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SAYIFA 

Moekova.. 29 (A.A.) - Milddefumu
Jll Viyohioaky, "Milvazl merkez,, da.
'9aaındaki 17 maznunun Troçkism fa. 
&U:yetıeri, kundakçılıktan ve sair cina 
~eri sebebiyle idama mahk4m e
dlbneıe · · •...+-•..+ı nnı u.~wr. 
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Başvekil Anlaşmayı Tahlil Etti 

ki -.-.,91 
llaaaaamazda 

~zı mühim tadilit yapıllyor 
..... ~a, 29 (Huıual muhabirimisden) - Tqkilitıesaaiye Kanunu

bir tadilit yapılacaktır. 

~ ~tıeuaiye Kanununun birinci maddesi Türkiyenin bir Cürnhu
~ ~lfti olduğunu ıöyler. Yapılacak tadilAtta bu fıkraya, Cümhuri-S Partisinin altı vasfı olan "Climburiyetçi, Milliyetçi, Devletçi, 
'l!iı+t .:.nkıl4pçı ve Laik,, kayıtlan da devletin vuıflan olarak illve edil-

~'lldlatıeuıiye Kanununda yapılacak ikinci tadiltt da kanunun 
.... ait olan maddesindedir. Bu maddeye '"Köylüye toprak dağrt
~~dan istimlik ayn bir kanunla tayin edilir,, diye bir fıkra ko-

4.t. ~Pdacak tadilit arasında din aerbeatiti baklanda da bir madde var
~bu maddede tarikat Ayinlerine ait olan fıkra -~.~~ğiı.::ilme~edir. 

l).. Haftada bir 

~ya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

liirk-Arap dostluğunun 

, ismet l~önü diyor ki: 

Sancak nııntakası bir 
1 Urk nıenıleketidir 

Buradaki Türklere verilmesini istediğimiz mevcudiyet ve 
ayrı idare hususundaki davamız hak kazandı, kabul edildi 

Anlaşma Suriye için de bizim kadar 
sevinilecek bir hidisedir 

Ankara, !9 ( Buauaı) - Mecliain 
bugünkü toplantıaında. Hatay davcı· 
.uıın hallinden dolayı Atatürloe ve lı. 
met lnöna hükiim...'>tine Meclialn te. 
,ekkürlerinl bildirmek için verile11 
takririn alkıflarla kabuliinden ıonra 
Baıvekil lımet lnöniJ ldlrıüye gelmi~ 
ve beyanatına fÖlll? bafltUIUflır: 

Muhterem arkadqlar; 

Hatay da'VUı Cemiyeti Akvam 
meclisinde, atlkadarlarm da iftlraki

(Bon•: B&. ! Si. J) 

RIN 
Miting varı 
Biitiin şehir halkı 

Bel}azıtta toplanacak 
Yarmki pazar gUnn saat iki buçuk. 

ta Beyazıtta Cumhuriyet meydanında 
bUyllk bir miting yapılacağmı haber 
vermiştik. Bugün programı netredlyo-
rus: 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 J 
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J Kamutaydan 
J Atatürk'e 
\ . . 
( v·e. ismet InQnü bükii· 

i m~~~~~~B~!!ü~~ ba: 2 
1 Camtez·m bqkanlığmda biribirini müteakip iki celae aktetmİftir. 
) ikinci celee açıldıktan IOlU11 Mahmut Esat Bozkurt ve arkacfw 
\ lan apjJclaki takriri vermiılerdii: 
f "Türle Ulusu Devleti Reisi Atatürk'e ve ismet lnönü büktmetine 
1 ulusal clavumz olan Hatay itinde Türke elde ettirdikleri muvafhlii. 
\ yetten ·dolan Kamutayca l'ellDeD tefekkiir edilmeaini tek&f ederiz.,, 
j Sqvekilin nutkundan eonra Mahmut Eeat Bozkurfun tekli· 
\ fi reye konulmak üzere tekrar okunduiu zaman General Kazım » 
f buktekin (DiyUbekir) bu takrire Büyük Erkanıharbiye Reisi Ma
\ reşal Fevzi Çakrnak'm da ilave edilmesini teklif eylemiı ve takrir tek-
' lifle beraber ve alkqlarla kabul olunmuıtur. 

~----------.ı; Bundan sonra Durak Sakarya (GümÜ§hane) nin Meclis namı
\ na kahraman orduya selim gönderilmesini mutazammm teklifi o-

KURUN ilavesi 

l kunmU§ ve sürekli alkqlarla taavip edilmi§tir. 

t Başvekilin teşekkürleri 
! Ankarll, 29 (A.A.) - Hatay davaamm milli arzulara muvafık J bir tekilde halli dolayısile memleketin her tarafından almakta oldup 
\ tebrik telgraflarına tctekkürlerinin bildirilmesine Batvekil ismet 
f · fnönü, Anadolu Ajansını tavsit buyumıuılardır. 

\.1ınuıı1111ıııtı111ı11ııı11111ı11111ıı•1111uıııııwııı111ıınnı11111ıı1111111111ııııııı111111ıııııııı.1..-.ııılflll"lllltııılllllll...-... .-._,, 

Portekiz bir toprağını 

d U•• "' •• k t Buıün 46 DCI l&J'IYI pzetenizin gum DO ası içinde buJece1mna. 

99 sen~ için ve 400 milyon altın marlca 

Almanqaqa vermiş ta Eıinizdeki sagıda; 
.llsızlar Türk - ltalyan dostluğuna Bir gece işçisi 
t rekabet gözü ile bakıyorlar Yazan: ~ik Ahmet ~oıı. 

J Yol a1kadaşım Puşkin 

Ayni şekilde bir anlaşma da Kamerun 
için Fransaya teklif edilecek 

"Ponga tarılıinde ilk defa vuku Değerli muharrir Sadri ERTEM 

b 
Sovyet Rusya ve Putkin intibala- Paris, 29 (A.A.) - Journal cue., marka halii olacalını tahmin ..-.. 

