yapmak üzere 7 
talebeyi Avrupaya tahsile göniderecek
tir. 

Hukuk için 3, posta için de 4 kiıi gi
decektir. 

/:l • Gidecek talebelerin imtihanına ya-r,. k k.. ., . k uş, opegın rından itibaren başlanaca tır. 
0i~ına uçtu! Yeni paralaramız 

~~ D:ırphnnede basılmakta olan nikel 
~' ~l'enbı bir köyUn.de köpeğile · ve on kuruşluklardan şimdiye ka-
~~l~an bir köylUnUn başına dar iki milyon liralık Darbedilmiştir. 
h."~ hır.hacllse gelmişitr. Basılan blitün gümüş ve nikel pa. 
~lııtia ~ItiYorken, küçük bir ku§ raların miktarı 14 milyon liralıktır. 
~ ~Ulı'lllııall.Oı>cğin ağzma. girmiştir. Gümüş paraların darbı işi mayıs ni. 
'~ış h;rabcr, köpek kuşu par- hayetine kadar bitirilmiş olacaktır. 
~ ~~ 8.ğ~ açık olarak tutmuş Nikel paraların dnrbma da ayrıca de. 
~ "Pefiıı a dUoen köylü, yavaşça eli- \'am edilecektir. 
~Pl ~~ lhıııa eokarak kanatları Holanda heyeti 

illclttp kurtutnıağa <:alı33n kuşca- Bir haftaya yakın bir zamandanbe. 
"1:\te. k" ıalıvernu"tir. rı· Ankarada bulunan llolanda heyeti ,, .. ,,._0Peğin ağ • doWO gibi 
g~ çıknu ~a . gır 1~. • anlaşma esaslarını hazırlamakla meş. 

§, ote öte f"•111.;:..ı§tır. • ..-uı bulunmaldadır. Bunun haricinde 

'Y'I( ~Jmak üzere heyet azalan Ankarayı 
il Cep k tapları No. 6 gezmekte ve büyük müess~eleri ziya. 

Proa M • 
Per enme 

~trusk 
Vazosu 

ret etmektedirler. 

Amele evleri 
Liman amelesi için bir atölye \'C 

liman evi yapılması kararlaşmıştı . 
Hükumet tarafından bu işe lazım o. 
lan ,arsa liman müdürlilğüne devredil. 
cliğinden inşaata yakında başlan~cak. 
tır. 

latanbul Deniz Yollama Müdür • 
lüğü emrinde bulunan 20 No. lu 
motörün makine aksammm tamirab 
2-2-937 Salı günü saat 15,30 da 

Tophanede Sabnalma Komisyonun- 'Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
da açık eksilbneıi yapılacaktn:. Ke -

tif bedeli 635 liradır. l1k teminab Satına ima Komisyonundan: 
47 lira 62 kuruttur. Şartname ve keş· b'ı 
fi komisyonda görülebilir. lsteklile _ Bir tanesine Dokuz lira değer çilen Sekiz yüz battaniye 1/ 2/937 
rin kanuni veaikalarile beraber belli Pazartesi saat "14" te kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulacaktır. Şarbıa - ' 

k • im l · u-:ıo9o mesi parasız komisyondan almabilece k olan Battaniye eksiltmesine girmek 
saatte omııyona ge e en. av b Bank k 

isteyenlerin be§ yüz kırk liralık temin at Sandık mak uz veya a me • 
<
234

>. tuplarile şartnamede yazılı belgeler iç inde bulunacak teklif mektuplarını 
• • * belli günü saat on üçe kadar komisyona vermiş olmalan. (58) (207) 

Ltanbul Deniz Yollama Müdür '1111111-------1

----..... '"il' -- Dr. Ihsan Sami ---11!1 
lüğü emrinde bulunan 20 No. lu mo· fstanbul Harici Askeri ıı Uk b 
törün telme tamirab 2-2-937 Sa- öksilr· şura u 
h günü saat 15 de Tophanede Sa - Kıtaatı ilanları ;j üksürük ''e nefes c'arlığı boğmaca 
tmalma Komisyonunda açık eksilt • ._ __ , __ 11:m••--------- \'e kızamık öksürükleri için pek te· 
mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 1624 Hepsine biçilen ederi 22770 li- sirli il:\çur f-ler eczanede 'e f'czı 

l 16500 k .l k - dcpolannda bulunur. lira beş kuruttur. tik teminab 121 ra o an ı o pamu çorap -

lira 80 kuruttur. Şartname ve keşfı ipliği kapalı zarfla eksiltmeye ko. -------------
komisyonda görülebilir. isteklilerin nulmuştur. ihalesi 2 şubat 937 
belli saatte komisyona gelmeleri. sah günü saat 15 dedir. 1Ik temi· 

