
Matlr;ııe mulıarebe 
aurdu 

Madrit, 28 (A.A.) - Dün neşrolu
nan resmi bir tebliğde Müdafaa komi. 
tesi, dünkü günlin sü.k(ın içinde geç
ıniş ve havaların fenalığı dolayısile biç 
bir askeri hareket icra edilmemiş ol
duğunu bildirmektedir. 20 • 3 Uncu Yıı 
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Yarınki sayımız 
uavemizle beraber 
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,apmak bakkımızdır'j Buyuk Onderden i 
l'iirk~ye d~vasını mühim ve müşkül j y urddaşlara j 

bır vazıyet içinde kazanmıştır ~ ~ 
Milletler Cemiyetine giderken dostluk ve ittifak 
bağlarından bir şey beklemiyor, hakh davamızı 
rnun vasıtalarla müdafaa azmim ze dayanıyorduk 

j· Milli diıvamızı~ halli karşısındiı 1 
A tatürk Hatay davasında elde 
1-\, edilen siyasi zafer dolayısile 
laııı hük<Uneti takdir etti; Batvekil 
bliıt tt İnönü verdiği cevapta bu davaıda 
tin flınctçe takip edilen usul ve harekc-j 
~.taınanıen Büyük Şefin ilham ve tel
'tlttı cıe~~ olduğuna işaret ederek min -
ltt ~e §ukranlanru sundu. Büyük dev -
de ildanu bu sözlerile Türk miletininl 
du. en Baınirni duygularına tercüman ol-

~ A ·· k b··t·· ·ıı t• d d w h anı ifade eden ~ tiren kıymetli birer vesika mahiyetin - ~ ta tur , u un mı e ın uy ugu eyec ~ 

ded~~ıumdu' ki Milleti" cemıyetı e'."'- l telgraflara teşekkürlerini bildiriyorlar 1 
sen devletler arasında zuhur edecek ih-1 ~ .. . .. , • ~ 
tilaflarda bitaraf bir hakem heyeti ol • ~ Cumur Başkanlıgı genel sekreterligınden. . 

5 
mak için kurulmuş olmakla beraber bu § Hatay davamızın lehim~de halledilmesi münasebetile yurdun her tarafından Atatürk'e gelen telgraflarda ~ 
müessesenin Fransız ve İngiliz nüfuzu ~ yurddaşlar, yüksek heyecan ve temiz hislerini bi~dinne~edir.ler. Bu yazılardan mütehassis olan Önderimiz ~ 
altında işler bir mekanizma olduğu ka - g teıekkürlerinin iblağma, Anadolu Ajans.mı tavzıf ebnışlerdir. g 
naati dünyanın hemen her tarafına \-111ııııııı11111ııııııı11111ııııııı1111ııııııı11111ı1111ı111uıııııııı111111ıııııı1111ııııııı11ııııııııııı1uııll'"ııı11 ııııııııı11tı11ıııı111111ııtfMl•ııu1111•1tt11111ıHMlltttıttlfltll11M1ır.._,.ıeıı ... 11t11•ı._.11.....,,,,ırnıı11111ııı11111u.I 

ilti l<'altat Atatürk ile İnönü arasında tc-I 
kıy tdilen telgraflar milli bir muvaffa -
~~~en mütevellit takdir hislerinin 
ijtn ~ ile Yazılmış ve söylenmiş sözler -
hd ıbarct değildir. Bu sözler daha zi
auıı: Cüınhuriyet idaresinin arsıulusal 
>'tel lllUnasebetini cihan efkarı umumi-
~de bir kere daha tebarüz et • 

yayılnuştrr. Bununla beraber Türkiye 
Fransa tarafından Hatay meselesinin 
Milletler Cemiyetine havalesi teklif e
dildiği zaman muvafakat cevabı ver -
mekte hiç tereddüt etmemiştir. Bu su
retle Milletler Cemiyetinin arsıulusal 

davalarda her vakit büyük ve Adil bir 
hakem heyeti olması ve bu 11fatla daha 

ASIM US 
(Sonu: Sa. ! Sü. 6) 

ltalqan 

Yeni 
muharririne göre 

bir siyaset 
devri aç1lmıştır 

tiitkiye ile ltalya 
llıese!esi ve ona 

arasında Boğazlar 
bağlı meseleler 

•»rı ayr. değil, Türk • ltalyan alyaseti ~er~eveal 
l~inde tetkik edilmelidir 

Belediye ile otobüs 
Sahip eri arasında ihtilaf 

11ef edige ımtigaz sahibi olduğunu 
~ ıleri sürerek hısse ıstiyor 

bn~ ıediyo ... ;_ tob" sah. l . d 
"~ ~ --ıu o us ıp erın en 

~ kara illa Yeniden bir meblağ alma
... ~ sah~ \'erdiğini ve bu hususta oto-

~~~~eıitıe tebliğat yaptığını dün 

:ıl>~ ~~ .. ınubarririmiz otobüs sa-
eıtıelttA_..~0~Uştür. Bunlnr şöyle 

11 "qltrler · -n· . 
~1~a"itı.i ~aç giln evvel belediye reis 

clılt_ Y Ekrem taraiından çağı-

ttr ....... Otobtis . 
bı .... · ~iı be ~tiyazı belediyeye ajt. 
~ l'ı.lh 1edıye tarafından verilmlıı 
~ldt ecı~tnanıe ile bu imtıiyazda~ 
-~ bııe{C>rsunuz. Bu itibarla bele-
~ bir hisse vermeniz 

18.zımdır. Bu hissenin ne miktar ola.
cağını tesbit ettik. Cevabınızı bekliyo
ruz dedi. 

Bu teklif karşısında bütün otobü~
çUler fikirlerini söylediler. Neticede 

pazartesi günü kat'i cevabımızı ver
mek üzere bize müsaade verildi. 

Belediyenin bizden istediği hisse 
bilet başına şöyledir: 

1 • 
Beş, altı, altı buçuk kuruşluk bı-

letlerde bir kuruş, 7,5, 8,5 kuruşluk bi. 
!etlerde elli para, 10 ve 11 kuruşluklar. 
da altmış para, 12,5 kuruşluk biletler
de yetmi6 para, i4, 15, 16 kuruşluk 
biletlerde iki kuruş, 17,5 kurutluk bi-ı 

(Sonu Sa. & Sü. .+J 

. ····-· ... -······ .. ··-··· ... ····-·····-···· ....... . 
Fransız gazetelerinin Sancak an- ! 

latmllSI hakkındaki neıriyatı.. f 

Paha biçilmez 

Bir zafer! 
"Ankarada hari
kulade kudretli 
bir asker politika 

adamı var,, 
Parls, 28 (Husust) - gazeteler an

lajmayı memnuniyetle karşılıyorlar. 
Le Jour diyor ki: B. Delbos Türk

leri bazı taleplerinden vazgeçirmeye ve 
Vienot'nun bidayeten aldığı ihtiyat -
Bizca vaziyete rağmen, zevahiri kurtar
maya muvaffak oldu. Fakat Türkçenin 
birinci resmi dil olmasını kabule mec -
bur kaldı. Bu Türk hükumetinin paha 
biçilmez bir fikri ve manevi zaferidir. 
Uç yrl sonra Suriye müstakil olacak, 
tskenderunda bir Fransız komiser bu -

ORMAN KANUNU 
B. M. Meclisinde müzakere edilirken 

Vekilimiz mühim Ziraat 
beyanatta bulundu 
Ormanlarımızın kıymeti ve qeni 
Orman Kanununun esasları 

Ankara, 28 (Hususi) - Meclisin 
dünkü toplantısında orman kanununun 

heveti umumiyesi üze.rinde müzakere
ler yapıldığını bildirmiştik. Müzakere
ler esnasında Ziraat vekili B. Muhlis 
Erkmen mühim bir nutuk söylemiştir. 

Ziraat vekilimiz sözlerine orman 
kanununun karakteri hakkında maıu. 
mat vermek istediğini söyliyerek baş
lamış ve şöyle demiştir: 

"Tarihimizde pek yakın denilecek 
bir devre kadar bir orman mevzım) bir 
ornum meselesi yoktu. Biıtün orman. 
lar cebeli nıüba1u:l1. Ve görii~ ile her. 
kese her baltaya kayıtsız ve §ıa·rl3'1:; a
çıl,t1.,, 

Sonu. Sa. 2 Sıi. 4) B. Muhlis Erk"'mC'n 
lunacak ve o zaman Sancak bugünkü ----------------------------
Danzige benziyecektir. Bu bize yeni ga-
ileler hazırlıyor demektir. 

(Sonu: Sa. ! Sil. ! ) 

Pazar günü her gerde 

Milli Hatay mi
tingi yapılacak 

Sancakta nümaqişler 
Hatayı istila etmek için hükO

meiten silah istediler! 
(Yazısı f inci sayı/ada) 

Ankara, 28 (Telefonla) - 31 Unu- N ı · . . 1 r. " . . d 
nusanide yurdun her tarafında Hatay es . mızı nası vünteUff peşıff en: 
muvaffakiyetini kutlamak maksadile 1 h d ? 
ıaat 14 ten 17 ye kadar milli Hatay IS a e eceğ Z • 
mitingleri yapılacaktır, Mitingler bele
diye erkanı ve Halk Partisi tarafından 
tertip edilmekteıdir. 

, Ankara halkı pazar günü yapılacak 
olan mitinge hazırlanmaktadırlar. Yüz
lerce kişi mitingde söz söyliyecek ve 
Ankara çok heyecanlı bir gün yaşıya -
caktır. 

Pazar gilnü saat 14,5 da Beyazıtta 
Cümhuriyet Meydanında "Milli Hatay 
mitingi,, yapmak Uzere İstanbul vila -
yetine müracaat eden tertip heyeti ida
re heyetini seçmiş, ve yapılacak mitin
gin hazırlıklarına başlamıştır. 

Beyazıtta yapılacak olan mitingde 
nutuklar söylenecek, bittikten sonra 
Sultanahmet meydanına gidilerek mu -
vaffakiyet tezahürleri yapılacak ve mi
tinge iştirak edenler Sultanahmette da
ğılacaktır. Bundan sonra miting idare 
heyeti ve muhtelif milli teşekküller ta
rafından Cümhuriyet abidesine çelenk 
konulacaktır. 

İstanbul halkını bu sevinç toplantı
aına i§tirake davet ederu 

... 

Değerli d-0ktorlan m1zdan 
Şükrü. Hazım 

- Dördüncü sayıfada -

Bir parJamento 
tedbiri 

Hasan Kum~ayı 

Fransız lwnrmlarma göre Fransa dev 
lct biitçesinin ait olduğu $t•ne bitmez
den evvel parlômcnt.oca müzahcrc ve 
lwbul edilmi§ olması şarttır. F<1l."at bu 
s<>nc 1937 biitçesinin miizal~er<>si bi· 
rinci luinurıurı son günii gc>ec yıınsına 
kadar ilmınl edilememİ§lİr. Mebus
lar saatin (24) e ,-akla~tığmı göriince 
tclô:ıa düşmii§ler, gece yansına (5) 
dahilrn hala miizalwrc salonunda ri'\'a 
set malmmmın nrl:asındald lJii riik 
.mrıti n Yellmvnn mı t 11 tm ll-§l ar<lı r ! Bir 
taraf tan mii:.ahf'reye devam ederrk 
.~abalnn yedi.<ıinde biitçenin hl!)'P.li 

umumi ·esini lmb11l eınıi.§lerdir! 

B11ndnn anla~ılıyor ki Fransız me
l>mlanna göre lrommcn zaman d<'.ni· 
l<>n ~ey miizaherc .<ıalonundaki saatin 
hareketine bağlı bir mefhumdur. A• 

(Liltfen, 8cıyfayı ~Tiniz) 





Udi Nevrese dali
batıralar 

Z2&l 

~ Bayan Safiye anlatıyor: Müşterek Yardım Birliği 

3 - KURUN 29 il. KANUN 1937 ~ 

Lise ve ortaokul müfredat prof!ramları 

o :d1Jdo9u bir türlü sevemıgen Nevres udunu kırmak Bazı esnaf teşek- K ·· ıı .. B k 
~ •• •Şesiıe ne otomobit nede tramval}a binerdi külleri Birliğe U ur a anının rıya-

herk~ bt'ı~ ruhu nasıl büyülediğini • • t • it d k • t ] t 1 
~i Banat~~ır. Bunun i~i.~ ~.eğil midir niçin gırmıyorJar 1 se 1 a ) n a l op an ııar 
'e oııa ar herşeyden ustun tutulur 

llir ı>eresti~ edilir. 
ta kar sanatkarın diğer bir sanatka
bil$but durdu~u his ve tapmma ise 
ı.._ . un bask d B b:: 
~n ha . ~ a ır. unu, -ızan şen, 
~ 8,.n zın ,.e daima üstün ve olgun 
r· " ar ·ı ıte ile 1 1 e tanıclığımız Bayan Sa. 
~tı Uz ~erhum udi Nen-esin Jıatrra
kit du erınlie konusmaira gittig-im va 

Ydu :. "' • tn. 

Esnaf cemiyetlerinin' müşterek yar
dım birliği meselesi hayli dediko~~ulu 
bir hadise olmu.5tur. Bir çok cemiyet
ler bu birliğe girmek istememekte ba
zıları fayd:ısızlığrnı ileri sürmektedir. 
ler. 

Dün alakadar bir zat şunları söy
ledi: 

nihayete erdi 
Yeni program,arda bütün 
üzerinde esaslı değişmeler 

"~' - Müşterek yardım birliği ne Ti- Lise ve ortaokulların yeni müfre-
4ıe\ caret odası ne de Esnaf bürosu ta,. d t ı · 1 tııi~1"rd.'res1e berah>r ud ela öldü .. de- a program arını ınce emek üzere E:ül 

',/" 1 rafm~111 <;!karılm:~tır. Bu, Esnaf ce- t" D ı nl - d b" ı · laıı1 ,,11 · Ve gene Nt-nc~i rn yakın ur ata ıgın a !r ~om·syon tor-
~ nın S miyetkri reislerinin kendi ara. larmda 1 clı w t ı B k . . tııi~Je .. d· afi~ c olduğunu da söyle. an glllI yazmış ı t. u omısyon mt: ı 
• ı. verdikleri bir karar üzerine gene ken- telif ders guruplarına ait kollarc·. 