Ulan bir /ı.adise tMlnin Berlin muhabirinden: Alman- ruz. rmı anlatıyor. 
~~ ya ile Portekiz arasında bir ltilifna. Başvekil B. Bitlerin 30 Unu-. 
hkı..~ ~ lstiklil verillrse meli beslemediğine kuvvetli bir temi· Aqrıea: me imza edilmiş olduğunu, hiç bir nide tamamlle sulh lehinde siyU,.._ S _ l'rana1ltllıat eder diyerek Suri- nat verilmiştir. Onun içindir ki Millet. tekzibe uğramak korkusu olmaksızın, ji bir nutuk ile Porteldzle - .. •--·• Asyanm şimalinde yqıyan Gıljak- ,_ ...., 
'b.....~ ızla.n iğfal etmek Is- ler cemiyeti konseyinde Fransayı tem- larm yaptıkları acayip bir tören: haber verebiliriz. Bu itillfname ah. olan itillfın akdini bir sulla saferi 
~~ iddtaıarnu çUrUtmek için dt: sil eden Delbos Suriyelilere hitap ede- klmına göre, Portekiz htildimranlık olarak tesbit etmesi muhtemelcllr. 
~ile en giU.el bir for- rek Türkiye ile iyi geçinmeleri tavai- Aqı şenliği haklanndan feragat etmeksizin An- Aynı nuıhabir, Portekizle ,.. ... 
~='491.ll : Hatay Wkesi Surf. yesinde bulunmlJlbır. Go·k e1de misa·lir golayı Alman i&timanna. Alman iş. lan miizakerelerl idare etmif ... _ 