(300), (235) nat 1707 lira 75 kuruştur. Şart
namesi parasız olarak M. M. Ve· 

• "' • kaleli Satmalma Komisyonundan 
Kuleli Askeri Lisesi için 2400 a- alınır. Eksiltmeye girecekler ka

det firenk gömleği p.rlnamesinde nuni teminat ve 2490 sayılı kanu
değişiklik yapıldığından açık eksilt· nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya. 
mesi 4--2-937 pcr§Cmbe günü sa· zıh beluelerle birlikte teklif mek· 
at 14,30 da Tophanede Satmalma tuplarını ihale gaatinden en az bir 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin saat evvel Anka.rada M. M. Veka· 
bedeli 3600 liradır. llk teminatı 270 leli Satmalma Komisyonuna ver· 
liradır. Şartname ve nümuneai'Ko · meleri. (572) (233) 
misyonda görülebilir. lsteldilerin bel- :t- ;r. lf. 

Krrklareli Tüm Komutanlık Bir · 

Satmalma Komisyonuna vermeleri. 
(574) (361). 

Altı rıdet muhtelif tezgah pazar -
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Tah • 
min edilen bedeli 18000 lira olup 
ilk teminat parası 1350 liradır. llıa • 
lesi 1-Şubat-937 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye gİrecehle • 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
madelerinde istenilen belgelerle bir • 
likte ihale gün ve saatinde Ankarada 
M. M. V~kaleti Satmllma Komisyo -
nunda bulunmaları. (570) (231) li saatte komisyona gelmeleri .• ( 302) 

(236) 
lilderi hayvanatı ihtiyacı için kapalı Ji. .y. ~ 

• • • zarfla 250000 kilo arpa alınacaktır. Tümende mevcut 3204 çift köh- , 
İstanbul Levazım amirliği için Muhan'.men fiyatı 4 kuru~ 50 san - ne fotin, 725 çift lcöhne çizme altı 

KURUN doktoru 1500 adet Filips marka elektrik tim olup tutarı 11250 liradır. İlkte· 68 çift köhne yemeni 18 palaska, 

Necaeddin Atasal{Un ampülü 27 - 1 - 1937 çar§amba minalı 843 lira 75 kuruştur. Şartna • 440 kütüklük 28/ 1/ 937 saat 15 de 
günü saat 14,30 dn Tophanede mesi lıer gün Tiimen Satmalma Ko· pazarlıkla satılııcaktır. Hepsinin mu-

Her gün 1
5

,
3o dan 

20 
ye kadar Satınalma komisyonunda pazarlıkla misyonunda cörülcbıb:lır. ihalesi hrunmen bedeli 150 lira ilk teminatı 

Lalelide Tayyare apartımanlarm· 5 d d" 
d h t ı aıma,..,.ktır. ihale "ünü teslim 2-Şub:ıt-937 Salı günü 1 e ır. 12 liradır. isteklilerin eşyayı görmek \1 da daire 2 numara 3 e as a art· ....... b 

~ ~ 1 ıutrtı'le alınacak olan inbu ampiiller istekliler lcanunun 2, 3 üncü medde· u"zere anb:ır müdürlüı'?üne ve eksilt-•,ıı·AnEVt nı kabul eder. Cumarte"i günleri 14 '$'- ~ _ 

tı;v ------· den 20 ye kadar muayene parasn- için isteldilerin belli saatte Ko. lerindeki vesika ve teminat makhuz-
1 

meye i§tirak için belli gün ve saatte 
atı: 20 kuruş T dır. lmisyona gelmeleri. lamu havi zarflannı belli gün ve sa·

1 
Lüleburgaz Tümen sabnalma komis 

'------------- (312) (439) atten bir saat evveline kadar Tüm yonunda bulunmalan • . (582) .. (441), 