Oııun ı'r· dileri tarafından kabul edilmiş ve e- teşkı"l edı"lmı'ştir Her ders · Se"diğt .~ 1 n Bayan Safi} eye, ('.Ok • gurupu r.~ 
der4111• hır sanatkarın hatır~l~rını. sa<.:1arı hazrrlanarak tasdik edilme~ ü- redat programını incelemek üzere ı, _ 
dııYar 1k tazelemiş olmanın acısrnı zere Ticaret odasına verilmiş bir for. rulan bu komisyona. kimya progran 1 

ıakeıt gittim. Büyük bir ne 

1 

müWir. Oda tasdik ettikten sonra tat için Anakradan Gazi lisesi kimya öğ-na: karşıladı. Il!erhum Nevres (Ressa.m Münif bikatına geçilecektir. İtiraz eckm ce- retmeni Mazhar, İstanbuldan Tahsin 
l~rı hii 

1~ \'e Yüz çizgileri ile ifade edi. Fehim'i.1ı bir krol:isi) m.iyetlcre gelince, bunlar bu teşkilata Rüştü, !zmirden Sal~hattin, Talim 
ilk su:u?, ıztırabın en beliğidir. Ben girmiyebilirler. Bu da bir şey ifade et- terbiyeden Avnirrefik ve İzzet, riyazi-
llfıı l'tı:ı/1tnden Fonra Bayan Safiye- - En çok sevdiği ne idi? mez. Çünkü girmek istiyenler, kendi- ye için; !stanbuldan Kerim, Fadıl, 

..... llnde aynı ifadeleri okudum. Bayan Safiye bu suale uzun bir lerine mensup esnafa yardım için büt. Lutfi, fizik için; Talim terbiyeden Hay 
ta tah~latyah idi, dedi. I\üçük yaş- sükutla mukabele etti. Sonra: çelerinde bir fasıl ayırmış ve bir teş- ri, Arif Şükrü, tabiiye için; müfettiş 
tada · 1 için İ8tanbula. ge1mi,ti. Bu- - Evvela Atatürkü son derece se- ldlat yapmrş bulu..TUnaktadırlar. Bir Refik, Balıkesirden Mehmet Emin, An 
)'a.1111\dadını bilmediğim bir pa~amn ,·erdi, dedi. Onunla konuşup Ata. takım esnaf cemiyetleri ise birlik su- karadan Muhsin, vo Cemil aynlmışlar
llıit i: k~trnı5 ve tahsiline devam et. j türkten bahsetmediği günü habrhya- retile daha geniş mikyasta yardım te- dır. 

1~dinj Nadı tahsilini bitirdikten sonra marn. Hep: min edjleceğine kani olarak birleşmeği Komisyona ayrıca Talim terbiye.. 
~l'ltıiş edimin, Fuzulinin dh·anl~rına - Biz bu günü onun sayesinde muvafık bulmuşlardır. nin diğer üyeleri de i~tirak etmişler-
Ilı.iş. ;e edebiyat kültürünü yükselt- yaşıyoruz. Ticaret odası birlik reisleri tarafın. dir. İlk toplantı Gazi Terbiye enstitü-

ders er 
yapıldı 

hır h" .du, hocasız öğrendi. Fakat o Derdi. sünde yapılmış ve toplantıya Kültür 
ııı cttfka .d. i Sonra eski i.istadlardan ltri'yi se. dan imza edilmiş projeyi tetikk etmek- aff A 

har ı ı. Nevresin has.....-.a..c; yeti. tcdir. Tasdik edilir edilmez de tatbi- Bakanı Bay S et nkan da iştirak 
Toplant1ya riyaset eden Kültür Balr:a

nım'l.Z Saffet Arıkan 
lll':ıtııatlltlcta kimsede görmedim. Bu ,·erdi. Bir de yalnızlıkla tabiati ve etmiştir. '"ta · y k - , y bah 1 K d kata başlanacaktxr. d . . frtsa~ tnRan ender bulunur. a acrgı.. azın sa enen a ı- Kültür Bakanı bu toplantıda orta martesi günü Talim terbiye aırsm .. 
htthınd~le.rdan kaçardr. Münzevi Ye köyünden kalkar, heni alır, Yakacığa tedrisatın müsbet bir yolda yürümesi de Bakanın riyaseti altında ikinci bir 

.... N giderdik. Niçin burayı 0 kadar çok ~ • ] ~ için Üniversite profesörlerinin tavsiye toplantı daha yapılınL~ ve umumi ola-
- n e11

resi ne vakit tanrdınız? seviyordu, bilmiyorum. Fakat: 1 r ~ n ~ r nı !I ve teklif ettikleri, fizik, kimya, tabii- rak yaprlan işler tekrar gözden geçi. 
~lll\ h eş altı sene evvel. Nevres be- - Zengin olsam buraya bir kulübe U U U ye, riyaziye kitaplarının tercüme etti- rilmiBtir. 

, ;call\clır. yaptırır, yaşarım, derdi. rildiğini söyle~ş ve bu kitaplarda B. Saffet Arıkan komisyon üyeleri 
~td; ana~ı~ı ralnız ahbablarma din. Bayan S:ıfiyenin gözleri buğulan. Bir suç!unun ka4jmasına takdim tehir yapılabileceğini ilave et- şerefine Ankarapalasta bir çay ziya .. 
~L.~~a·~ .. ın kendini tanıtmak iste- m

1 
ıştı. Hoca.o::mm hatıralnrmı anlatır- sebep olmaktan SU(IU miştir. feti de vermiştir. 

lfth S ,en tatıı biı· huı~-a. :çinde yaşıyowıu~ Saffet Arıkanm iştirakile yapılan Hazırlanan programlar bu ders YT-°""" · n afiye bir miiddet düşündii. gibi idi. Yakacık bahsinin ıztrrabını olarak, Hakyerinder 
'" toplantıdan sonra geçen cuma günü de lı b~mdan itibaren bütün lise ve orta tazeldii!i anlasılıyordu. Derin bir iç 1 t' tal d · le · ko 'doruna sor 

' () ., • s ın t aıre rı rı • komisyonlar müfredat programlarını okularda tatbik edilmeğe başlanacak~ llıı,._,a ~ dedi, çok kol'kardı. Anlaşıl. ~ektikten sonra: gu için getirilip bekletilirken kaçan hazırlıyarak işlerini bitirmişlerdir. Cu t 
~~ ~nd~k~kardı. ~~nNe~ -I~~trn~ Tu~cık~ kulü~ ~k~u~~libir~, filkb~~•-----------------rr-·------------~ >ıf~thiÇa.l~ı.lı Hrlere gittiği yol•tu ki. ı,urm:ık nasip olmadr. Fakat Fon ar. ve tedbirsizlikle kaçmasına sebep ol-

latlt hhını;·ıcnirdi. Kulakları fevka.1 ~usunu yerine g-etirdik: cı~cdi hulübe- maktan suçlu jandarma Yuntisun, İs- Belediye ile otobüs sahipleri arasında 
~ d~:~sh. ~n ona kulak duyg~-ı sini orada kurduk.,, dedi. tanbul asliye üçüncü ceza hakyerinde 

~~S~ 
1

r' ruh duygusu di~·eccğim. En tfiyazi ! hmet dün akşam üzeri duruşmasına başla.- (Usyam 1 inaide) ı kuruşa kadar bir para verirsek elimi .. 
llıijda1ta alsoyu clerhaJ sezer Ye buna nılmıştır. Jetlerde 90 para, 20 ve 21 kuruşluk bi~ ze kalan ekmek parası da kalmaz. Hepi 
tıı, •ı. ~e tderdi. Bana "Gün kanl~- ( 1 d Suçlu Yunus, adliye jandarma ku. !etlerde 100 para 22.5 kuruşluk bilet- mizin bir kaç bin liralık sermayesi o-
~, ~e lra.r~ı., ,.<.>"Gönlümle baş lıa- stanbU a mandanlığından kendisine muhafaza !erde 110 para, 25 kuru!3luk l:>ilette üç tobüslere ·yatırılmıştır. Hatta ba.zı 
)'jllt ... , t erını ITeçti. Bestelerini iste. kted' 

" "' için iki mevkuf verildiğini, bunlardan kuruş, 30 ve 31 kuruşluk biletlerde ise hatlar kı~m aylarca ziyan etme ır. 
O .... }{· Umumi bir sıg"' ınak birini müstantik içeriye alıp sorguya. 3,5 kuruştur. 1ste Taksim • BUyükdere hattı ... Bu .. 

l\L., ıı1_1tn hillr k"ımleı·e ,·erecek.cıin. d k b' t b"' .. d k b" ~ . .._ / k r,ekerken, elleri kelepçeli olan diğerini Otobüsçülerin bu paraları vermele- ra a ışın ır o o us gun e anca ır 
ı._ bi)'e Çalamıyacaklar.. yapl QCQ "Sen, biraz şuna bak; ben hemen ge- rine maddeten imkan yoktur. Bilet ba- sefer yapabiliyor. Yazın ne kadar <:ok 
°"llıt .. ~et·nıedi. Escrleı·ini çok kıs- d k · 1 
"' •e d t t b ld ·· l'k b" • lecc0ö-ı'm'.,, dı"ye mu··ba.c:ir Niyaz1·,,e ema- şma zaten kırk para köprU resmi ve. işi olursa lnşın a a. sı o uyor. 
•111>-l .... gı~ ediğim gibi daima anlaşıl. s an u a numune ı ır umunıı _ J 

.. '1' nd s - k ıln '"'I ı'çı'n bel"d' · 937 net ettı·gvını. ·, Su"leymanın iı:ı_te 0 sırada 'riyoruz. Bir otobüsün masrafı çok faz Belediye milrakipleri bir hafta müd "e~l!rk an korkardı. ŞarkıJarını ıgma yap 1...., "' ıyenın 
h.ı en ..... b"t · t bın' l'ra kad b' tah ı\-a~.mış olduguv nu söylemiş, "Ben, dik- la.dır. Benzin, yağ, şoför, biletçi, kfilı- detle otobüslerin kazançlarını tetkik 1111~·ad "'llthiş 1'.ızardı. Bir aralık u ç:~.sıne o uz . ar ır - '.: _ 
l'ercli a beraberdik. Si:iylerken tit- sisat konacaktır. Umumi sığınağın ne. katsiz ve tedbirsiz davranmadım!,, de- yalara. verdiğimiz ·paralardan başka etsinler, eğer isten!len parayı verme
ııİltii:· llüçük, ama pek küçük bir rede yapılacağı tahsisatın ~ehir mec- miştir. ayda 7,5 lira plaka pş.rası, senede 120 ye imkan varsa vermeye canla ba§la 
'liııdeııonu sinirlendirebilir ve udu lisince kabulünden sonra kararlaşacak Hakimler, mübaşir Niyazi ile adli- lira kazanç vergisi, senede 12 lira ruh hs.zı:rız. Bununla beraber belediyenin 
'el·e Ve .. bıraktırabilirdi. Gdunu kim. tır. ye karakol amiri jandarma onb~ısı satiye harcı, ayda 36 lira lastik sarfi- imtiyaz hakkına istinaden istediği bu 
~etı • nte:ı k 1 Alı'nı·n ı:ıalıı't olar~ ır cclplerinı· karal<>cı.. yatı, amortisman bedeli hep bir oto- meblfı.~ makul bir hadde indirilirse ve-ot0.., .• ·ene isi taşırclr. Bu yiiz- ~levant pamug'"=• "" <IJ.· -...,ı- k" 

.. ,oh ı .. büs sahibinin kesesinden çıkıyor. Bu. rebiliriz. Bilet fiyatlarına zam im :mı 
t . ..... h .

11
,. 1 

': de binmezdi: ..... 1 tırmışlardır. 
l'ıs1 ~. •I hır J ere ç.ar'lar krrarım. A~anada y~t~ş~ırı. en Klevant pa- _ na mukabil otobüs müşterileri gittik- da yoktur. Zaten biz belediyenin tari-

)) ) Utürneı·r. • muk cm.sinden ıyı netıceler alınmış ve çe azalmaktadır. Bir ~büsün çok ke- fesinden daha ucuza yolcu taşıyoruz ... 
t§İtı et"di. Fa~ 

1

~· k . ·r . t şubatta piyasaya ~ıkanlmağa. karar Tifo salgını mı var? re dönüşte yarı dolu veya boı:ı döndil- Belediyenin lehimizde bir karar vere-
! dai<lkası 1ak5l 

0 'azıl~ş~ni as ı. verilmiştir. 1 ğü her zaman görülebilir. Hal böyle ccğini timit etmekteyiz.,, 
b ~ady . Cia ı i:tsma ge ıru . 
:trı-..e r.~)U hiç sevmezdi. Çalgılı lstantulda ruam mücadelesi Son günlerde hava.larm gayri mun- iken bilet başına kırk paradan dört 
~~ bıt-nd•M, ·b ~ d d' 1 t~anıgidişi~hrin~umi~hhati~ ~~------~-~~--~~~~~~----~--~~~ .. , ke d''.'~ lgı gı i rauyo a ın e. ! t b 1 Katlık" ·h t· d :; 

"l' n ısıne d'li san u ve oy cı e ın e ru- zerinde çok müessir olmuştur. Bu ara- Yakalanan eroı·ncı·ıer mahkemede Ilı!\ .ııUtltnıene s rsrar le ı ncc :J am mücadelesi üç güne kadar bitecek. da bazı semtlerde grip, bazı semtler-\ 11 ~·e ormuı; ar, arı a rr mı- . .. tl · b 
:ıl\\, de~· T>aranııa \';Zıltrvr r.c vapa. tır. Mucac.lele heye erı Wldan sonra de de tifo hastalığının baş gösterdiği 

lltt ış.,, d~l'di · • Beykoz ve Adalara geçerek orada.ki görülmektedir. Dün bu mesele etra-
~:ı:ı 11ı:e~~~cn in.sanlardan kacardı. hayv~larm lmn.la.rım alac:ıklardır. fmda izahat almak ve hastalıklara 
he t~l'dıJc ısırni;t.c n·etirnıek için pusu . Mucadeleye .. ıkı E~ne., daha devam karsı alman tedbirler etr~fında görü~

dıııee Poker sewrdi, f:-kat kay- cdılecek, bu muddetın ~onunda İstnn- mek üzere kendisile konuştuğumuz İs-
' ııade kızar: bulda ruamlı hiç bir hayvan kalmıya- t::ı.nbul Sıhhat i'.:lcri direktörü Bay Ali 

ı ller ~·at latcn lıövle<lir.. caktır. Rıza şunları söylemiştir: 
eıııt R'ıderd· · 
~o • he .. ı. I\azanrnca da ne~e. 

11 tı~ıır ,.: 80tüne lıir niikte katarak 
'N ' N Çalardı. 
~"r ... evresıe ud ! "ld" d' 1 ~tı ~ ıty c n o u, ıyor ar .. 
t? n:-ılld ud rnlan vok mu-

l~ll't~ Otıun ı . -
a, Btfıtı n Jtr hal'ilia olduğunu .,;Öv. 
"<ıllat • e v 

~~ ~~t 01 nee N evr('_q ayarın da hir 
~~ ll'ıad • · ~o~ ~bi ' ı~ı ~ıhi bundan .sonra 
~~lırıa :d rata<'alc lıir s:rnatkfırm 

1 
~elld·'"reı1ırı a ihtimal vermem. 
dı .. l8i \• ayrı bir ekolii vardı Onr 

"0 • 4'att · · ht l'llı, 0 l. ~iz ona Nevre.s tarzı 
«ettı. llQn ınce zevki tarif edilir! 

Y"4ş~yanlc:rı ö~müş gibi 
göstermek davası 

"Ünyon .. sigorta şirketinde sigor
lah bulunan bazı kim..cıeler yaşadıklı::

halde, onları ölmüş gibi göstererek 
sigorta b~dellerini ~eltmekten suçlu 
bulunanların duru:masma, İstanbul as 
!iye dördüncü ceza hakyerinde dün sa
bah devam edilmiştir. 