" ·~ ayn bir mevcudiyet J ı !etmesine ıeniı mikyasta açmaktaaır. Diskonto bankın mUdlrlerbulea lılrl 
~~~ı.ıtr·-haricl temsili Suriy&- ASIM us ağırıaqan genç kız Muahedenamenfn mflddeti 99 Hnedir. olan Doktor Kurt Veipltln laaU 

._ -.-:4. Böylelikle Hatay 1-----------111 Almanyanın aynen yapması muhte. mcla Fraum mandası aıtm• 
·~ Tllrkiyenin ilhak • (Baf ~ falnfltM ~>. mel olan tediyalmm 400 mll10• altın (Lf#t-, qfayl "91ia I ti:). 



Başvekil 
(U ıttyanı 1 incide ) 

le ittifak karanna müncer olınuştur. 
(Alkışlar). 

Cemiyeti Akvamın lıu mim mese. 
le üzerinde verdiği karan, l•itün alil. 
kadarlar memnuniyetle telakki etti .. 
Bizim de, varılan neticeyi memnuni
yetle telfili ettiğimizi yüksek huzu. 
runuzda söylemekte zevk duyuyorum. 

Bn, çetin bir mesele idi. Şu ka. 
dar sene evnl tayht edilmiş olan hak
ların birçok sahalarda umumi ve 
müphem kalmış zannolunan mana..cu. 
na şimdi sarih, ameli mahiyeti tayin 
etmek vazifesi vardı. Biz, ilk günden 
itibaren ta 921 de Suriye ile Türkiye 
arasındaki hududu tayin eden anlaş. 
malar yapılırken ,.e Fransızlarla muh
telif muahedeler aktedilirken Antak. 
ya ve İskenderun mıntakasındn husu. 
si bir takım şartların tahakkuk etme
sini esas tutarak muahede akdetmiş 
olduğumuz kanaatinde idik. Bu ka. 
naatimiz sa.mimt idi. Bu davada sa. 
mimi ve ciddi olduğumuzu anlatmak 
lılzımdı. Neticede muvaffakiyet bii
tiin dünyanın bu samimiyete inanışile 
kabil olurdu. 

Ba,vekil, bundan sonra ''Cemiyeti 
Akı·amın bir anlaşma neticesine ııar. 
masının bu mi~ssese için lıakiki bir 
zaler m~Jıiyetinde., olduğunu söyle. 
miı ve Cemlycti Akvamın gün geçtik
çe büti2n milletlerin vicdanında dalıa 
iyi beliren bir mikssese Tıaline gelme. 
sinin Türkiye içi11 bir tf.'mcnni oldu. 
ğunu ve buun için çalıştığımızı ilave 
etmiştir. 

ismet lnönü, Cemiyeti Akvamda 
anlaşmadan sonra dost milletler mü
n&?ssillerinin söyledikleri sözlere te. 
mas ederek, M. Litrnnofun dostane 
ıözlerinl zikretmiş, müttefiklerimi. 
nn gösterdikleri alakaya teşekkür ıet
rnemiz Uizımgeldiğini söylemiştir. 

Başvekil, sözlerine devam eden:Jl• 
fllyle demlştir: 

Arkadaşlar, bu meseleye İngiliz 
Hariciye Nazırı, bütün TUrkiye)i mü. 
tehassls edecek bir mcbzulfyctle emek 
sarfetmiştir. (Alkışlar). lngiltere. 
nin vaziyeti ilk gilnden itibaren iki 
dost memleket arıısında her ikisini 
memnun edecek bir hal tarzı bulm.ak 
içln ciddi bir kaygu besler halde idi. 
Vakit vakit gazetelerinde İngiltereden 
gft.h birimizi ve g~h diğerimizi fazla 
iltizam eder surette görülen man7.ara, 
bu memleketi, lngilterenin uzlaştırma 
politikasında \'aracağı netice üzerinde 
vakit vakit düşündürmekten hali kal
mamıştır. Ancak İngiltere, Hatay da. 
''asmda sarf ettiği emeklerin mesut bir 
neticeye ''armış olduğundan ne ka. 
dar memnuniyet hissederse, Türk ef
kAn umumiyesinin İngiliz politikası. 
na karşı beslediği itimadın aynca kuv. 
vetlcndirilmesinden de memnuniyet 
hissetmekte haklı olacaktır. 

ismet lnönü biitün millctkrin da
vamıza sempati gösterdiğini, bu ara. 
'da Almanyanın iyi km·§ıladığını, ltal. 
yaTUn noktai nazarwuzı takdir eder 
manzaraııı csirnemrcliğini söylemiş re 
ıiJyle devam 13tnı1ştlr. 

ITALYA iLE YAPILACAK 
GOROŞIJ!El.ıER 

Doktor Rüştü Arns, ümit ederim 
ki Büyük Meclisin yüksek itimadına 
yenilenmiş ve artmış bir surette maz
har olduğu halele, yakın bir zaman. 
da ltalya hariciye nazırile görüşecek. 
tir. Akdenizde İngiltere ve ltalya 
anlaşmasından sonra husule gelen ha. 
va, Akdenizde bulunan devletlerin 
emniyet ve biribirlerile iyi geçinmele. 
ri lehine mühim bir salah kaydetmiş. 
tir. Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ak. 

nan ve eski bir Alman müstemlekesi 
olan Cameroun hakkında da böyle bir 
proje hazırlamakta olduğu söylenmek 
tedir. 

PORTEKiZ TEKZiP EDiYOR 
Lizbon, 29 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde öyle denilmekte
dir: 

''Angola ne satılık. ne de kira
lıktır.,, 

FôRSTER, AL!tlANYANIN ESKi 
JJIOSTEJJITıEl(ELERINJ ZIY.1RET 

EDECE!( 
Berlln 29 (A.A.) - Altnan - Ja. 

pon cemiyeti reisi Amiral Förster, 
bugün Afrikaya gitmek üzere vapura 
binmiştir. 

Amiral, orada eski Alman müs. 
temlekelerlnde bir turne yapacaktır. 

anlaşmayı tahlil etti 
denizin bu yeni havasında ltalya ile 
görüşürken aramızda bulunan Boğaz. 
lar meselesi üzerine de temas etmek 
fırsatını bulacaktır. Ümit ediyoruz 
ki, muğlak olan meselelerin memnu
niyeti mucip olacak bir surette hal 
olunması, yalnız aramızdaki dost. 
luk ve emniyet yaziyetini alakadar 
eden bir mesele olarak değil, bütün 
A vrupada sulh zihniyetini, emniyet 
havasını kunetlendlrmek itibarile 
sulh davası için faydalı olacaktır, 