Suçluların sorguları bitmişti. Dün 
sabah, Ziya is~li bir şahit, dinlenil
miştir. Duruşmanın devamı, Artin i
simli bir şahit dinlenilmek üzere, şu.! 
batın on birine bırakılmıştır. J 

"- Tifo salgın denecek bir vazi
yette değildir. Pek az miktarda hemen 
hemen az şehirlerde tesadüf edildiği 

gibi bir iki vak'adan ibarettir. Tifo gö-
rülen yerlerde derhal ieabeden tedbir
leri almaktayız. Bütün mektep talebe-
leri de baştanb~a aşılanmaktadır. Ev
lerde görüldüğü takdirde ev halkının 
tifoya tutulma.sını önlemek için onla-
ra a:ıılar yaprlmaktadır. Şehrin birçok 
semtlerinde tifo bulunduğu doğru de-

necek kadar bir iki hasta.dan 
tir.,, 
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Emri hümayun 
ile yalan 

Osmanlı padişahlarına gözlerinizin 
önünden şöylece bir geçit resmi yaptı
rımz. (Selameti mülk ve millet namına) 
Kosva ovasında akıtılan ilk kardeş ka 
nrndan sonra bunlann çoğunda ya gii
lünç veyahut iğrenç hususiyetler bulur· 
sunuz: 

İhtişamlı alayının ortasından fırlayıp 

ayrancı dükkanına giren ve zavallı dük
kancrnın kanma giren Veli adlı Deli 
Beyazıt, hamamda sarhoş olarak düşiip 
kafası patlıyan Selim, balıklara altın a
tan Mustafa. sakalına inci dizdiren İb
rahim .... Daha neler ..• 

Bütün bu adamlar asarlar, keserler, 
biçerlerdi.. Hele aralanndan birisi ye
tişmişti ki daha anasının kucağında iken 
Veziri :izamma (Kafanı keserim) diye 
"Hattı hümayun,, yollamıştı. Fakat on
ların celadetleri zahiri idi. Sıkıyı gö· 
rünce korkmayı da bilirlerdi; yahut kor
ku, onlarda asıl idi. 

Büyük ihtilaller karşısında kalıp 

gevşemeğe mecbur kalan Osman oğul
larım bir tarafa bırakalrm. Bunlardan 
vaziyete ha.kim yaşıyanlar ve çok cesur 
tanınanlar bile olur korkaklardan de
ğildi. 

İkinci Mahmuttan bahsediyorum. Çı
'ğınndan çıkmış olan Yeni çeri ocağını 

ortad~n kaldıracak kadar celadet göste
ren bu padişah kendi selameti için ve
zirlerine yalan bile söyletmişti. Vak'ayı 
hikaye edelim: 

Kabakçı Mustafayı herkes bilir. Bu 
meşhur ihtilalcinin hayatı idam edilmek 
le sönmü§tür. İkinci Mahmut bunun i
damından sonra çok korkulu günler ya
şamıştır. Hele şu altında imza ve tarih 
bulunmayan, fakat ikinci Mahmuda ait 
olduğuna da şüphe edilmiyen vesikayı 

okuyahm: 

''Saacletllı mehremeılil, meveddet
/{i lmrmda!ı ea:.::im nazımı düsturii 
celiliişşan lıa:.rctlcri. 

Mutlaka yalan söylemekle cevap 

- Açık sÖ'IJle, şu danse.d.en ktıdın 
hoşaıuı. gidiyor mu' 

- Ey, beni kaç y<l§ında tahmhı e
diyorsunuz, bakalım? 

- Elma.sım; ifW,s etsem, gene beni ı 
sever misin' 

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

E
lbisesi koyu mavi renkteydi; ve 

beyaz beneklerle desenlenmiş.
ti. Vücudüne triko bir mayo 

gibi yapışıyordu. Gerçi elbisenin uzun 
etekli olması, kusursuz bacaklarını ör
tüyordu, ama buna mukabil darlığı, 

Beyaz Benekli, 
Koqu Mavi .. 

bacaklarının hatlarını barizleştirişle ·~~-:TT.1ı---~...-.-r...-=----------..,.--- -""r"-:-------
belirtiyordu. Bu kompromiste, Joe ile 1~1-?t 
terzisi birleşmiştiler; her ikisi de ayni . - q,...-r- - _ 

fikirdeydiler! 

Fakat, Joe bu elbiseyi giymiş ola
rak tramvaya binince, • daha ilk bi
nişinde - bir felaket vukua geldi. Kar
şısında bir erkek oturuyor ve gözleri
ni kendisinden ayırmıyordu. Yltnıba
şında oturan iki erkek de, Joeden göz. 
lerini ayırmamak hususunda, karşıda 
oturan erkekle adeta müsabakaya gi 
rŞni~lerdi. Joe otururken, eteği yu. 
karıya doğru sıyrılmış, bacakları, di1,.. 
!erine değin açık kalmıştı. Joe, eteği
ni indirmek için uğraşıyordu. Fakat 
elbisesi o kadar dar yapılmıştı, ki bu 
işi bir türlü başaramıyordu. Boşu bo
şuna sinirleniyordu. Her uğraşma.da, 
etek aşağıya doğru inecek yerde yu
kanya doğru çıkıyordu. Joe bac.-ıkları 
açıldıkça ayni zamanda uzayormu~ gi .. 
bi bir hisse kapılıyordu. Gel iiP. stiı:h·

lenıne! 

Nihayet, ayağa kalktı ve arabadan 
inmeği, yayan yiirümeği tercih etti. 
Aksi rastgeliş! Bu sırada yağmur se
pelemeğe başladı. Buna rağmen, koş.. 
mak şöyle dursun, biraz olsun hı1Jıca 
bile yürüyemezdi; çilnkü, beyaz be. 
nekli; koyu mavi renkte elbisesinin 
darlığı, çabuk çabuk adım atma.ğa mü
sait değildi. 

Joe, o akşam bir salon toplantısı
na davetliydi. Orada Martinle Uını§tı. 
Tanıştığı adam, Jocyi ve onun giydiği 
beyaz benekli, koyu mavi elbiseyi ga
yet güzel buldu. Joe, şöminenin yanın. 
da, statü gibi duruyordu. Martin, ,ra
hat bir koltuğu kendisine doğru itti. 
Joe, teşekkür etti ve gündüz pek <:ok 
oturduğunu söyliyerek, gene ayakta 
durdu. Konuşma.lan herhangi bir en
gele takılmış iki insan gibi. bir müd
det susuştular. Martin. yorgun tavır. 
la, koltuğun arkalığına tutunmuştu. 
Yanyana. hareket etmek üzere olan 
bir trenin önünde, peron üstünde du
ruyorlarmıf gibi heyecanlıydılar; Jo
eye söylemek istediği tatlı sö:r.lcr, va-

... Arka arkaya iki sandalyeden birine de kendiSi ılı§rı ••• 

ziyetin müsait olmayışı dolayısile, 

Martinin boğazında düğümleniyordu. 
Martin, Jocye bir kadeh şarap gc. 

tirdi. Joe, ürktü; bu aralık her nasıl
sa Ma.rtinin sağ topuğu burkulduğu 
için, teşekkürle şarabı aldı. Ayakta 
durmaktan topuklan yanıyordu ve 
kendisinden fazla, kendisinin yüzün
den ayakta duran topuğu burkulmuş 

adama acıyordu. Fakat, elden ne ge
lir? Elbisenin darlığı, oturma.sına ma. 
ni teşkil ediyordu! 

Martin, dayanamadı, sordu; acaba 
Joe "sabit olanın nnbit olacağını mı,, 
düşünüyor da vaziyet değiştirmeden, 
öyle dimdik duruyordu ayakta, yoksa 
otl'-'°lllamıya yeminli miydi? Bu latife 
yollu sual üzerine, Joe gayrete gele
rek, aydınlığı abajurla demlcndirilen 
yan odaya doğru yürüdü. Piyanonun 
yanına sığındı ve düşünceleri darma
dağın bir halde, piyanonun kapağını 
açtı. Peşisıra yürüyen Martin. onun 
bir şey çalmasını bekliyordu. Boşuna! 
Joe, piyanonun yanından ayrıldı, ve 
bir hayli ilerideki iki sandalyeyi arka 
arkakaya biti!rtirerek, bunlardan biri
sine oturdu. İşte, nihayet oturmağa 
karar vermişti. Ancak. Martinle yilz 
yüze değil de, arka arkaya! 

Yazan: 

Erika 

• "" \\ ' ~ ..... - •• .• ,.tı., 

ziyeti adamakıllı yadırgadı doğrusu. 

Öyle ya, salonda gramofon !;Alıyor, 
danseden çiftler, hışırtıyla ayak sürü
yorlardı ve kendisi, burada, hemen hiç 
tanımadığı, yahut da pek az tanıdığı 
bir kızla adeta srrtsırta yangelmiş o
turur vaziyetteydi! 

- Tıpkı, uygun yer bulunamamış 
bir yemekli vagondayıruşız gibi otu .. 
ruyoruz böyle! Karşınıza geçemez mi
ylın? 

- Hayır, eğer karşıma geçerseniz, 
derhal ayağa kalkıp buradan gitmem 
icabeder! 

Joe, mahzun bir halde, bu mukabe
lede bulundu. Buna rağmen, Martin, 
sandalyesini ya.na doğru çevinneğe ve 
üstelik, Joenin eli üzerine elini koy
mağa cüret etti. Ve daha fazlasına da 
cür'etle: 

- Sizi füen nedir, dedi, bana söy
lemez misiniz? 

Bu anda, Joe, irkildi. Oturduğu 

"Günün birinde geÇ -..ı' 
zı görerek üziüınek. ~ 
sak bu işe derhal ba~ 

Bu seneki Milli Tıp kOll sı.. 
"Milli kalkınmanın sağlrk c~?b;or. 
zuu görüşülecek. Şimdiden u~,r 
mühim mevzu etrafında tetk o; 

rak rapor hazırlamakla ıneŞ~ ~ 
lar ... Bunlar arasında değerlı tJı 

k. h•' 
tehass.ısları~zdan ~as~ ~~-..ıııı 
asabıye şcfı Bay Şukrü tJllo"'" 

de var. ta 
Şimdiye kadar binlerce hl~ 

mış olan Şükrü Hazımla nesl~ 
mevzuu etrafında görüşıneY~e 
buldum. Beni büyük bir neıa f 
şrlayan mütehass·sa ilk olaral' 
sordum: 

- Neslimizin ıslahı için ne 

yorsunuz? ıe 
Biraz düşündü. Sonra ıOY 

verdi: el' j!" 
- Bilirsiniz ki hasta olup~ 

için uğraşmaktansa hasta ol 
1 

lışmak daha iyidir. Hastalık~ 
mek için yalnız mikrop veya 
ka sebepler kafi değildir. Y~ ~ 
ğa yakalanmalt istidadının bU11~ 
cut, yahut da vücudün da~~ 
ması da icabeder. Bu mesele)"• f 
na doğru giderek araştıran~ 
ceye varmışlardır. Herkes ~ 
~unda müstakbel hayatının 'rl 
hücrelerinde taşıyor.. YaJnıı: ~ 
değil, vücudümüzün yapılışı, jr 

!erimiz, kabiliyetlerimiz, yani ~#1 
ile "Talih ve istikbalimiz,, b~ 
veren ilk hücrelerle intikal et 41 

Elinizde bulunan tohum. 011 ,/ 

şecek nebatın bütün evsaf ve ltjr 
lerini içinde saklıyan olgun. bl 
dir. Onda ancak verebiJeceğı il' 
tişir. Hangi mahsulü almak 
mz evvela o mahsulü verecelc. ıı1 

. ·ı:ı" elde etmek, sonra da arazını 

besleyip yetiştirecek tarzda b 
mecburiyetinôesınız. Fena to 
şeraiti fena olan arazinizden 
mahsul ak.bilir misiniz? İnsanla' 
ledir. Doğuşta hasta veya saıcat• 
ten veya manen bozuk ebeve 
ceği çocuk da fena tohumdan 
sul gibidir. . . 

İyi bir nesil yetiştirmek 1~ 
ruhan ve bedenen sağlam .eb~ 

ra da iyi ve hnzırlarunış bı~. J1I .,i 
yaç vardır. Ne-;;li atiyi düşun ~ 
en mükemmel, en seçkin örJ1e r/. 
mesini temin çarelerini ar~ştıti' 
gün her zamandan ziyade ~~ #. 
maya mecbur olduğumuz bif 1" 
Her millet sıhhi ve bünyevi 
gidermeyi, ırkının kıymetli "'eJ, 

b. ·1 elır 
vasıflarını taşıyan ır nesı . ~ 
en esaslı bir umde, hatta bıt 

ki etmektedir. ıııf 
Bu sene kongrelerinde bll\jll~ 

lan Türk hekimleri de bu t1'1 'f 
zuu incelemek ve konuşına1' 
vermişlerdir. 

- Neslimizi ıslah gayesine 

icin ne gibi çareler vardrr? "' 
~ .... 

- Bunun için başlıca ikı ç~ 
Birincisi irsi değerimizi art dl 
yükseltmeye çalışmaktır. Bu 
ve kuvvetli ebeveynde doğuıı'~ 
arttırmak, doğanları koruyarll ~ 
en uygun şekilde büyütüp ye 

t~ ' İkinci çare de: ıslah ve t '(/, 

Kabakçı Musı'6janın idamına ic
ıisar eden ilacı Ali ve sair a.<ker ordrı 
tarafından memuriyetle... ( 1) kendu
liği ile mi geldi/derini istilôm içiin t<r 
rafı afilerinden Sadrıli:::;am hazretleri 
tarafına talırir buyurduğunuz kaimeye 
cevap olarak zulıur ı·e viirut eden ka
imeyi bô ıellıis hôki payi hiimayuna 
arz ve tahdirn buyurduğumuzda bu 
Twsus ordu tarafından memuren ol
duğu malUmu lıiimayun oldu. Lôl..in 
Tıülfi Kaleliler gerek ordudan ve ~c· 
Tel~ bu taraf tan bu tıallanın tmfmuna 
cmrii irade yok l>elledilcr., Ve bun
dan ba§lm iane gibi Jıfilctler oldu. Şim 
di yam.ahlar böyle olduğunu f elıme 
derlerse gayet fena bir ~ey olacağı 
aşildirdır. Aneal• Tıer ne /..adar ordu 
tarafından memuren geldilerse dahi 
Kaleliler bilii emir bildiler ve tarafı 
ali/erinden rlalıi bizim ı·e lı·endimizin 
haber ı•c agôlıı yok cerabı t:erilmiş ol 
'duğundan gclenfori idama miib~eret 
eylediler. Ordu tarafından mukad
demce tarafı ôlilerine i§ar olun mu~ 
olsaydı bir çare ve tedbir bulunurdu. 
Ama böylece lırıbersizcc Tıarehct oluu 
duğuntlan lm .<ıtıreti lw.ııbetti. Ellıii.~ıı 
orduyu lıiimayım A.ııitrmei aliyeye dii
Tıüliine lmdar bu im usıın böyle oldu
ğunu heım ve ilıf a bu)1trmaları mii-
11asi p olur. 1 şbu tezkere bri iradei lıii
mayun talırir olunup tarafı e§ref fori· 
ne irsal olu.ndu. 1/er veçlıile bu im· 
swmn mehtıim tutulmasr miinasipti• 
efendim.,, 

Bu vesikadan istediğiniz manayı çı· 
karabilirsiniz. İster Kabakçı Mustafanın 

idamındaki esrar perdesini kaldırmış ol
duğu için olsun, isterse ordunun dahili 
işlerdeki rolünü gösterdiği için olsun, 
kıymetli bir vesika.. Fakat daha başka 
bir manası da var ki o da Osmanlr hükı1 
metinde emri hümayun ile yalan söylen 
diğidir. 

Dr. Ö. Ş. ULUDAC 

Onun daveti i.izcrine, arka arknya 
iki sandnlveden birine de kendisi m~ .. 
ti. Kendisi. Joenin "Bövle de sohbet 
edebiliriz!., demesine rağmen, bu va-

Halkın Dilekleri 

yerde kımıldandı. Kımıldanır kımıl

danmaz da, beyaz benekli ve koyu ma
vi, daracık elbisesinin eteği, büsbütün ı 
açılarak, mevzun bacakları iyice mey
dana çıktı. Martin, bu manzarayı he .. 
şuna gitmeden gördü demek, doğru 
olmaz! 

bil olmıyan ve tohumu bot:~ ~"r) 
yakalanmış olanları, kendilet'lt~ 

. 1 • . ınelc ve sakat ınsan ar yetıştır 
maktır. B:rinci çareler nasıl~ f 
ikinci nevi de çaresizliğin cail 
ği menfi tedbirlerdir. l'· ~· 

1 sa. 

Ada vapurlarında halk palto ile oturuyor 
~dada oturan okuyucularımızdan biri dün gece telefonla 

bize şu şikayetini bildirdi: 

Akay idarelerinin köprüden Adaya kalkan vapurlann. 
dan birinde ve ve orta salonda Adaya geldik. Fakat hal
kın bu orta salonda nasıl oturduğunu tahmin edersiniz .• 
Mübalagasız, herkes paltosuna bürünmüı ve yakasını 

kaldrrnwşb. Şüphesiz ki bu da salonun hiç bir vakit ısın
ımı olmamasından ileri geliyordu. Bir de, buna, katiyen. 

iyi kapanmıyan pencereleri ve cam aralıklannı ilave eder
seniz her akşam nasıl bir seyahat yaptığımızı anlanuş 

olursunuz. Ekseriya, bu ıckilde olan yolculuğumuz, ni .. 
hayet dün akşam, bütün yolculann çok hakh şikayetler 

yapmasına sebep olmuştur. Akay idaresine vapurun bü
tün vasıtalanndan mesul olan kimseler bu halleri söylemi
yorlar mı acaba? .. " 

Akay idaresinin bu şikayete nazarı dikkatini celbede-
riz. 

Joe, birdenbire doğrulunca, o da 
doğrulmağa davrandı. 

- Oturunuz, rica ederim. Yarın ben 
terziye götlirürüm bu elbiseyi ve yal. 
nız ayakta dururken giymek için yar
tırılmndımm anlatmm kendisine; o da 
düzeltir tabii! 

Martin. nihavet .Toenin avııkta dur
maktaki ina<'lile elbise arasındaki a. 
llkayı anlamıştı! 

1 
Beyaz beneklerle de..c:enlenmi~ ko

yu mavi elbise, ne koşmağa, ne hızlı 
hızlı yürümeğe, ne de oturmağa mü-

(Sonu:~ 

saitti; hatta, ayakta ~urııı~~; 
müsait sayılamazdı, fılhS.~ ~ 
muhakkak, ki uğurlu b~dl 
Hususiyetile, işte onları aS1 
vuşturmuştu. Çoktan :rnod ;,se 
eskimiş olduğu halde, elb "'eti 

1 en mutena askısında yer~ 
hususiyetli elbiseye. Joe, . ;6/ 
dostça nazarlarla elbise}') . 
çirirken, şöyle eesleniY~ 

- Saadetimizin ba.Şl .; 
beyazla beneklenmiş koY" 

l!I 

• 
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EDA, 1Ş1 AZITTIKÇA 
AZITIYOR. .. 

..\.._dan o ~ · • ·· • · Ecı., n .....,i• yınnt pn geçnufti. 
tıic, 1>6ndonürnatanna devamda. •. Ar • 
ları:ıalruz kocasına değil, konaktaki ha
'ttıalaJc ar., beslemelere, hatta yanın ya -
k.y hatınnı sorar gibi gözüktüğü 
...,_,~rna ve görümcesine kartı da ç.İ· 
NllCJnı.iıti. 

Rir~ geç. . "bi bul nd v kah 
Ya "-dın A ınırh gı u ugu, • 

On YN ayat ••• 

boı~ - taıılacak şey - perisi 
ı1e~.1 • a baılamııb. Hiç wnulmaz 
... -.. ~l mı, birdenbire 111nıvennişlerdi bi
"Oır eri 
Ye t ne... Kahyarum, gelin haniendi-
talci oı kondurmaz olmuıtu ... Ona karşı 
1Q

11 
L'?"atneleleri, söz söyleyişleri, ba • 
""le c!e<n • ti" o•ftllll • 

~e Aıludil dadılar, Zülfüyar kalfalar, 
da, !tver bacılar, alt kattaki küçük oda
kip 1~ ltlangab bacaklarının arasına çe
liitUn~ve cezvelerini sürüp, altımşlık , 
~ ve Y oh kağıdından aigalar 
&as lannda, b&Jbaıa vererek atbha • 
hi~ ç~ıtire çekiştire, yedi kat yerin di. 
haşlln.ı hrdddan, (AlJahun, ne zaman ı 
~ l zdan alacaksın bu kaltağı?) diye 
I\.~ er-e Yattıklan sırada, odaya giren 1 

\'~:arat Hanım, derhal entbent olu· 

- B • 1' lltıaJc CrıUokzok cambazlarına bakın ... 
' kılacağınızı anladım. Taklağı 
beı da lalar, ben de kılamn; dört, 
~hptıında çocuklar da .•• Hadi o Ce -
lcıll ~-~raplar gı'bi düz duvara da çı -

"" gö-..· C --,,un .... 
ı~die~İn aleyhine olan bu kıyamlara, 

0 fkeleniyordu: 
- t>a1ıa • • • • b l • . d ben töre . ıyuıru u up getirın e 

~l\a YlJlı. •• Nesi var, emaalsiz taze .. Sab-

~· ~~ülüne a,kolsun ... Onun ye
'1. e ""'!Kası olsa, değil öyle Taha, 
~a. Paıll kerimesi, Mevlane kapısın -
~ d teneke evlerin kızı olsa bir daki • 
'ı ~~ burada. lki buçuk ay değil, 

ı;uk dakika tahammül etmez .. 

"-ıı~°:' _kanlardan hepsinin ağızlannı 
~ eriyordu. Kakavanlar, bacılar, 

Ondan çelcinir olmuılanlı. . 
~ . . . . . . 

~.. Yanını, Eda ile o kat!ar candan 
"ftu ki ~ aralanndan su sızmamada. .. 

~tti L~Y§enin kızı, kendine bendet • 
~tol---b - ...... 

'lto'i.al'ı~~~ da anlatalım. Nasıl piıirildi, 

~!:a- lllalUın olacağı kadar oldu, şe
' en... Görülen köye kılavuza lü • 
'ı Yok Kah .__ 
}'alltlcı ~··· ya llUldmın hınzırcasına 
bi11._ 1•rrnı, her ıeyi yutar gibi yap • 
c '"' de • "··· b Zınhar yutmadığını sezmiş -a ıı k .. _._ 
'l ta 0 ·-ta bir akılJı var&& o da o; 

"a.fı ku - "] .. ~ ru guru tu .•. 

~itiJcad' •on zamanlarda Edaya kartı, 
aydı-

t.' ~lin h.anf d" •ı:.:_ • 
~ .. "h· en ıcı6 ... ., ınannıazsın 
~ ırden, ıerJi benli" kız, yakla,, 
~\'~el; bak ne diyeceğim. Bu Ab
~la.aı Paıanzn köhne konağmm pır-
~ t.~nsin... Buradakilerin hepsi 
~ ,., '""fi bile 1 l Se • '-~ o aınaz ar... nı anunı· 

' lnevla yoJJadı; ihsan etti 
~it, ~bu İltifatlara memnun, müte -
·~1\tıı ilarnafih daha açılamıyordu. 
~-., ı;:hı aradığı, arkadan arkaya 

bıı .. 'r"tnediği ne malum ... 
~ 1 ~e r:n;1 l • ah" • ala o~~ ow me enn s ı mı, y n 
b...ı • Runu ~-• k . . b' ı· ku """il •ıtedj ""'uama ıçm ır p an r· 
~ Ve kurdu. 

boh Ylltıınu nd . ......_ l>ohıl\ınak n pu una gıtmek; onu 

i······ i candan gibi gözülanek ..... , -----------1> ......... . 
J:t" il& ........... __._..... ... .._..._ ••• 

... _ li~ •ı: muayene kuoonu 
-...ı.t 81 dokt 
~t oıı ~ orunıuz Po.zartesl günlen 
cıe ellıtı ı11a buçuktan )1rmiyc kadar ga• 
a11~t 14 ~ebanesı.nde, Cumartesi günleri 
Claıııı ltııanıa~n l9 a kadar UUeU Tayyare 
btı1tı il Oltuhı 1kinct do.lre Uç numarada 

1 de kabuı cuıarımızı yedi kupon mukıı· 
1 1tıı ~ilk eder. 
ı lloıı 0aataı i lrôtu ~ ~elli lklan doktorumuz da bu 
i t1l~~llb: tancsını blrlktlrlp kendisine 
i <lt11111 il • 12 CUmartesı, salı, perşembe 
1 -~~ıı Cle Aluro.tllrası Aksarayda, l'>Illlet cac!• 
~eıı~.;l'ld PllŞa. c:ımu kareısındıık! mu· 
~ .. e Çocuklannıza bakacaktır. 

····•··································· 

ve biraz açıhnak... Belki de bu tekilde 
elde edebilir. 

iki gün geçmeden, can ciğer, kuzu 
aarmaaı oldular ... Bir gün, Ekmel Bey, 
yine tahta parçalannı kesip biçerek, ka
fesler, raflar, tepsiler yaparken, Eda 
&<>faya çıkb ... Aynrhayatla karıılaıtı. 

Kahyan.mı, - Günaha ginniyelim 
ama teşbihten bir şey çıkmaz - Cenabı 

Hak gibi her yerde hazır ve nazır. 
- Tasvir gelinciğim, gel iki laf ede

lim !.. dedi öbürü de zaten teıne, tuva.
let odasına girdiler ... 

Odaya girer girmez, Eda kadının e
line, ayağına kapandı: 

- Teyzeciğim, aen benim halimi bil
mezsen kim!er bilecek? .• Sen bana acı
mazsan kimler acıyacak? .. 

B o t a n ı v e r d i. Bütün elem
lerini, ıztıraplannı t a t 1 ı, ca • 
nından kurtulmak için üst kata çıkıp 
kendini aşağı atma ihtiyaçlanru, an • 
J,. th ... Kahya kan: 

- Ah yavrum, ah güzel evlatçığım; 
biliyordum zaten, fakat söylemeğe di • 
lim vannıyordu ... Şimdi büsbü tün dilim 
tutuldu.... Diyecek sözüm yok ... Yer • 
den göğe kadar halclısın taze! •. diyerek 
kafa salladı; sonra, gayet kuvvetli bir 
çimdiği bastı: 

- Canın! yaktığımı biliyorum. Bu • 
nun da sebebi, aklını ba,ına al diye ... 

Döküldü: 
- Kocan olacak kara kuzgunun ne 

mal olduğunu sen bana sor .• Bu yaş -
ta, önüme bin kesahçe akçe koysalar 
İstemem... Fınnlanrun, hamamlannın, 
hanlarının yarısını üstüme ebe, hepsi· 
ni teperim alimalJah. 

Cevazı da verdi: 
- Beğendiğin, gönlüne, arzuna hoş 

olan gibisini, şu dakikadan tezi yok. a
rayıp buJmazsan, bu berhanenin içinde 
miskin kuklalar gibi daha durursan, 
dünyanın ahmağısın.. Kendini avut, 
keyfine bak a çocuk ... Birini peyle; kan
dır; zevkini düşün ... 

Eda, kadının ağız kullanııına bala -
yordu... Meramı manlepsiye basbrmak 
değil; bu 13.flann candan olduğu aşikar. 

Derhal açıldı. Konağa geldiği gün • 
denberi bizarlığından, hayahndan usanç 
getirdiğinden, sözüm yabana bir koca 
var ama koca yüzü görmediğinden, en 
civan günlerinin c!ermansız, sinirli, ev· 
hamlı bir baı belasının yanında heder 
olduğundan açarak bir mukaddeme yap 
tıktan sonra, çarpık damlı evdeki ya -
labuk genci, çıkmaz sokaktaki keman 
çalan, Şam hırkalı delikanlıyı fıslayı • 
verdi. 

Gülümsiyecek halde bile değilken, 

bir kahkaha koyuvererek, okuma yaz • 
ması olmadtğmı, karııki oğlanların bu
nu okur yazar sanarak ellerile havadan 
yazılar yazdıklarını söyledi. 

Ayruhayat Hanım da bir kahkaha at
b: 

- Şu dakika, öleceğime inanırdnn, 
senin akıldan yana bu kadar yayan ol
duğunu sanmazdun.. Sezacığım (o da 
ismini bala Seza biliyor) görüyorsun 
elbette. Sen buraya geldin geleli sana 
ne kadar sahip çıkryonım... Seni ne <!e
rcce sevdiğimi Allah bilir ... Arada bir, 
göz ucuyla işarctteydim ... Farkında de
ğildin ki a çocuk ... Al, bir daha benden 
tekran ... Avunmana, keyfine, zevkine . 
bak ... Komşu gençlerden istediğini bul. 
lpnar, mişme.r kafi değil; ötelere git. .• 

Aynıhayat Hanım, fırlayıverdi ye -
rinden: 

- Belki de inanmezaın, okumam, 
yazmam olduğuna kanaat getinnezsin 
şimdi &ana isbat edivereyim. 

Bir kağıtla kurşun kalem buldu ... 
Cayır cayır, Üç dört yazdı: 

- Bak, yaznnın inci gibi olduğunu 
da görc!ün! .. diyerek yazdıklarını oku • 
du: 

"Tende canım, gonca dihanım, mü • 
rüvvetli sultanım efendimi 

Evvela selam edip ol mübarek batın 
şerifinizi istifsar ederim... Bizlerden 
ıua) edilirse lehülhamd afiyette berka
rarrz; duanıza muhtacız ... Bu kere te • 
refi vürut e!!en şukkanrz destimize va· 
sıl olunca ••• ilih .. .,, 

.(Arkası var). 
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Dempsey Amerikan 
haydutlarıyla çarpışaca ' • 
Lokantasından çalınan bin lira 

•• 
uzerıne bu kararı verdi 

!\feşhur boksör Jack Dempsey çar. 
pı~mağa başladı. 

Bu haber bütün Amerikayı dolaşı. 
yor, ,.e herkesi haryete ve heyecana 
düşürüyor. Fakat, Dempsey bu se. 
fer bir boksörle çarpışacak değildir. 