iSPANYA HADiSELERi 

Başvekil, ispanya hadiselerinden 
sonra Avrupada aulh meselesinin endi 
şeyi mucip olduğunu, bu muharebe
den sulhun kıy~ti lıakkmda ders a. 
lınnıası lazım geldiğini söylenıiş ve 
şöyle demişür: 

Yeni harplerin eskisinden farkları 
!;abuk netice verme bakımından değil, 
tıhribatının daha korkunç ve daha 
!elaketli olmasından ibaret olacağa 
benziyor. Aklı başında olan devlet 
adamlarının sulhu muhafaza etmeleri 
sırf maddi ve askeri bakımdan daha 
çok akıllı hareket sayacaklarına 1.s. 
panya hadiselerinin yeni bir misal 
olacağını zannederim. (Surekli alkış
lar, braYo sesleri). 

HAŞVEKIL Sı1NCAK ANL.4ŞMASI. 
NI T AHLIL EDiYOR 

ismet lnönü, tekrar Sancak bahsi. 
n.J geçmiş ve bu meselede gerek Tür
kiye, gerek Fransanuı anlaşmaya 
t'Urmnk için çok müşkül ooziyette ça. 
lıştıklarını, bu işte iki tarafın noktai 
nazarlarını telif etmekte raportör 
Sandlerin mesaisini takdir ve fuşek. 
l:ürle yadettikten sonra Hatay mese
lesinde varılan neticeyi tahlile fl!Ç

nıiştir: 
Cemiyeti Akrnmda kabul edilmiş 

olan knrar bir prensip itilafı addedi. 
lcbillr. Gerek kanun bakımından ve 
gerek ameli olarak bundan sonra ha
zırlanacak işlerin teminini teşkil 

eden ana ınensipler Cemiyeti Akvam. 
da umumi bir kararla tesbit olun. 
muştur. Şapcak mtnta~asının ~ı 
bh- meycudiyet olduğu kabul olun
muştur9 Zaten izim davamız esas 
olnı·.a.k bundan ibarettir. Ilu ayrı mev. 
cudiyet dahili bütün İ§lerinde tam 
bir istiklale malik olmuc;tur. Bu mın. 
takn, - Sancak mmtakası - resmi 
dil olarak Türkçeyi tcsbit etmiştir. 
(Alkışlar). 

Bu prensipler beynelmilel alemin 
en büyük meselesi ' 'c salfıhiyti tanılan 
v bütün alfıkndarların rızasile, iltiha
kile katiyet kcsbetmiş olan Cemiyeti 
Akvam müessesesinin kararıdır. San. 
cağın bu idare şeklini mahfuz tuta
bilmek için müeyyideler alınmıştır. 

Bu esas prensiplere temas eden hü. 
kümler ancak Cemiyeti Akvamın 
muvafnkatile alrnabllr. Cemiyeti Ak
\'llmrn, Sancağın me,·cucliyetini temin 
etmek için icabında Türkiyeye ve 
l~ransayn tahmil edebileceği vazifeler 
her iki hükumet tarafından taahhüt 
olunmuştur. 

Sonra Sancak mınta.kasının mülki 
tamamiyetinin temini gene Fransa ve 
Türkiye tarafından taahhüt olunmuş. 
tur. Nihayet Tiirkiye - Suriye hu
dudunun masuniyetini temin eden Uç. 
1ii bir muahede; Tiirkiye, Fransa, 
Suriye ara..;;;ında ayrıca akdounacak
tır .. 

llAK KAZANAN DAl'AMIZ 

Arkadaşlar; 

Ayrı bir varlık, resmi dili Türkçe 
olan ve dahili bütün işlerinde tam bir 
istiklfde sahip olan Sancak mıntaka. 
sının icra ku\'Vetleri ,.e teşrii kuvvet
lerile Suriyenin icrai ve teşrii kun-et. 
leri arasında irtibat unsurlan ayrıca 
ihzar olunacaktır. Bütün bu müla

yapılacağını, bunların da a.nlCl§mayı 
temin eden uMurlarla lıalledileceğini 
söylemiı ru sözlerine devam etmiştir: 

!ı/ESELENIN SURll'ELILERE 
TAALLUK EDEN TARAFI 

Arkadaşlar, şimdi meselenin asıl 
nazik tarafını, yani Suriyelilere taal. 
luk eden tarafını huzurunuzda açık 
yürekle ve serbest zihniyetle münaka
§8 etmek isterim. 

lşitfyorum ki, bu elde edilen ne. 
tice, Suriyede huzuru mucip bir su. 
rette telakki edilmekte değildir. Şu
rada, burada Cemiyeti AkYamda Ye. 
rilen kararın hoş görülmediğini ta. 
zammun eder gösterişler yapılmakta
dır. Ben zannediyorum ki, Cemiyeti 
Akvamda Yerilen kararın bizzat Suri. 
ye için ne kadar faydaJı ve hele istik. 
bal için ne kadar f eyiıli olduğu lflyı
kı ile anlaşılmamaktadır. Bu anlaş. 
manın Türkiye kadar Suriyeye de fay. 
clah olduğunu anlatmak için aklı eren
ler emek sarf ederlerse bu emekler ha. 
yırlı olacaktır. 

Başvekil bundan sonra gazeteleri. 
mizin Türk davasını iyi anlayıp anlat
maktaki mıLt'l(lffcıkiyctini, lıaricl aıeme 
çatnu:ımakta, Arap t'ilemini incitme. 
melı:t•~ gösterdikleri dikkati teşekkürle 
y{id etmiştir. 

ANLAŞMAYA SURiYE DE 
SEViNMELiDiR 

Başvekil bundan sonra, Sancak an
la.şmasınm Suriye için de faydalı oı.. 

duffı!nu söylemiş 1.10 ezcümle demi§tir 
ki: 

Arkadaşlar, Sancak halkının mem
nun edilmemiş olarak haklan ve vazi. 
yetleri şilpheli bulunduğu halde Suri
yelilerle iyi geçinmesi mümkUn değil
di. Yeni doğan Suriye devletinin ki o
nun refahını saadetini ve gün geçtik. 
çe mederu alemde inkişaf etmesini 
Tilrkler hakiki bir memnuniyetle ta
kip ve seyredeceklerdir. Suriye devle
tinin içinde ve hududunda Sancak gi· 
bi mühim bir mmtaka halkının kfu'. 
kUn ve dargın bir haleti ruhiye içinde 
bulunması o memleketin dahili ve da
imi geçimi için hakiki bir ek~ildik ve 
fenalık idi. Suriye bundan da kurtul
muş oluyor. 

Suriyenin en çok hududu 'l'Urkiye 
ile olan hudududur. Bu hududun teyit 
olunması ve bu hudut masuniycthıin 