Onun şimdi yapmağa niyet ettiği çar. 
pışma ringte olmıyacak. "l\lanas .. ~ 
panteri,, adı verilen eski boksörün bu 
sefer yapaca~ı çarpışma daha ciddi. 
dir: 

Dcmp~ey şimdi Amerikanın o meş. 
hur haydutları: Gangsterlerle çarpı. 
şacak! 

J)emp!-'ey, Nevyorkta bir lokanta. 
nın sahibidir. o buradaki bütün Jo. 
ka.ntalar, birahaneler, ve barlar gibi 
Dempse.rin de lolrnntası h~ydutıarla 
doludur. Fakat şimdi}e kadar bir fe. 
nalıklan dokunmıyan bu haydutlara 
Demp.-ey de hiç dokunmamış, onların 
lokantaya müşteri olmalarına müsa. 
ade etmi~lir. 

Lftkin bundan bir hafta kadar ev. 
,·el, Gan~sterler Demp~e} in de lo. 
kantasına taarruz ediyorlar ve tokan. 
la direktörünü sıkı~tırarak bin liraya 
kadar bir para alıyorlar. 

Dempsey için 1000 lira ziyan beL 
ki hiç lJir<:ey değildir. Fakat, boksör, 
ring üzerinde ) enilmek gibi, haydut. 
tarın bu taarruzuna da tahammül e. 
demiyor ve dehşetli kızıyor: 

- Haydutların aJdıklan bu para, 
sade benden değil, bütün Amerika. 
dakilerden aldıkları paraların en so. 
nuncusu olacaktır! 

Dempsey bunu büyük bir hiddet 
içinde söylemişti. Fakat bnular, boş 
göz değildi. O böyle söylerken içinde 
de hakikaten liaydutlarla çarpışmak 
arzusu uyanmış ve o bu arzuyu büyük 
bir kuvvetle hissetmi5ti: 

Gagngsterlerle çarpışacaktı. O za
mana kadar karşısında kendisnic hiç 

gsterler benim lokantayı soyan ve bin 
liramı alan haydutlar değil, bütün 
Amerikanın ba~ında püsküllü hela o. 
lan çetelerdir. Hinaenalzyh, onluın 
hangi.c;ile çarpışırsam benim için bir .. , 
Elverir ki Amerikada halkı ),ldırnn 
bu küstahlar biraz da halktan yıl.sın. ! 

Şüphesiz ki hu i':te yalnız benim 
c·arpışmam kafi gelmiyeccktir. Ilelkiı• 
lokantamı soyanları ele geçirerek ve 
bu izden yürüyerek gangsterlerle te. 
masa geldikten sonra benim yapaca. 
ğım i~. onlardan biri ile tek başıma 
çarpı~maktır. Fakat diğer taraftan 
haydutların bini gene bütün hunhar. 
hklarına devam edecekler, belki daha 
fazla canavarlıklara başhyacaklar. 

dır. 
"Onun için, benım istediğim, asıl, 

halk arasında haydutlara kar;;ı bir 
cereyan açmak ve benim gibi haydut. 
larla çarpışmağa herkesi teşvik et. 
mel<, onlara karşı biitün eli silah tu. 

tanlan seferber etmektir. 
".Benim haydutlarla - daha dof4 

rusu biri veya ikisi ile - ~·apacağım 
çarpışmaya gelince bu belki bir boks 
maçı olacak, belki de bir düello. Fa. 
kat, bir boksör olmak sıfatile ben, 
o kadar hınç bc:,lediğim haydutlar. 
dnn hirıni kal'şıma alıp yumruklama. 
ğı tabii tercih ederim. 

•'Düello herhalde benim için daha 
tehlikelidir. Fakat ben tehlikeden 
korkmuyorum. Knrşısında bir can 
düşmanı gören herhnngi bir adam gi. 
bi, onunla, her ne pahasına olursa 
olsun, çarpı~mak istiyorum.,, 

Görülüyor ki Dempsey Gangsterle. 
re hakikaten deh~etli kızmış. Fakat, 
daha evvel de ~öylediğimiz gibi, onun 
bu sözlerini pala\Ta saymak hiç doğ. 
ru olmaz. Dempsey hakikaten, bu 
haydutlardan birile karşılaşmak ve 
onunla bir boks maçı yapmak istiyor~ 

(Sonu: Sa. 7 S 3) 
de düşman ~mıyanlu~ hatta ~Thi --~~-~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~-~~~~ 

dostlarına bütün kuvvetile yumruk 
!'avurmuş olan adam, şimdi bu yum. 
ruklarını hakikaten hakketmiş olan. 
lara sa•urmak isti) ordu. . 

Jack Dempseyin Amerikan haydut. 
larına böyle açıktan açığa meydan 
okuması her tarafta büyük bir heye. 
can ve merak uyandITdı. Amerikadn 
çocuk kaçıran, güpe gündüz kuyum. 
cu mağaza la rmı, bankaları soyan, 
dükkanlara hücum ederek para r.alan 
haydutlardan bütiin Amerika bıkmış. 
tr. Herkes bu Gang~terlere büyük bir 
kin besliyordu. 

Amerika polisi mütemadiyen ve 
hakiki bir harp gibi büyük bir şiddet. 
le bu haydutlarla t;~npışıyordu. Fakat 
ekseriya halk kendinde, polis faali. 
yetinde daima aciz hi ediyor; hazan 
da haydutlardan hir iki~i yakalanın. 
ca bütiin Amerika ftdeta büyük bir 
uıf er kutluyordu. 

Fakat bu karşıhklr muharebede 
hemen daima muzaffer olan haydut. 
)ardır. Hemen her gün bir soygun. 
culuk ,·akası, hemen her ay bir çocuk 
kaçırma hadi<:esi kaydolunmaktadır. 
Onun kin Amerikanın basında bü. . . . 
yiik bir f el:lket halin ele bulanan bu 
haydutlara karşı kinini hüyle açıkça 
ve tehditkar bir şekilde söyJem~ğe ce. 
saret eden Dempsey herke~i hayrete 
ve "ne yapacak?,, diye de meraka dü. 
şürmiişttir. 

Dcmpsey, haydutlarla nasıl çar. 
pı~acağını şöyle anlatıyor: 

"- Evnla kendilerini adım adım 
t:ıldp edece~im. nu takibe başlamak 
için ele geçireceğim ip ucunu benim 
lokantadan para koparan haydutlar. 
da bulacağımı zannediyorum. 

'•Lokanta miidürünü tehdit ederek 
bin liramı alan hayydutıar her halde 
lokantanın daimi müşterilerindendir. 
Aksi takdirde bizim lokant), değil, 

başka bir lokantayı soyarlardı. 
''Bizim lokantayı soyanları bu su. 

retle ele geçirmek istemekten maksa. 
dım, aı:ııl haydutlarla temasa gelmek. 
tir. Çünkü, çarpışmak istediğim Gan. 

işaretler: ------
Dip.omas~mizin üç karakteri 

Cenevreden gelen haberlerin mu· 
hasebesini yapmak niyetinde deği • 
lim. Bence bu muhasebeden evvel 
dünya mikyasında göze çarpan bir 
hadiseyi, Türk diplomasisinin kuv -

.vet ve şeref olarak geçirdiği imtiha· 
nın verdiği neticeyi işaret etmek is· 
terim. 

Türk diplomasisi üç aydır süren 
şerefli bir mücadeleden sonra üç mü
him vasıfla kendini karakterize et -
ti. Bu vasıfları ile Türk diplomasisi 
kendi hüviyetini muasn- diplomasi -
lerin bir çoğundan ruh ve bünye iti· 
barile ayırdı. 

Türk diplomasisi ruh itibarile ile· 
ri bir hamleyi, beşeri bir davayı ken· 
dine mevzu ittihaz etti. 

Bu mevzu milletlerin müsavi 
haklara sahip varlıklar sayılması e· 
sasına dayanmı§tır. Türk diploma • 
sisi milli kurtuluş hareketlerinin mu
zaffer ve haklı bir semboli.i olarak 
vazife görmüştlir. Ne ilhakçı, ne 
ütopist olan Türkiye hariciyesi sa -
dece tezi etraf mda hareketler yap · 
mış, sözü ile, fiili arasında tezatlar 
bulunması normal sayılan emperya • 
list diplomasi hareketlerinden uzak 
kalmıştır. 

T aleyran "Nutuk 
söylemek için değil 
verilmiştir,, der. 

insana fikrini 
saklamak için 

Türk murahhasları Cenevrede 
dillerini, fil:irlerini, haklı davaları -
m anlatmak için kullandılar. 

Beşeri bir davanın pişdarı olarak 

vasıflandılar. Türk diplomasisi impa-

Sadri Ertu m 

ratorluk devrinin .. Kuvvetli iken 
empoze etmek, zayıf iken süklüm 
püklüm emrivakileri kabul etmek,. 
diye şıarlandırabileceğimiz psikolo • 
jisinden tamamen ayrılmış olduğu -
nu bir kere daha isbat etti. 25 yıl 
önce bir siyasi müzakerede Türk 
diplomatının nasıl konuştuğunu, 

sözlerini bir kabahati itiraf eder gibi 
söylediğini hep hatırlarız. Bu üç ay
lık mücadelenin şerefli neticelerin -
den biri olarak da Türk diplomasi .. 
sinin bir kuvvet, bir değer olarak: 
dünya politikasında oynadığı rolü, 
bastığı kefeye ağırlık verdiğini gör -

dük. 
Türk davası ortaya atıldığı za • 

mandanberi, Türk tezinin önüne ge· 
ç.en mania sadece sözler, laf icazları 
değildi. Büyük emperyalist devlet • 
lerin, gerçekten büyük menfaatle.ri 
idi. Bu menfaatlerde mandalar, ko
lonicilik iddialan yi.izde yüz bir sa· 

rahatle karşımıza çıkmıştır. Kolo -
ni menfaatleri mevzuubahsolduğu 

bir tezde, yani yüzde yüz emperya· 
list devletlerin hayatları mevzuu -
bahsolduğu anlarda Türk diploma -
sisi kendisine yardımcı dost devlet -
ler buldu. Bunun emsaline muasır 
diplomasi tarihinde pek de sık, sık 
tesadüf edilmez. Bu dostluk, bu 
yardım Türk diplomasinin yani Cu
muriyet Türkiyesinin dünya politi -
kasında bir kıymet olmasının ifade
sidir. 

Hatay meselelerinde diplomasi .. 

miz bu karakterleri kazandı. 1 
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Bafra Halkevi gençleri 

Günlük 1 

~~:::~~~!~ :~.,.~~-Pıaslr~r.ıı 
Cıvar kasabaları gezip sanat, temsil ve 

spor faaliyetlerini gösteriyorlar 

Saat 12,30 Pltutla tUrk musikisi. 12,50 
Havadis. 18,0G Muhtelif plAk neşriyatı. 14,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Plttlda da.na musikisi 19,SO 
Spor mtlsahabclorl: Eşref Şefik. 20,00 Vedia 
Rıza ve arkadaşlan tarafından tUrk musl • 
kls1 ve halk şarkılan 20,30 Cemal KMıll ve 
arkadaşları taratmdan halk şarkılan ve 
TUrk muslkls1. Saat ayan. 21,00 Bay ömer 
Rıza tnrafmdan arapçrı. havadis. 21,15 orket• 
trn: 22,10 .Ajans ve borr.a haberler! ve er .1 
test gUnUn programı. 22,30 Pl!ldıı sololar. 
Opera ve operet p:ı.rçalan, 23.00 Son. 

lST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiıınf .,.n ç n 

TEPEBAŞI 

Dram Kısmı 
Bu akşam saat 

20.30 da 
YABAN ÖRDEÖİ 

5 perde 
Yazan: Hanrik İpsen 
Türkçeye çeviren: 

lllllf Jllllllll' 

llLll~ 
ııııııııil 

Şaziye Berin 

Bafra Hallwı•i iiy<!leri Çar§anıba Hal/;cvi önünde Fransız Tiyatrosu Operet ~ırru 
Bu akşam saat 20,30 da Aşk Mektebi 

Bafra, (Özel) - Halkevimiz yeni menler için, vilayetimizin her tarafın. Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 
çall§Dla yılına Çarşambaya yapıtğı bir da göçmen evleri yapılmaktadır. Muhlis Sabahattin 
seyahatle ba.:ılamıştır. Sağlık Bakanlığının cmrile Edirneden ---------------

16.1.937 cumartesi günü Ar. GÖE· Tekirclağına gelen tç hastalıkları u.zma 
terlt ve Spor kollarından mürekkep ı nı doktor Bay Hakkı Kutkam tarafın-
27 ~ilik bir kafile Ev başkanı Zihni dan, işyar ve öğretmenlere Halkevin
Lokmanın başkanlığında Çarşambaya' de zehirligazlardan korunma kursu a
gi~. bir gece kaldıktan sonra avdet çılmı!itır. 
etmiştir. Çarşambada Evimiz Ar ve 1 Bir kaç gündenberi limanımıza ge .. 
Gösterit kolları tarafından mUsamere len bir çok ecnebi vapurları külliyet. 
ve konser verllmiş, iki Halkevinin spor li miktarda zahire alıp gitmişlerdir. 
ta.kımlan arasında voleybol maçı ya- Tekirdağ ve havalisinde çok şid
pılmı§tır. Maçı Bafra takımı kazan- detli soğuklar devam etmektedir. Ir;ık-
mışt.Ir. lar Balkanına kar yağmıştır. 
~ta kaymakam, Parti ba.~kanr, be SüleıJ1nan ILTER 

lediye reisi ve Halkevi baflkanı olmak 
Uz.ere bUtun Çarşambalılar kafileye 
karşı bilyilk bir alaka ve misafirper
verlik göstermişlerdir. 

Bu tanışma seyahati her iki HaJ. 
kevi mensupları arasında derin bir sev 
gi \'C memm:niyet uyandırmıştır. 

T ekirdağından 
türlü haber er 
Tekirdnğı, (Özel) - Tekirdağmın 

Solnkçeşme mevkiindcki Amerika ru .. 
ma fidanlığına ait olan arazi dar gel
diğinden civarında bulunan bağ, tarla 
ve 63irc istimlak edilerek fid1nhk g~ 
ni01etilıniştir. 

Tekirdağ belediyesi; Halkevi bah
çesini Çocuk Parla yapmağa başla. 
mı~~n·. 

Mahalle aralarındaki bozuk yollar 
düzeltilerek, kaldırım yapılmaktadır. 

Mimihoya giden sol tarafına ve par
kın kar§ısmdaki tehlikeli yerlere be
tonarme va demir .parmaklıklar yapıl
mI§tır. 

Tekirdağ içinde, göçmenler için 
muhtelif semtlerde yaptınlan yüzden 
fazla göçmen evinin inşaatı tamamen 
bitmi§, evler gör.menlere teslim cdi1-
miatir. tn·b"'tı"rda yeni ~elecek göç-

Ava gittiler 
Biri ötekisini vurdu 
Balıkcsirde Burhaniyenin Kızıklı 

köyünde kıınlı bir vak'a olmuştur. 
Kızıklı köyünden Emin oğlu Re

ceple Hüseyin oğlu Mustafa a(iındaki 
iki arkadaş her tarn.fm karla örtülü 
olmasından istifade etmeyi düşünınU§ 
ler, akşamdan oozleşerck sabahleyin 
ava gitmeyi kararlaştırmışlardır. Er
tesi sabah iki arkad~ erkenden çifte
lerini alarak ava çıkmışlardır. 