Fransa, Türkiye ve Suriye arasında tn- 1

1 ahbilt olunması, bu memleketin em
niyet içinde y~aması için ve komşu-! 
suna sulh ve emniyet temin eden ha
kiki bir mesnettir. 

Görüyorsunuz ki bu anlaşma Suri
ye tarafından eğer iyi düşünülürse te
reddüt edilecek değil, Türkler kadar, 
Fransızlar kadar ve bizi bu hususta 
teşvik etmiş olan diğer sulhsever dev
letler kadar sevinilecek, öğünülecek ve 
lehinde tezahürler yapılacak bir ha
disedir. 

Başvekil sözlerini §Ö'l.Jle 'bitirmi§t'İr: 

BüyUk AtatUrk'ün her büyUk me
selede olduğu gibi bu milli meselede 
de göstermiş olduğu hassasiyete sulh 
yolunda, insanlık ve medeniyet yolun· 
da milli bir davayı anlatmak ve müs
bct bir neticeye iktiran ettirmek için 
sarf etmiş olduğu gayretlerini öğmek 

için teşebbüsU takdir etmek borcum· 
dur. (Alkışlar). 

Milletlerin davalarını hulüs ile or
taya koyabilmeleri, bunlan ne kadar 
çetin olsa da açık yürekle münaka..5a 
ettikten sonra vanlan neticelerden ni. 
hayet memnuniyet hissi duymaları 

insanlık için mühim bir tekamül ve 
değerli bir rnerhnlcdir. (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar). 

haznlarclan ve kısa maru7.atımla an. ----,------------

laşılıyor ki Sancak .mıntakasr bir Türk M e c 1 i s t e 
memleketidir. Burada Türklerfn ayrı 
bir mevcudiyeti ve krndilerine mahsus 
idareleri olmalıdır tarzında, asgari 
haddinde be)-nelmllel fıleme anlatmak 
istediğimiz dava, esa~ itibarile hak 
kazanmıc:, kabul edilmiştir. (Bravo 
sesleri, alkıc:lar). 

ANLAŞMıH>A.V SONRA YAPILA
CAK JJJUAHEDBU•:R 

Başvekil, bu anlaşmayı ameli bir 
şekle sokmak için dalıa yapılaccik iş. 

/ı~r olduğunu, bu tırada biraz evvelj 
Tem.as ettiği gibi Türk - Fransız ve{· 
Türk - Framız, Suriye anlcqmaları 

Orman Kanunu müza
keresi devam ediyor 

Ankara, 29 (Hususi) - l\1ecli. in 
bugün akdettiği ilk celsede orman ka. 
nununun SO inci maddesine kadar mü. 
zakeresi yapılmıştır. 

Meclis pazartesi günü toplana
caktır. Diğer taraftan müzakere cdi. 
lecek daha birçok layihaların bulun. 
ması dolayısile, :\1ec1isin 8 şubattnnl 
en·el tatil edilemiyeceği anlaşılmak
tadır. 

Hatay Erginr!{ Cemiyetinden 

Hatay 1 üi-klerine 
Anayurttan saadet temennisile 

bir selam! 
Ankara, 29 (A.A.) - Hatay Ergin

lik cemiyetince Anadolu ajansı tara
fından neşri ricasiyle gönderilmiştir: 

Umumi harbin umumt feliketıerin
den sonra Hatay Türkleri milli varlık
larını kurtarmak için Anayurttaki 
Türk kardeşlerimiz gibi sil!hla müca
dele ederken 1921 Ankara itilılfname
sinin tebliği. Uzerine sililılarını terkct. 
mişler ve haklarını medeni yollarda.n 
elde etmeğe koyulmuşlardı. Ancak 
muvaffak.iyetıeri için herhalde Ana
yurdun tabii allkasına ve yardımları
na gUveniyorlardı. Türkün bUyilk kur 
tarıcısı ve hA.mlsi AtatUrk'ün işaretle· 
riyle 17 milyon kardeş hemen bize el. 
terini uzatmakla bu yardımın bizden 
esirgenmiyeceğini son zamanlarda bir 
kere daha gösterdiler ve gene o bUyilk 
kurtancmın yilksek dlrektiflerile cum
huriyet hUkilmetimlz, sırf dilnya sul
hunu korumak ve dostluklarla takvi
ye etmek için haklarımızın Cemiyeti 
Akvam tarafından tetkikile ke!alet al
tına alınmasını istedi. 

Hükumetimizin minnet ve şükranla 
kaydettiğimiz mesaisinde şahsan yük. 
sek Başbakan tnönUnün ve kıymetli 
Harciye Vekili ile diğer arkadaşları
nın gösterdikleri gayret, Hatay istik
Hil tarihimizin parlak bir .sayıfasını 
teşkil etmiştir ve bunun netictsi ola. 
rak Cemiyeti Akvam kararının mem. 

sulh ve sükun içinde yaşamak •~ 
Jarını ve azimlerini isbat etınlfff" 
Cemiyeti Akvamın bunu takdirle_. 
taylılara karşı daima müşfikane 
lcrle hareket edildiğinden şüphe t 
yonız. 

Hatayda aramrzdaki azlıklatıl 
zlmle beraber. memleketin utlld~ 
taalisi uğrunda tuttu:!'umuz lllP 
\'e insani yollarda yürüyccdd 
kaniiz. Suriyedcki Arap kardef 
mlzin de istiklallerine, refah fi 
adetlerine candan taraftarız. ZI .. 
son senelerde onların da istiktll J# 
zanmak için yaptıkları mücadel• I 
de muvaffak olmalarını temenad 
mfştik. I 

Hali hazırda olduğu gibi istfk._J..
de kendilerile daima iyi munasebl.,,. 
idame etmek hususunda sami111I 
gularla meşbu bulunuyoruz. 

Türk - Fransız dostıuğunull .~! 
mından ve milli davamızın halle~ 
sile bu dostluğun daha çok kuV1" ti 

. mfş olmasından '.>nhsetmek bid111 .,ıJ 
ayrıca bir zevktir .• tstiklaliınlsft, 
lığımızı ve her şeyimizi kendil~ 
borçlu olduğumuz büyük kur f 
Ulu Önder AtatiirkUmüzün bil'.J. 
rnttıkları yeni ha)·atta bütün lf• I'. 
vatandaşlarımızın huzur ve -~ 
f çinde bahtiyar yaşamalarını teıo""' 
ederiz. 

nuniyetle karşılanması Hataylıların .J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_,, 

Fransızlar 
Şamdaki heyecanı 
haksız. buluyorlar 

Paris, 29 (.A.A.) - Gazeteler, An
laşmanın Cemiyeti Akvamı ve Türk -
:f'ıran.<:ız dostluğunu kunetlendirdi. 
üini , yazıyol"lar. Bazıları Suriyenin 
de kazançlarını tebarüz ettirerek. 
Şamdaki heyecanın haksızlığını gös. 
teriyorlar. 

Oeuvre ve llumanite; anlaşmanın 

daha geniş yardım paktına başlangıç 
olmasını dilemektedirler. 

Ere Nouvelle ve Temp~, makalele
rinde her tarafı tatmin eden tarzı 

halc!en memnun görünüyorlar. ltilft. 
fın doğruca Türkiye - Fransa ara. 
sında elde edildiğini ve konseyin ne
ticeyi tasvip eylediğini, Delbostin de. 
di;ri gibi, 'l'iirk - Fransız dostluğu. 

nun tahkim edildiğini yazıyor. 

Humanite; Suriyenin Sancakda 
hafif bir bağı kaldığı ,.e hakimiyetinin 
tamamen ge,·şediği fikrindedir. 

Yarın miting var! 
(Usyam 1 incide) 

Mitinge şehrin üç kolundan iştirak 
edilecektir. Bir kol saat birde Taksim 
meydanında toplanacak ve önünde Şe
hir bandosu olduğu halde Beyazıt mey 
danına gelecektir. 

İkinci kol da Şehremininde topla
rup önlerinde bir bando ile yola çıka. 
caklar ve Be~;azıt meydanına gelecek
lerdir. Üçüncü kol da Kadıköyde te
şekkül edecek, vapurla Köprüye çıkıp 
Beyazıda gideceklerdir. 

Saat iki buçukta bütün halk Beya
zıt meydanında toplanmış bulunacak. 
tır. }.:Iitinge Parti, Halkevleri, yilksck 
tahsilli gençler ve mektepler, esnaf ce
miyetleri iştirak cd~ceklerdir. 

İlk sözü Eminönü Halkevi reisi 
Bay Agah Sırrı söyliyecek, bunun hi
tabesinden sonra Hataylı öğretmen 

·Bay Faik Türkmen bir nutuk verecek
tir. Bunu doçent Yavuzun hitabesi hı
kip edecektir. 

Bundan sonra mitinge iştirak eden
ler Beyazıttan ma~lar söyliyerek Sul
t.analımet meydanına inecekler ve 
orada dağılacaklardır. 

Mitinge iştirak eden karşıyaka hal
kını götürecek olan vapur Dolrnabah. 
çe sarayı önilnde duracaklar ve Ata
türk'c bu büyük zaferinden dolayı ta
zima.tlarını arzedeceklerdlr, 

Mebuslarımız 
Milletin minnet ve şükt1 
. nına tercüman oıdutaf ., 

Başvekilin beyanatından sonl'J 
çok mebuslarımız söz almışlardıf" 

Başta Atatürk olduğu hatife 1 
lerinin yüksek idareleri altında 'f 
milletinin ·S'eynelmilel münaseb' 
her safhasında kazandığı muvaff 
yetleri ayrı ayrı tebarüz ettireJI 
tipler Hatay üzerindeki davamızıll .-' 
mü.sbet bir neticeye ,·ardırılmış ol., 
sından dolayı büyüklerimize ~rf ti 
yulan minnet ve şükran hislerıne 
cUman olmuşlardır. ıJ. 

Hatipler. bundan sonra ffsd/, 
kardeşlerimizin elde ettikleri i~ 
şekli içinde büyük adımlarla ss•~ 
ve terakkiye doğru ilerliyecek1;,I 
olan inanlarını ehemmiyetle ka~ 
rek Suriye halkı ve hükumeti 1ı "dl' 
da Basvekil ismet lnönü t..,,.rfıll ~
iz~ar ;lunan. hisl~r~ ~.ütiin . .,~ ;,. 
iştırak eyledıklenm soylemı,.er 

ita lya ,1 
Sovgetlerle münasebe 

kesecekmiş ; 
Paris, 29 (.A.A.) - Mntin gaze 

nin Roma muhabiri bildiriyor: 1 
Roma diplomatik ma~afilind~,t 

taşmakta olan Lıazı şayıalnra ·e" 
ltalya hükumeti ltalya ile Sof);"_ 
Birliği arasında diplomatik P1~ _,. 

betlerin katı hakkında bir proJt 
zırlamakta meşguldür. Jil~ 

Böyle bir projenin tetkildnde t ~ 
A o o t k' tt' • 0 mııks' ya hülrnmehnın a ıp e ıgı 

olabilir: ji,,J# 
Vaziyet şimdiki diploma~ik rjı-1"* 

değişmesini emrettiği takdırde 
111 

~,. 
süratle harekete geçebilmek 11ı-ıff' 
zır bulunmak arzusundadır. ıı ~' 
nın son olnrak alacağı karar b:l1tıır~· 
diselerin \'e bilhassa lspanyol -~ıf' 
nin alacağı ş~kle bağlı butunl11 
dır. 

Hitler 
Bu{fiin nutkuna. 

söqliqecek 
ıf~ 

Berlin, 29 (Hususi) - J3. ,8f 
beklenen nutkunu yarın (bugün) dl'' 
Jiyecektir. BUtün memleket nut1'll 
temek i!iin hazırlanmaktadır, 



mizi nasıl ıs ah edeceğiz? 
1 evfik Remzi şöyle diyor. Dr. 

··rk 
asını 

ir ha ı var ır 
'init dk 

r tını 0 torlannm.dan B. Şükrü ...... -,,.......~·----........,.,...,,.-·-· 
·· ın, nesr tıııtele . . ın L.<::lahi etrafındaki dü. 

llıı tık. r~~ı dünkü nüshamızda yaz. 
kadın d uharririmiz dün de kıymetli 
llisai" oktorlarımızdan ,.e Üniversite 
lleııı~ie .

1 
Profesörlerinden B. 'J'evfik 

b 
1 e göriis .. ı·· 

0 'l' :.muş ur. 
oı. · e\'fik R · h . · . . ~ilik emzı mu urrırımızın 

ned' ., 
llıişur: ır · ualine şu ce,·abı ver. 

d ..... On }ed· . 
~ nollss ıncı ve on sekizinci asır. 
llıeı bir onun tesirile in,!':anm mükem. 
bi~e il ına.~Iuk olduğu, talim Ye ter. 
llılabıı' ntukemmel bir be eriyet ya •• 
S ece-· · 
oıırad gı fikirleri ileri süriilmiiı::tü. 

lıı iJt .. an tal.ıiatin tetkiki. bilhassa 
. \;ted n 
lııde hal( e ~nenden heri insan ncv-
lıay"anı ıın olan va ıfların aynı iJe ıt.1Jf.lli~ 
~UJ "e ~rda olduğu gibi hazı tekfl. 
ktııı 11 ereddi kaidelerine tahi oldu. 

ll" ttıeyd:ına ko,·m u tu. 