Fakat aradan bir kaç saat geçtik
ten sonra av esnasında Recep, Musta
fa b ·afmdan tüfenkle ağır ve tehF
kcli "r şekilde yaralanmıştır. Vak'a. 
yı 1 "r alan jandarma ve Cumhuri-
y üddeiumumisi vak'a mahalline 
g. .de tahkikat yapmışlardır. Recep 
vücudü saçmalarla dolu olarak karla
nn üzerinde bulunmu5tur. 

Hadise hakkında tal1kikat yapıl
maktadır. Bu tahkikat sonunda 'Muf .. 
tafanın Recebi ne şekilde vurduğu an
la.c;ılacaktır. 

Af qonda bir şair öldü 
Afyonlu Halk şairi Vehbi Çizmeci 

Afyonda vefat etmiş, cenazesi mera-

Mr. ve Mrs. DOVE 
Yazan: 

.._ _ _. __ __., Katherine Mansfield 

Çeviren: Vir Gül 

-3-
- Böyle güldüğüm için çok müte. 

cssirim, dedi. Niçin gülüyorum, ben 
de bilmiyorum. lt~cna bir alışkanlık. 

Sonra beyaz ceketinin cebinden kü. 
çük bir mendil çıkardı, ağzını siler. 
ken: 

- Bunun önüne gcçmeliyim,dedi. 
Çok abe.s oluyor. 

Ileggie: 
- Aman, Anne, dedi. Senin gül. 

men o kadar ho~uma gidiyor ki be. 
nim! Ondan daha güzel birşey . ola. 
cağını tnsa\·vur çdcmcm. 

l'akat hakikat şu idi 'e ikisi de 
bunu biliyorlardı: 

Anne her zaman böyle gülmezdi. 
J;u onun adeti dc~ildi. Yalnız, ilk 
h:ıluştultları gündenbcri, bu ilk da. 
ldlm1anbcri Reggieye gülmeğe başla. 
mıştı. Rl'ggie bunun sebebini bilrni. 
yordu. 

Anne niçin böyle gülüyordu? Ne. 

rede bulunurlarsa bulunsunlar, ko. 
nuştukları şey ne olursa olsun Anne 
böyle gülerdi. Son derece ciddi bir 
vaziyette bile bulunsalar, Anne bir. 
denbire Reggienin yüzüne bakıyor, 

yüzü kızarıyor, cludnkları harekete 
geliyor, gözleri oynuyor ve gülmeğe 
başlıyordu. _ 

Anne, niçin güldüğünü kendisi de 
bilmediğini söylüyordu. Ilunlan söy. 
!erken Reggie onun ellerini biribirinc 
ge:irip sıktığım görmilstü. l{ız: "Ni. 
çin güldiiğümü ben de bilmiyorum.,, 
<lemisti. Garip birşeydi bu. 

Anne, mendilini yüzünden çekti. 
- Otmsana, dedi. Sigara içmez 

misin? Şu yanındaki kutuda sigara 
mr. Den ele içeceğim. 

Reggie kıza baktı. Anne ona doğ. 
ru yaklaşıyordu. Boynundaki inci gö. 
züne çarptı. 

Anne: 

simle kaldırılmıştır. Memurlar, halk, 
lise talebeleri, belediye, hükfımet, Hal 
kcvi erkft.nı cenaze merasimine iştirak 
etmiştir. 

Mezara bir çok çelenk getirilmiş, 

şairin hayatı ve hizmetleri hakkında 
nutuklar söylenmiş. şiirleri okunmu~ .. 
tur. 

Şair Vehbi Çizmeci 1933 de ölen 
şair Adanalı Ziyanın kabrinin yanına 
defnedilmiştir. 

Bir adam 
tehlikesi 

donma 
geçirdi 

Balıkesirde Kasaplar mahallesin
den Silleli oğlu Kiremitçi Osman odun 
yüklü arabasiyle şehre gelirken Saraç 
köyü yakmlannda şiddetli bir kar ti
pisine tutulmuştur. 

Karda yolunu kaybeden araba kor .. 
kunç bir tehlike geçirmiş, bir uçu
rumdan aşağıya yuvarlanmıştır. 

Bu sırada Osman da fazla soğuk
tan kendisini kaybetmiştir. 

lyi bir tesadüf eseri olarak vaziye
tin fecaatini gören köylUler derhal Or .. 
marun ve arabanın imdadına koşmuş
lar, Osmanı muhakkak bir öfümden 
kurtarmışlardır. 

Alaşehirde bir orta 
mektep açılacak 

Alaşehir balkı, kendi teşebbüslerile 
oıtı.mektep olabilecek bir bina kur-

1 mağa çalışmışlar ve buna muvaif ak 
olmuşlardır. Ortamektep, gelecek se
ne açılacak ve tedrisata ba.~lanacak

tır. 

Ala.~hirliler ve civar kazalar hal .. 
kı, çocuklarını okutmak için Manisa, 
İzmir ve hatta Simava kadar gönder- ı 

_Yarın gidiyorsun, değil mi? De.j 
di. 

- E\·et. Yarın gidiyorum. Bir 
daha hiç gelmemek Uzere .. 

Reggie bunları söylerken sigarasın. 
dan bir nefes çekti. Niçin bu kadar 
sinirleniyordu? 

Sonra ilave etti: 
- Çok ucı lıirşey .. 
Anne, elini sigara tablasına gö. 

tiirerek sigarasının külünü p:ırmağilc 
silkerken: 

- E\'et, dedi. Tabii değil mi ya? 
Bunlan söylerken bakışı ne kad:ır 

güzeldi! Evet, tamam ile güzel bir 
bakı~. Oturduğu koltu.kta vücudu ne 
kadar küçük kalıyordu! 

Reginaldin kalbi tatlı tath ~arptı. 
Fakat onu titreten kızın sesi. O bcr. 
rak ses idi. 

- Zannedersem burada senelerce 
hayat sürclün. 

Rcginald sigar: sından uzun hir ne 
fes çekti. Sonra: 

- Evet, dedi. Fakat bir daha hu. 
raya geleceğimi hiç düşünmüyorum. 

Anne: 
· - Burada bulunduğu müddet ta.j 
bii başka yere gidip gelmişsindir? ı 

Bu sırada dışardan bir ses geldi: 
- Gu gugu gugu gu., 

Anlatan: Menlikli Haydar 

-40- l 
çok beddua Mitat paşa cahil halktan 

a mış ise de sonra • • • 
· İngilizlerin ötedenberi Irakta nü- j 
fuzları pek çoktu. !ngiliz konsolosıı 

aynı zamanda banka doktoru idi. Bıı· 1 
nun mahiyetinde lüfilllir yaylasından 

1 
scçilm"ş bir taburdan fazla asker var· 
dı ve hepsi konsolosun emri altınd-ı 
idi. Bu askerler (Rcsillkarye) yani 
köy bn.~ı denilen bir mahalde kı[ila gi· 1 
bi yapılmış bir yerde oturuyorlarclr. 
Bu karye ba.sı tstanbulun Şişlisi gib; 
en mamur ve mutena bir mahallesidir 

1 

Benim de evim orada idi. Evin üst ka-1 
tındaki küçük bir pencereden bu kışla. 
ve talimgahlar görünürdü. l3:r lngiliz j 
çavuşu gelince bunlar derhal resmi ta- 1 
zim vaziyeti alırlardı. Talim bittikteu 
sonra baş ça.~ gidince hepsi acı acr 1 
zikre başlarlardı. 
Meğer bu Hintli askerin hepsi Kadi· 

ri müritleri imiş. Saatlerce zikirleri 
lle başımızı şişirirlerdi. 
Dünyanın en iyi cins binek atlan 

!rakın Müntefek sancağından çıkar. 

Bunların tüyleri ki.sa, göğüsleri geniş, 
boyunları ince, burun delikleri geniş, 
bilekleri kısaca ve kalındır. Ve gazve-

1 ler ile uzun koşulara ancak bunlar ta
hammül ederler. Bir gazve dört saat 
hesap olunurmuş. Böyle A.la cins hay
vanların şecereleri var ve §eeeI'elerinde 
şu kadar gazveye mUtebamildir diye
rek sair gfı.na meziyetleri ile beraber 
yazılır. Bağdat, Basra, Musul.. Bu üç 
vilAyetteki e~raf m hemen her birinde 
bir kaçar tane mutlaka bulunur. 

Vaktile Bağdatta vali olan ·Mitat 
paşa gayet çalışkan ve müteşebbis ol· 
duğunda.n kumandanlık inzimamı ile 
valiliğe tayini zamanında bu vilayette 
asker alınmazdı. Onun için Mitat p~a 
iptida niza.mı cedit tanzimine çnh~· 

mıştır. Bunun üzerine isyan eden halk 
tarafından çadırına ka.dar mermiler 
yağdmldığı halde perva.sızca yoluna 
devam etmiştir. Nihayet Bağdat vila· ı' 
yetini itaata almı~tır. Ancak isyar. 
halinde olan ve tama.mile n.cemleşcıı 
KcrbcIA ahalisi temerrüt itaat etm•·· 
dikleri ve Hazreti Abbasın tUrbesi et
rafına toplanclıkları için evvelemir<l~ 

kuru sıkı bir top atmıııtır. Tesiri gö· 
rültneyince mermileri yağdınnağn 

mektedirler. 
~enlerde kazayı tefti~ gelen Ma 

nisa ilbayı Lıltii Kırdar, memlel:etin 
bu ihtiyacına karşı büyük bir alaka 
göstermiş, her türlü yardımlarda bu
lunacağını vadetmiştir. Ala.şehir ve ci
var kazalar halkı, burada bir ortaoku
lun açılacağını haber alınca büyük se
vinç duymuşlardır. Mektebin noksan
larının tamamlanmasına çalışılmakta

dır. 

•af. 
başlamıştır. O vakit (dahil) sed~ 
duyulmuştur. Asilerin istiıncDJll u 
kabul etmi~tir. Sonra bizzat 11~ 
Abbasm minnresine çı~n.rak ge~ı c 
!anları "yakınız,, emrini verınietif·pe• 
zaman Miatt p:l.'.;a cahil hnlktaıı 
çok beddua almış i~e de: ıs. 

' 'Neticede nadim oıacak51ıı it 
Hayır dua edecek.siniz..,, d~,,r 
tir. Hakikaten Mitnt pa.~ yaktığı r 
lerin pl5.nlarmı yaptırmış, onbe§el' ııı b" 
re genişliğinde caddeler açtırınll• 1t 
cn.ddelcrin iki tarafına yeknass.k ~ 
yaptırtmıştır. Elli lira etmiyen ) ~ 
bu defa pek az zaman sonra bel ~ 
liraya çıkmıştır. Bunu gören h~ ~ 
§aya hayır dualar etmcğe başls.?Jl ·c 

Mitat paşa Bağdat civarında~ 
ürerine iki köprü yaptırmıştır. ;;tJ 
Musa Kazım tarafından derhal ~ 
tramvay yaptırmıştır. Hük(iınet fi 
nağı, bir mülkiye, ve bir askeri el. 
tiyesi, bir de idadi askeri bin&~ 
miııtir. lmam Musa ta.rafından rlJ 
güzel bir darüşşüa, Bağdat ~ ti 
bir hastahane, §ehrin cesametin1 e&f 
zarı dikkate alarak dört tane ~1 IJtf. 
dairesi, zabitlere mükemmel bıt ti 
hane yaptırmıştır. Bağdatta b~W 
göriilürse bir buçuk sene içindetrildl 
paşa taraf mdan meydana get. t».,. 
anlaşılır. O vakte göre halkın ılt ~ 
catıru tntmin için bir de vapur e~ 
kurar. Bu 3irket altı vapur ile . ır 
ve :Musula kadar vesaiti nakli)'C)11 

( 

min eder. Bundan sonra !stanbuııı.Of" 
lip İzmire vali olarak gönderilit· 
dan da Taüe ncfvolunur. ., ; 
Bağdadın havası sıcak olduğıll1 ti 

hararet derecesi çok kere kırk ik\I 
zı da kırk ~el-ize kadar çıkar. BUll 'f 
beraber rutubet olmadığından bUP 
raret o kadar mUcssir değildir. 
dadın suyu gayet güzeldir, lcZz.etl 
Fakat sular acıktan geldiği içi~ t~~ 
sayılamaz. Nehirden tulumlar ıle tt 
nır. Bu sular {hop) dedikleri b (!. 
küplerde durur. Bu kUpler de a.!' ~ 
yapılmış sandalyeler Uzerine, sflll 
yelerin içerisine de kUçilk çöı:xıl~ef 
konur. Küplerden sızan çöınle1' r 
içerisine aknrak tasfiye edilir. J31l ılı 
retle su bir dereceye kadar terD #J 
mi§ olur. Berraklaşır. Fukara ve 

11 
( 

takımının akılh kısmı sularını b 
kilde tedarik ve tasf iyc cderlı:r· d,ıf 

Calıil kısmı bu tarzda ihtirı;~tf' 
bile lüzum görmez. Zenginlere ~ ., 
onlar A vrupadan getirilen ta.sfıfC ~ 
leri ile sularJnı süzerler. acre1' 1. 
ve gerek Fırat nehirleri AnadO~ 
larmda.ki karlar eridiği zaman ~! 
eder ki bu mevsimlerde sular~ 
yanı ço?,'alır. Nehirlerin iki d~ 
tuıhrandan mul afoza için vcşt il 

Anne: leri setler inşa edilmiş. nehir iç~ f 
- Gel benim güvercinlerime Alin. dereceler uzun smklar ile isaretle e 1 

hnısmarladık de, dedi. Sen gilYer. muştur. Bu iEaretler ile suınrn;ı ~11e' 
cinleri sever misin? recclcr e kabare.lığı ırösterildiğı ~I 

- Bayıhnm. ?l!usul Ba"dadı, Bağdat ve hatts 
Reggie hemen kalktı, pencereyi yı derhal habcrd~ar eder. ) 

açtı, bir tarafına yana geçti, yanına (Arkası ı:tl 
geldi ve gü\·ercinlere bakarak gilldü. ----

,.ı 
Bahçedekl kırmızı kumların üzerin. Tllrklye Tıp EncUnte ,~( 

de gidip gelen iki güyercin mrdı. lli. Tilrl:iyc Tıb encUmeni, cağal~1 
ri daima ötekinin karşısına geçiyor. d prc>' / 
du. Öteki, hafif bir Fes cıknrnrak ka. d:ı Etibba odası salonun a, tol 1 . 
çıyor, o zaman birinci.si onun arka. Neşet ömer'in ba.slmnlığmdıı. ~t ~ 

mış ve doçent Dr. Muzaffer .1111t• 
sından gidiyordu. tktı :ı-· ti' 

rafınd::m (Ölümden 38 dal~ "btill~ 
Anne: fı ~ 

ya kadar ahnmı8 bir buteyn . dt '" 
- Bak, dedi. Şu önde giden Mrs. on'u trasesi) hakkında teblıl rt~ 

DoYe (Bayan güYercin) dir. Mr. Do. uza.JcC :,J 
lumılarak, bu mevzuun m s:r r~ 

veye (Bay güyercine) bakıyor, gülü. Cc 1 fesu 
yor ve kaçıyor; öteki nrkasından im. profesör General mi ' pro iJll fsıı1 r 

har Oı::mnn, doçent Dr. J{fi.z e~ 
şuyor. O zrıman l\Irs Dove buna tek. Dr. Osm~ Şercfettin i~tirak A 

rnr gülüyor. O nereye giderse Bay ..Ar 
lerdir. . ~f JJ1-: L güvercin arkasından geliyor. ur- J r 

Profesör Oberndorf er uııtle> t 
Anne oturdu ve sözlerine dernm {Bnıxelles'de toplanan, beyne

0 
~~I 

etti : kinci kan'"::?r kongresi mesa.iS •criltl'" 
- O gidiyor, öteki de nrkasınd:m. landa ilmi izahat ve Wsilfıt ' I 

"Gel l\lister Dovecik.. geh, geh, geh .• , tir. . _ t,tltl ~ 
işte onların bütiin hayatları böy. Dncümene yapılan tebhg~ (~ 

Iedir. Redosta onları hatırlayıp dü. tazamnn n~rini temin için bıt 11t 
şüniirsen emin ol ki onlar gene bura., ve) çıkanlması hal<kmda., fd~ :i:/ 
da bu vaziyettedirler.,, ı tinin tcklüi, e!<S<!riyetle kal> 

'.(Arkası var.)J tir. 
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ltalyan muharririne göre 

Yeni bir siyaset 
devri açılmıştır 

lGrk· ıye ile ltalya arasında Boğazlar 
meselesi ve ona bağlı 
Meaeleler ayr1 ayrı de§if, TUrk • ltalyan 

1 aiyaaeti çerçeveal içinde tetkik edilmelidir 

'~. "~rnale d'ttalia" ıaze -ı Zecri tedbirleri arttırmak için İtal-
':- ıa.ı,._ &rıinİo Gayıda imzaıile Türk yaya karşı Akdeniz anla~ınasını doğı:-

SOVYET 
tedhişçileri 
1roçki Balkanları 

Atmanyaye verecekmiş 

,..., ______________________ ! 