llıı ~~lece. in anl~rın, .. yolunu şaşır.' l1iiıclımısı" clnliım· Tcı filı R<'m:i 
sııııın t ın~·~k olmayıp iki mühim un. 
dıı: esırı ile yaşadığı anlaşılıyor. 

Bi · 
' 11 Veras t d'· h't llu e . ıgeri mu ı . 

lıııııuıı ll~ktai na1.ar kabul edilince 
~~ndiııja ~~nrla. gizli bir netice derha 1 
tılet d ?0 terır. l\ledeniyet Ye beşe. 
ile ind aıına keyfiyetin ve tekamülün 
ıı.. e kosu t . . dd. ~~ııe\j .. }or. yı msan ma ı. 

ferd ,.e nevi için hıfzıssıhha ı.aidele. 

rini takip ve böylece yü)\sek kalitede 
ne il yetiştirmekten ibarettir. 

Bir de menfi öjenik vardır ki fena 
Yeraseti ortadan lrnldırmak için bir 
kelime ile hasta ve alilleri kısırıa,. 
tırmak işidir. Du menu etrafile mü. 
nalrnşa edilmelidir. 

Yukarda söylediğim gibi, bu hu. 
suc;;ta bazı s;\l~lam işler yapmak imkfl. 
m vardır. Fakat acele, umumi H' 

kati hiikiimlerden ternkki edilmeli. 

hıJen i ) uk ekli~ini nefsiollde toplaya 
l':tseu'l n~andır. Böyle hir in-.anı ve. 
Yaııaraı- eterminizmi iistiindc tesirler 
~edenı \;::ı-arn.i tekamiile J;ikseltmek 
1 <ı.tıınızd ır. cemaatin \'azifesidir. Ila. dir. 
~llzını a ı lerimizi, hnreketlerimizi Öniimüzdeki yaz aylannda Anka. 
~llıfze heden saikler irsi trn.hiliyetle. rada toplanacak milli Türk tahalıeti 
'<lŞan k ağJıdır. D:ımarlar-mızda do. kongresinde Tiirk hekimleri bu mevzu 
~tıda an. İPinde ecdadın sr i Jıize ku. etrafmdal,;i bilgi \'e tecrübelerini mey. 
~ıı ln e~ı~ or. Ilu noktaları el üşü nen dana koyacaklardır. 
ili de :•l~z tabiat alimleri insan nes. Türkiye C'umhuri)eti Türk milleti. 

CJenere eden amilleri mrJda. ni medeni) etin nimetlerinden mahnım 
~nk, bunlardan , ilrn ve ~derek rden maddi ve manevi maniaları devi. 
1~Seltınek ''e böylece ~şeriyeti relidenberi vazifemiz, ke) fiyet ve 

d ,. bır. tekamüle yürütrnc)i dü iin. kemmlyette ~tiksek olduğunu dnımn 
~Gı· · Ojenik kelime i hu fikirleri isbat eden Ti.irk milletini aynı yük. 

Yaş sebze ve 
meyvelerimiz 

1937 qılının ıgı geçect;ğı 

tahmin ediliyor 
Türkofis İstanbul şubesi tarafın

dan geçen sene Almanyaya gönderılen 
Uzunköprü kavunlarının çok iyi neti
celer vermesi üzerine yaş meyva ih
rncmm genişletilmesine karar veril
miş ve tahkikata ba§lanmıştı. Ofis ay
ni zamanda ya.ş sebT.e ve meyvaların 
ihracı esaslarını da ~bit etmiştir. A
lflkadar bir zat bu hususta demiştir 
ki: • 

- Dış piyasalarda ·muvaffak olmak 
ve Türk malının iistün kalitesi yüzür.
dC'n rağbetini artırmak için muhakkak 
surette seçkin mal scvketmck icabct
mcktedir. Onun için bazı ihraç mad
delerinin dahilde ıslahr lazımdır. B) 
taraftan bu ıslah çareleri dü~üniilürl 
ve tatbik edilirken diğer taraftan da 
dış piyasalara iyi malların sevkine de
vam edilecek ve herşcyden evvel rck .. 
lam cihetine ehemmiyet verilecektir. 

Yaş sebze ve meyvaların en 
mühim ciheti nakliyat teşkil et. 
mektedir. Bu hususta alman tedbirler 
iyi neticeler vermiştir. Önümüzdeki 
~ene icin diişüniilen daha miihim e
saslar vardır. Herhalde 1937 yılında 
yaş S('bze vc> meyva ihracında miihim 
adrmlar atılacaktır.,, 

r Polis Haberleri 

Uçuruma 
lanarak 

yuvar-
ö d-

Büyi.ikderede oturan 55 yaşlarında 
Şükrü ile kar ıı Hasibe }{arat~ tepe
sinde ağa~ keserlerken Şiikrünün aya
ğı kaymış ve 20 metre yüksekliğindeki 
tcpcd~ .kayarak u_çuruma yuvarlan
mak suretile ölmüştür. 

eder. .::eJme yollarında bir kat daha ilerlet. 18000 liraya reh•nli kö•k 
...... n "" 

>'ot llıu~. nhada ameli bir netice alını- menin usullerini ye kaid,·reler~~o'ıi·t'ı:.emn:ki Dün aksam saat 19 da Beylerbeyi 
aramızda tel,;rarlamak :.: ~ " • 

lljL:' İlmi 
1 

d b' .. . olaca! tır. Nakkaş s0kak 75 numaralı yağ bahçe-
11111 •- • as ara ayanan ır <lJ<'- • d ·1 k" ı t k k"<>k o) «ttl k Milli zaferden beri Tiirk ne.c;linin 51 em en oş t e yangın çı mış, 0 s • 
aıı , 11 i için insanlarda hakim tamamile yanmu_;tır. Yapılan tahkika. 

rıı ı.._ eraset k · · he)ecan ve iftiharla gördiiğiimtiz bi. 
l!"lltıj ·anunlarını ,.e ırsıyet ta göre yanırın ~obanların köşkte yak-Nt Ztnas .. d rnlo jyai kabiliyetini te_c;lıit edebiliriz. ~ -

L <ltnıa'- ı· ının iç yüzünu mey ana mıs oldukları ateşten çıkmış bulunmak 
'<l d 11. ·ız d h 'l'iirkliiğii temsil eden Tiil'k ann~ı 
~ t C\ tl!e • .ırn ır. Nebat ve ayvan. rravet kuvvetli dinamik bir havatintc tadır. Köşk 18 bin liraya Emniyet san-
"d~llıen .

1
n)2:Üd eden l\f cndel kanunları · • · 1 dıı?ına merhun bulunmaktaydı. 

~ .... n h k maliktir. Çocuk yetiştirmek ve ona ı;,· 
'l'ot. t.' \'erasetinde ele ta akku APART/•fANA ÇARPAN KAllf-"'' ı· kendini esir ederek bakmakta Türk a. 'ı • 

.... lktıı ... ·ısi .·ve a bu li"tzımdır. . ı ı • 1 • • "· YON1 - 3842 numaralı kamyon ko"mu"r • " " ırnsı 1mclar fet a rnr nr ınsan uısavYur 