BORSA 
28 1 . 937 

llhalarmda 1ddııı &pn,lll olıw1ıu, OM 
rlade wuaıuele ıuft!Wt'rdlı. Kıı.kaml&I 
ıııaaı U de ıwpaıuı llllht U,>·11UJin. ıa 

PAR AL AR 
oı!J - • Şll!D AVUb 

ıııö - turya ~ -
JJ7- •.Mark 29 -
l!l,- •Zloti 2~-

t- • Pengo ııB.-

2~ - • Loıy ,. -
o.b - ' [)lr.Rr bi.-
ö- Yen -
oi- • Kron IBVec: ttı? -
bU - • Altuı ıı ih -

- •Bani not ~Hl 
., 

Çe ,, 

VAKiT cep kltapları No. 7 

Muhtelif eserlerden 

Her memleketle 
B~rkaç gün 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

V AKIT KİTABEVİ ~ ~ YlllanJapnaıından bahaeden 'ı ran siyaset tabii bu aşağı yaygara vası-ı 
' '-ıa ~t ve ajıuular bu maka- talanndan da istifade edecekti. 
~ T" '1lcraıan venniılerdi. Bu ma- Bugün Türkiye kendı başına düşü-
~Qıic - ltalyan münaaebab ba-1 nebilir. Kendisini alak:ı:!ar eden her 1 
~ cLıba bqka mühim noktalar memleket'n ve muhtelif istikametlerini 
'-N.J. lı.aı burada tamamını venneği ölçebilir. Şunu teslim etmeli ki Türkiye-

• LUtıdra 

• Nevyorıı 
• Part8 

(l 7-
l 7. ıı 

11l tı 

• 11 ıu 
11 B:itı ı 

1 !) 2 1 

I<,iyatı: 20 kuruş 

----
~· nin menfaatlerine karşı e:l müessir dar-
\r~ Türic ve ltalyan Hariciye beler mevhum İatlyan korkusunu orta
~ ili.- ~nıda ltalyarun ti.malin • ya çıkaranlardan geliyor. Zaman herşe' ._::ele buluıacaklannı kısaca yin hakikatini gösteren büyük bir kuv-

!ttı1 . en aonra ıöyle yazıyor: vettir. Pek geç olmıyarak bugün işin 
&tbetJer • ile Türkiye arasındaki müna- hakikatini ve onu sakhyanlann ha· 
aı.. ~ 110ktaıından ufuk, ne kadar az tasıru gösteriyor. 
~. it&} bulutlanmıştı, şimdi aydınla- Her iki tarafın Akdeniz statükosuna 
' Çalı Yanın hüsnüniyeti bu iş için hürmet için verd:kleri karşıl klı taah· 
'aıa oı.ıı .:.rruı~r. Belki bu hususta nok hilde istinat eden "Gcntlemen's Agrc
~llıııaıı ilrkıyenin hüsnüniyeti idi. ement,. şimdiki halde bir kere daha te
tC!tttril lebeplerini Türkiye tarafından yit ediyor ki İtalyanın, İspanyol arazi
'~ ınuıirrane ve fev:calide iti • sinde fütuhat emeli beslemediği gibi 
~~ iıbt ~nıak lazımdır. Bu itimat- Tilrkiyeye kartı da taarruz fikri yok-

Anlaştldı_:ına göre Tuna havzası ve 
• Mll'llnc ıtı. 

• lirl!kııeı ' . . 
7 b 

1 • \ 11.~I\· ı . ı :l 
Balkanların Almanlar tarafından ele -

1 
• B:.cııı ~~,, 4. ıı 

geçirilmesine müsaade etmenin lüzumlu 1 • Bllkr"' ııı-. b ıı • AUn11 :-, 

• CeneYrt ıs 4716 olduğunu, Troçki, arkadaşlarına mu - • IMı:r·~r 4 4 !> 
habere yoluyla bildirmekteymiş. Diğer • Soty11 rıı.iii • Yoknn11.ma t ı · :! 
taraftan Japonyanın da Çindeki emel-
!erine mani olmamak tcl:lbirini ileri 
sürüyormuş. 

Dempsey Ameri
kan haydutlariyle 

çarpışacak 

1 • Anı,.vrrı11"' l 4 1 • Musknv" ~ h 
' • Prıı~ ~l!7t12 • ı:;tnkholm .Hl ı 

ESHAM 

13 Bankası 10-
Aııadıllu 21 o, 
H.ejt l 
Şlr H1'1Vı1Y -

• tı.tcrkez Banıı 97,:1 
U. Slgortıı .J 1 

Ponıımocb - . -

ı atıtırazlar 

• 1933 T.Hor 1 ~2 ı 7tı 

~•mVl'IJ 
• (,..,mento 
Otıyon Del 
Sark Oel 
Balya 

Şark ın tc7• 

reıt>ton 

d oıı 

l.f, -
JOO 

Jlll 
.u 

Tahville.-
ıı:tektrtk ~t 'tıııı t edilmiş hiç bir realiteye is- tur. Geç de olsa, Türkiyenin İtalya ile (5 inciden devam) 

~hde ı;oı'du. Bu emniyetsizliği Tür- bir yakınlaşma arzusu göstermesi bunu Bu havadis, Amerikada halk ara. • • • • a 21 ~fi rram .. , ııı,7ı 
~ ı_ lnn ıiyasetine kartı yerleş • milıahededen doğan bir temel üzerine sına .,a .. ·ılıp bü .. •ük bı"ı· he .. ·ecan u .. ·an., • " • • m ıH 1 ttıhtnn ~.Ob 'l'flr .. tenıi ·' ; " " " lstlk Dıı.hlll il tJ> • An.aaoıu ı 87 !11 
. kl,trılrı ~lerdi. İtalyan ıiyasetini dayanmaktadır. İtalya bu arzuyu mem- dırdığı zaman bundan istifade etmeği Ergenı hılllt ııtı- • Anadolu n ıı7 u 1 

"~ttı hlılli menfaatlerine muarız nuniyetle karşılar. (Çano) Ciano ile A- düşünenler de oldu. 192" " u - - Anadolu w -
~ lete~re Çevrilmi§ olarak göster - ras arasında yakında yapılacak olan gö- Hakikaten, boks maçı tertip eden • s . El"ZUrum 9tı 2 • Mt:mdll(J " 4120 

~~ tr. Halbuki TrablusgaTp har rilıme İtalyan• TUrk milnasebetlerini teşekküller i'in halkı heyecana nrc. ---·------------
)e ql'fı~ra t~lya tarafnıdan TUrkiye- ileri ve realiteyi anlıyan bir safhaya gö- cek büyük bir maç yaptırmak için .... ------.---imi!!"----~ 
llıttıittir iç bir hasmane fikir beslen - türebilecektir. hundan daha güzel bir fırsat düşmez. 
le bir ' hele böyle bir fikirle hareke- İt:ı.lyanın l\fontrö mukavelesine gir- d' 
ık" ttçilıne . . O . ı. 
""il 1 ınııtır. muharebe ıse, mesi Türkiyeyi alakadar eder. Malum- Şimdi, Dempseyin bu fikrinden is. 

ttçel\ :/"r~ki daha mühim hadiselerle dur ki bu mukavele Boğazlar rejimini tifade etmek istiyenlerden biri şöyle 
l'dt 1caı::U· Yirmi beş senelik bir ma - feshedilen Lozan muahedesi yerine ve düşünüyor: 

!t'ilhaıc~!br, Türkiyenin menfaatlerine daha uygun · Dempseyin meydan okuduğu hay. 
'lu 8 ;:a BUyük Harpten sonra A - bir §ekilde tesbit etmektedir. dutlar arasından her halde bir tanesi 

e a illerine silahlı Yunanlıları Türkiyeye karşı Montrö muahedes!- ~ıkacak ve onu boy öl~Uşmeğe davet 
~~ İtalya değildir. Bilakis 1tal - nin ahkamına İtalyanın itiraz etmesine edecek. Böyle bir kabadayı çıkmasa 
ıye ile Yun::m'istan arasındaki bir sebep yoktur. İtalyanın Montrö kon hile, Dcmpsey muhakkak onlardan 

'-.~nın 
~~tı Yapılmasına kat'i surette feransına ve o konferansta tesbit edilen birini bulacak ve er meydanına ~eke. 
~' r. Bu anla!ma Akidenizin ,ark kararlara niçin iştirak etmediği malUm- cek. 
~. ~ büyük bir sulh unsuru ol - dur. Bu sebenlerden biri Milletler cemi- Işte 0 zaman yapılacak şey bunları 
. 'iıt Undan sonra da Türkiye ile yetidir. Konferans Milletler cem'yetinin kendi b.-ışlarına bırakmnmalt ve ikisi. 
~ 'h an arasında bir dostluk mi - himayesi altmda bulunuyordu. Sebep- ni hazırlanmış güzel bir ringe çek. 

~-- 'l'ttrttlınııttr. Bilyilk Harpten son' - lerden biri de zecri tedbirler zamanın• mektir. iki rakip burada belki dUn. 
t \'htt aı:azilerini işgal edip Tlirkiye da Akdenizin ald·ğı karışık vaziyet idi. yanın en heyecanlı bir boks maçını ya. 
~tıi orta bır mesele, bir kom§uluk me- Bu vaziyet, artık liizumsuz olduğu hal- pacaklar. 

· Ya çıkaran da İtalya değil - de devam ediyordu. Buglin vaziyet ge- Dempseyin de fikri güzel, onun bu 
k. 'l'İitL· rek Akdenizde, gerek Avrupada değiş- fikrinden bu -kilde istifade etmeği a ııı:ıye . r-

CTM \ t'umıı rtesı 

Takvim 29 rr. Ka. JO rr. Ka. 
======ıl 6 Zilkade 17 Zilkade 

G llı:ı dOğıJf'J 

GQn ballfl 
8atıab nama& 
ogıe ıı&ml'l.Z> 

(kindi aaıoaz::ı 

Ak§am namazı 
YaUı 1UUNlZl 

lımU 

Yılm geçen güıılert 
Yılm kalan günlen 

7 15 7 14 
17,21 17,22 
618 6 17 

1227 1227 
J.'iOI 15,05 
17.21 17 22 
1854 18~~ 
5 32 5,. 2 

29 30 
336 335 

Neslimizi nasıl 
ıslah edeceğiz? 

( 4 üncü sayı/ad.aıı devam) 
da.~İy ~ın İtalyaya karşı gösterdi- miş bulunuyor. Milletler cem'yeti artık t:ısarlıyanların da düşündüğü mükem. 
~ nttı_ızli~i bir ecnebi propagan - devrini kapatmı§tır. Türkiye İtalyan mel! Şimdi bütün Amerika bu heye. Hastalık ve bu ylizden sefalete cani 

·Sarı Cticeaı olarak görmek lazım - imparatorluğunu tanrmak için Milletler canlı macerayı bekliyor. veya mücrim olmaya m:ıhk\im doğan ço· 
~dt ~crece ferdi olan bu yıkıcı pro- cemiyetinin resmi müsaadesini bekleme cuklar ve cemiyet için bir kir ve kuv· 
dıı., lıahl~lyanm hataları diye bir ta- di. Bak1rköy halk salonunda vet değil, bir izt:rap ve zaaftır. Haata·ı 
~tini 'it.er ~ratmağa, Tilrkiyenin Montr8 meselesi ve ona bağlı olan di- konser ve konferans hane ve hapishaneler bunların devamlı• 
1tlerd tndı etrafındaki hakiki me - gv er meseleler kendi başlarına ve par.-a 1 makarrt oluyor. 

:s C. H. P. Bakırköy kinci ocağı hal-
' Uıaklaştırmağa çalışıyordu. parça değil,!talyan - Tlirk münasebet- ka mahsus devamlı konserler ve fay- _ Almlnyadaki kısırlaıtırma çaresi 
llııı. «tru.11 ~hi bugün ortaya çıkan ta - teri çerçevesi dahilinde, ~ki memleketin dalı konferanslar tertip etmektedir. hakk·nda ne dilşUnüyorsunuz? 

~~-.. L tlelcs{dir. Bu, elle tutula - ıiyasettekı' istikametleri ve arzulan ta• .. 1 ı •"rqtl İlk konser ve konferans 30 birincika- - Biraz evvel gayeye vuıu çare 1.:· 

ı •e er dUnyaıından daha mil - mamile gözönilnde bulundurularak tet- nun cumartesi ak~mı saat 9 da Br.- rinden müsbet olanl:ırını söyledim. Kr· 
llttı IUpJıeıdaha canlı bir meseledir. kik edilmelidir. Zamanına göre i§ siya- kırköy Parti salonlarında vcrilcccktif. 1 sırlaştırma mevcut çarelerin içinde m:.:· 
114..~--~r Habeşistan meselesi esna- seti devri geçmiştir. Bugiln milletler a- ---------------- hakkak ki en ba§ta geleni değildir. 
ttı~d' .baıka propagandalarla da rasında samimi hayat ve faydalı teşr~. mı'! bulunuyor. ~ ırıı · - Diğer memleketlerde bu husustal:ı 
~ "'ıhu rn~~t!.r. Kaç kere tahrikat- ki mesai kuracak olan şey, biribirileri- Daha başlangıçtan beTii idi ki, bu 
ı._, !tal t curum halinde yakalanidı 1 nin ka1111ıklı olarak tanıdıkları ve ka- muahedelerden her ikisi ide, İtalya işti- çalışmalar? 
"'tt ı.ı Yanın Akd · d · f'" f 1 ·1 - Diğer memleketler bu hususta clur 
) ~ 1\ t' . enız e yem utu- bul ettikleri men aat erı e tessüs ede~ rak etmedikçe, pek çok ameli bir fay • 
ı...,,._, .:!lı Planlar kurdugvunu söylü- umum·ı ve bu"vı"ı'k i~tikarr.ctlerin realı'zmi ı· M madan çalı•ıyor ... Almanyanın en z'ya· 
"il "' ~ 1 ~ dası olnuyacaktı. Mese a, ontrö mu -
u_ )'e..: 01- a huki İtalyan harbinin ta - ı· ,..ı"nde yapılacak siyasettir. . b de nazarı dik:::ıtini celb:tmeıi biraz d~ 
"111......:j '« :s kavelenamesi, İtalya ulunmaksızın, 

"'Wtl•r drı Afrikadan ,..ıkması vahim nasyonal sosy:ılizmin programında bu-
" ~- :ı Fransız - Rus misab ile takviye edil-

05ururdu. Vi,....ine Gavda r.un a··::ıc:ı bir n~:vki almasınd:ın ve si-
'• ""'=t:c h yasal rebepkrlc i in alcvlendirmiı olrra- ı l 

' ·.. ' mi' bir Rus - Romen - Türk - Fran-
lİ sız blokundan biraz ıda a ileri bir 1ey 

r kiye - 1ta1 ya m u·. z a k e re 1 e r •. olacaktı . ~1i7:i:~tl;; ~~~~:t·a v~u h:;::~~ek ızee~~ ~;~ 
fL, - col,t-ın'Jeri tatbi: olunuyordu. l\~e 'eri t"'lı'/• Bilhassa İngiltere için, geı:;en sene -

1 nin deniz kuvvetlerine ve boğrızlara nit • 
~ Jt / • • rr.e"'L'{ctlercle rnll·:ı mevzuun eh"mm'· 

k b
. f 1 • ·a· .\·eti :mlatılarnk şuurlu bir ıstafa temı· 1 .. a yan Anlaşmasının netıcesı sayılıyor muahedeıennin müessir kılınması müş-ı 

ıı:._ tere :r men nat mese.esı ı ı .. 
~ · ......_ nine calış 1 yor. Geç l·:ılmak ve rünü-ı 

. •ae OINerver'' gazetesi • deniz muahedesi,, aktedildiğl zaman Boğazlnr için, Montrö mukavelesi -
O tile h birinde geç kalJıf• mızı gö::ere1

• üzill· 
tll tstıı .. lllu abiri yazıyor: Londradaki İtalyan ıcfiri Grandi, ital - nin verdiği haklara İtalya asla muha -

1 
. 

-"'t l "-1 Lo mek istemiyo::sak biz de bu mevzuu dık 
lbı,, lltUt.... ndradaki Türkiye sefi- yanm bu muahedeye iştirak edemiye - lif değildi. İtalyan - Türk münasebet-

·~ ~,e h · l:atlc tahlil ve mlitalca ctm•ye mecb·ı-
>.t·o~\l arıciyesi arasında konuı- ceğini bildirmişti. Çünkü Akdenizdeki !eri, itıı.lyan - İngiliz münasebetleri 

tlbııt illetle ltur. cemi tahşidatı İtalyanın, Akdenizde kadar ve an'anevi surette iyi idi. Ce -
ruz...... • 

Doktoru, · ir r.a~talaril: yalnız bıra- 1 

l:arak tcşc1;kür cd p ayrıldım. 
ter it il iç~ ~rn~yeti konseyinin bu - herhangibir tahdidi kabul etmesine im- nevre zecri tedbirleri dolayısile husule 1 
ltUı °?tıınıaı bıttıkten sonra, buna ben. kan bırakmıyordu. gelen Akdeniz gerginliği neticesinl:Ie İ- j 
tıl't ~litttı A. arın Türkiye Hariciye Ve- Buna benzer diğer bir sebeple, ve talya, Türkiyeden, hatta Yugoslavya -
~ta ltoııt c:· raa iİle İtalya Hariciye na- yine Milletler Cemiyetinin zecri ted - dan ayrıldığından daha çok uzaklaı -

~1-ırııı1 ıano arasınlda yapılması da birleri dolayısile hasıl olmuş gerginlik mış bulundu. ;;::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::·:: 

lit~ İlti h~~~ temin edilmiştir. yüzünden, İtalya, geçen yaz, boğazların İngiliz.- İtalyan anlaşma.sının ya- H Ankara - Bük reş ii 
~ldı..._ doğu ~se~ •on Akdeniz gergin - takimini temin edecek olan Montrö pılması, bır sıra sulh hareketı meyda- :: :: 
'-·Q:lai~ r ugu tehlikelerden birini konferansına da gelmedi. na getirmiıtir. Bu hareketler, hatta Aa- ~ SadT l E•rtemin H 
1111._llttaı.ı.r ~atuf bir teşebbüstür. Bu İngiliz - İtalyan anlaımasırun ne- denizin ötelerinde de ehemmiyeti haiz ı·ı1 ii 
·~~bı iltı~rudan doiruya, klnu - ticesi olarak, İtalyan hUk\imeti bugUn olabilir. Hemen en yakınımızda bulu • Son ese rl H 
' ~ de aktedilen İngiliz - gerek "Londra ldeniz muahedcai,, gerek nan iki imkln, İtalyanın "Montrö mu- H Yak11,da ~ıkıyor H 
~ aıının neticeıidir. Geçen "Bo~azlar mukavelenamesl., maddele - kavelenamesf., He, "Lorldra deniz mu - :i:::::z::::umnm rm:::;aa -::-.--=::aiiı 

1;irını betinde "Londra rlne artık yabancı durmıyacağuu bildir- ahedesini, imzasıdır, 

Askeri Tıbbiye okur lan için 
676 lalam pijama 15-Şubat-937 
Pazartesi günü saat 15,30 da Top • 
h::ınedc Satınalma Komisyonunda 
açık eksilbne ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1960 lira 40 kuruttur. llk te
minab 147 lira 3 lnıru,tur. Şartna • 
me ve nümune:;i komisyonda görü • 
lebilir. lste!tlilerin kruıuni vesikala • 
rilc belli :.aatlc komisyona gelmele • 
tJ. (323) (548)~ 

"' ~ . 
Adteri Tıbbiye okurlan için 1132 

fildikos fanila 15-Şubat-937 pa· 
zartesi günü saat 14 de Tophanede 
Satınalma komisyonunda açık ek • 
siltme ile alınacakttr. Tahmin bede • 
li 735 lira eo kuruştur. Uk teminab 
55 lira 1 S kuru!lur. Şsrtname ve 
nümun~si Komfoyonda görülebilir. 
lsteklelirin kanuni vesikalıırile belli 
saatte l;cr:ı~sycn:ı. gelmeleri. (325). 

(549), 

Trakya ve Çana'<lcle ile latan • 
buld3 bulunan birlik erin ekmeklik
leri için kırdırılacak 1350 ton huğ • 
dayın kır:lmlması 27-1-937 ka -
palı zarfla ck5iltmesme talip çılana
dığın&ın p~zarlıhla eksiltmesi 30-1 
-937 cumar(esi günü saat 11 de 
Tophanede satınnlma komisyonun • 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 8689 lira 7 kuruştur. İlk temi • 
natı 651 lira 68 kuru~tur. Şartname
si Komiayoncla görülebilir. Trak}ra 
ve İstanbul için ayn nyn fiat verile
celdir. isteklilerin knnuni vesikala • 
rile bcrnber belli saatte K'Jlllisyona 
gelmeleri. ( 324) ( 550) 

1$tanbul Üciincii icra Mcmıırlu
ğwıdan: 

Muknddema ı .. mirJe Değirmendağı 
ikinci Mahmudiye cahnlle!inde Halii 
Ağa sokağında 1G numarada mukim 
iken hSlcn iknm.tgd.hı meçhul buluna:l 
M uı:tafa Kfımile : 

Adaletin İt.tnnbul Asliye üçüncü hu
kuk mah1~emesin:!en aleyhinize istihsal 
ve berayi infaz dnircnizc tevdi eylemi'> 
oldu~u 23.12.936 tarih ve 936/1044 nıı
r.laralı fıkrai hükmiye mucibince 22.9. 
936 tarih'nden itibaren ayda SO lira na
foka:ıın tahsili tal:arrur ctmis olmasın,, 
bin:len bermudbi karer ve talep mezkur 
p:ıranın t:ıh ili h:::.l.hncla taraf nıza gön
nPrilr.n icra emri İ!;3m.tga!U h ztnnızıtt 

mcchuli}'eti itibarile tebli kılınamıya 

rak bu hl'!:Ustnki t::brr;:ıtın 20 gün müd
detle ilanen tebliğine karar verilmiş ol
makla tarihi il.'.!ndan itibaren mezkfır 
mi:.lddct arfında ve 37 81 D. numarasfü 
t~htı h:.ı'·:n:: :::.lımın borcunuzu vermedi
f,iniı: veya icranın tehirini müstelzim ol
mak üzere tetl:'k merciinden veya e!t 
oleuğu mahkcm::den i:ıdcyi mahkem ... 
yolile veyahut temyiz mahkemesinde:'l 
bir karcır gctirm:diğiniz .takdirde mez
kur müddetin hitamı müteakip karar ve 
talep veçhile ve cebri icra suretile icap 
eden muameleye devam olunacağı ınaliı
munuz olmak ve bu baptaki icra emri
nin tarafın·za tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere keyfiyet ilinen teblif! 
olunur. 

IV. No, 20540}. 



TCRK GiBi Kuvvetli 
sözü boş değildir/ 

ÇAPA MARKA 
bu sözü te~1id eden 

biricik imal 

Müstahzaratı 
yurd toprak larıoıo 
kaynağıdır. 

Kuvvet, kuvvetle tutulur. 
-- ~-----------------

Muhamen bedeli (24000) lira olan 780 ton Hematet 180 ton dö
kümhane piki 9-3-1937 Sab günü saat 15,30. da kapalı zarf usulü ile 

Ankarada idare binasında sabn alma caktır. ''iiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif;;::=:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::; 
Bu işe girmek isteyenlerin (18 00) liralık muvakkat teminat ile ka • il DOGUM VE KADIN 

nunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 ' HASTALIKLARI 
numaralı nüshasında intişar ehniş olan talimatname dairesinde alınmış 1 MÜTEHASSISI 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 - a kadar komisyon Reisliğine Dr. Naş·d Erez 
vermeleri lazımdır. 1 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay -
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 412) 

BEYOGLU İstiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet . 
miştir. Tel. 41572. 

Deniz Levazım ~atın 
ma Komısyonu 

Tahmin edilen bedeli 10200 lira olan 40000 metre Ame 
lS-Şubat-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de 
usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 765 lira olup tartnaınesi Komisyondan 
parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunu n tarifatı dahilinde tanziın , 
1 

. . . ruf O .. ri kapalı teklif mektuplarını 15-Şubat-937 Pazartesi günü 
-
1 

Bırıncı 81 perator - kadar Kasmıpa§ada bulunan Komisyon başkanlığına makbuz ın 
O r • C AF EH TAY Y A RI vermeleri ve bu saatten sonra verilecek mektupların kabul · 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng n etmiştir 

4. cü keşide 11 Şubat 937 dedrr. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.CüO, 12.CCOOO 10.000 bralık ikramiye erle 
(10000 ve 20.000, liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat.: 

Paris Tıp Fe.kUltcsl S. asistanı dimağ, 
estetik ve her nevi erkek ve kadın ame_ 
liyatları, rahim hastalıkları ve doğum 

mütehassrsı 

Her gün saat 

8•11 e kadar MECCANEN 
muayene 

Öğleden sonra ücretlidir. 
Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han 

--· No. ı, Telefon: 44086 --· 

- Kulak, Burun, Boğaz ... , 
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKEt' 
HCJSNCJ TARAV 
Beyoğlu, İstiklal caddesi Singer 
karşısında Saka çıkmazı No. 3 

Telefon: 43242 

1 KURUN 
Abone şartları 

Vı!lılc 6 ayltlc 3 aylık Aylık 

Mc.mlclı.ctimizde 7SO 420 235 110 
Yabancı yerlere 1350 725 400 l.SO 

~ost~ Birliğine) l SOO 950 gırnnyen yerlere )OO l80 

Tiırkıycrun her posta merkezinde KURUN't 
ebone yazılır . 

Telefon 
!darct 24370 
Yazı işleri: 21413 

Poıta kuhısuı 4S 
1" elaraf adreai: KURUN lstonbul 

Basıldığı yer: lstan'bul Ankara Caddesi 

V AKIT Yurdu. 

Sahibi : ASIM US 
Nqyiyat direktörü: Refık A. Sevongil 

~· .Bil~t alan herke~ 7 /Şubat/937 günü akşamına kadar biletini· ı 
degıttirmif bulunmalıdır. Bu tarihtea ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
olur.~ ...,_._.....,_.....,...-_....., _____ ._..., 

1 

Semtimeşhur ve 
mahallesi 

Cadde veya 
sokağı Nr: sı Cinsi 

Eminönünde Valdehanı içinde 5 iki oda 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs nihayetine 
Aksaray Babaha- Camii içinde Küçük oda. 

sana lemi. 
Cibali Seferi-
koz. 

Vapur iskele
sinde. 

5, Baraka 

" 
,, ,, ,, Cami avlusu. 

Y ukanda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinde1' 
muhammen kiralarının seneliğinin o/o yedi buçuğu nisbetiııc:le 
muvakkate akçelerile birilkte ihale günü olan 3-Şubat-937 .~ 
günü saat on beşe kadar Çemberlitaş ta lstanbul Vakıflar Bato>" 
de Akarat kalemine gelmeleri. ( 535) ~ 
~~~~~~~-~~----~~----~~,. 

lstarıbul Üçüncü icra ' 
ğundan: ril~ 

Mahcuz ve paraya ~e\1 }ıŞl 
rar verilen 1 duvar saatı, 

1 . açı 

lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 
halı, portmanto, ve saıre .. < 

suretile 2.2.937 tarihine ıntı~ı 
Altı adet muhtelif tezgah pazar • nü saat 16 da Beyoğlu tstı 

, Irkla eksiltmeye konulmuştur. Tah - Hacoplu hanı önünde satııaca; 
min edilen bedeli 18000 lira olup lip olanların mahallinde haz~ı 
ilk teminat parası 1350 liradır. lha - cak memuruna müracaatları•. 

(V :N'O· . 
lesi 1-Şubat-937 pazartesi günü ~ 
saat 14 tedir. Eksilhneye gİrecekle - -1-ik-te_ih_a_le-gun-.. -v-e_saa_tinde ~ 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü M. M. Vekaleti Satın.ı-) 
madelerinde istenilen belgelerle bir - nunda bulunmalan. ( 570 