ır tııijŞah , gayet muntazam tetkık edilemez. yüklü olarak Beyoğlundan geçerken 

r '~lerd edel.erJc hastahkh, dejenere l k - k h ~ .. asesı' kırılmış ve Refik bey apartıma-e e n Tür { nna. ının ·ucagı, a raman. :; na esılden nesile intikal eden 
lio Vera !arın beşiğidir.,, nına çarpmıştır. Çarpma neticesinde kö 

llta ~k' ~etin kaid-elerini bulmak, ı·. n. ô. mürler dökülmüş şoför Mehmet yarn-
~et \·e İt ! ve istidatlr ailelerdeki ''era. ---------------- lanmıı>tır. 
k al'et \' · 

1
l'et Şe}dllerini arnmak ,.e ni. D J k 

~dın ,.erasetin eı::asmı teşkil eden amga anaca BiR ÇOCUK BULUNDU - Üski.i-
llı ".atar~ crke~e ait tenasül hiicreleri. darda Doğancılar camii arkasında 3 
:~ .hıınıa a~. vikaye etmek ve mümkün. ö ç Ü 1 e r aylık bir çocuk bulunmuştur. Çocuk 
1Ci le<;· r llstUnde müsait ve iyilesti. Darülfıcezeyc teslim edilmiş, babası 
tıeticeı:;ıer Yapmak. t~te arzu ediİen hakkında araştırmaya başlanmıştır. 

U·e .e hu )ollnrdan gidiliyor. Mühlet bu~ün saat AÖAÇLARI /{ES!t!EK /STER. 

;;~ekn•.k. bilgilerde kati hiikümlel' birde bitiqor KEN - Balta limanında Emlaki mil-
~ "t ... :k\ın: daha bekl"mek ,.e mu"ta. ."' 1 . liyeden olan ağaçları kesmek istiyen 
•

1 
" '"" " (ılçülerin damga anma.c;ı içın veri. 

,_~o .. k'ı 1 .lazıınclır. '"fu"şahede go"st". .. t b Rizeli Rı1.a cürmii m~hut halinde ya-
'<!. • n ' len miihlet bugun sııa irde bitmek-
! "llssıt ~ırç.o~ i. tidath adamlar mu. tcdir. Diin, belediye ayar memurluk. kalanmıştır. 
~tt;\ bU a.bılıyetli ecdada maliktir. larının önü f~vkalttcle l<nlabalık ol. BiR YANGIN DAlIA - Kumkapı-
~ bq_111 ~Ük bir dahi olan Ileto\'enin muştur. da oturan 70 yaşlarında ermeni Asef 
~~ltsı İfır ttıütereddi idi. Götenin 1 Şubattan sonra damgaı;.ız bulu- mangalda ısınırken birdenbire manga. 
l lkı ı:: 1" de aynı şeyi söylerler. nacak ölçiileri kullananlar ~iddetle la dücımüş ve man~alı devirmiştir. Bu 
deli ı. ıa:Yretıi hir öjenikçi. lleşeri. ce7.aıandırılacaktır. denHmc neticesinde ate~Icr etrafa ~ıç 
ti~ıı. bu naınına hu iki baba;), nesil. ramış ve yangın cıkmıştır. Fa.lmt yan-

Yet· ııun n ı· · d ·ı ed ..,. , ikı d • e ıce , olarak da ııeşe. T. alro mekteb·ne gmın ilerlemesi.ne mey an verı m en 
d ~~llt hu ehcıdan mahrum ederdi. söndürülmüştür. Asef de hastahaneye 

~ ;ııııez. 8<ın hliküm de J,atiyeti ifa. a rıınacak ta lehe ~r kaldmlmıştır. 
rı ecruhi . . ------~-
Ilı 

1 
e ınSa Zıhnıyet ye ilmi bir düşü. Ankaradaki ti)atro mektebine alı. OümrUk motCirleri 

lta· l'zını~ ne, ini yiikseıtmeye çalı . nacak talebelel'İn müsabaka imtihan. takv"ye eıdil"yo" 
d~ . '-'tıneı- ır. Acele tatbiki usulleri tarı dün sabah onda Tepebaşı tiyatro-

",,. •le İfrata 't k t ft sunda yapılacaktı. 'İmtihan heyetin. ııı· ·••. )'" 
1 

gı me ara arı 
eıı "t ,., 

1
a nız in.c;anlara irsiyetin ,.e den ild zatin hasta bulunması yüzi.in. 

'e llıenin >eser ne,·i fü;tünde onu yük. elen imtihan haşka güne bırakılmıştır. 
l\ ~eı-di, f~e.cıuJiyetinin telkin etmek. Diin sabaha kadar imtihana girmek 

"ıt a l'ttiIİ t <1 t hifzıssılıhanın ma \'era. üzere miirac.aa t edenlerin üçii kız, on 
l'tıd •ılı~ t , ''e ne,·i namına herkese ild"i erkektir. 
aı- tır. t~ e 'azife \'ermek çok doğ. P.dliııede b"r kadın bayıldı 
ta~'ll•la S.ınh;., tec im eden fil-;irlcr Büyücülük yaptığı iddiasile yaka-% ı. ltıeı·h ı 
tice rıfınny nnıet gibi. aczi ''e ha~. lanan ve sorgusu için adliyeye getiri-
~lztı~'\t;ıJt el gf111 ) iiksek fikirler ne. len Ayşe isminde bir kadın, daire ko-

.,, ır t•n 1 • • 
(it~ • 'i.ik mac eh ve m:rneYı te.

1 

rdoııında düşiip bayılmıştır. Ayıltıl-
e~ ı "ekr~· 1 ı 

iılir '~' lizumu ile tearuz mı§, istirahat ve tedavisine lüzum gö-I 
· 

1lisbct öjenikte <!SaS, !"tilmüş, hastahaneye götürülmüştür. 

Gümriik muho.fn teşkilatının mo
törlerinden on ikisinin yeni motörlerle 
teçhizine karar verilmiştir. Bu motör
lcre yeni silindir ba.şltkları konacak ve 
hepsinden istifade edilecektir. 

ttar.di'li raszthşne i 

Kandilli rasathanesinin daha z!. 
yade genLsletilmesi için hazırlanan pro 
je kabul edilmiştir. Mevcut binada ya-ı 
pılacak bazı tadilattan maada yeni bi
nalar da kurulacaktır. Bütün tesisatın 
önümüzdeki aylar içinde bitirilmesine I 
çalışılacaktır. 
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ilkokul cocuklarına qardım 

artide uru an 
nyeni b·rn·z 

kom·s-
m ame 

hazır'adı 
Bir Öğretmen okul idaresini 
protesto etti; 700 lira istiyor 

lsttınbul kiiltür direktörlüğü tar:ı.' 
fından kurulan ilkokul himaye he. 
) etlerinin çalı~ması neticesinde ver
dikleri randıman Kiiltür BakanJığı 

tarafından memnuniyetle karşılan. 

mıştıı·. Bnl \. lıl,, mahalli hayır ku. 
rumlarile hima) e heyetlerinin müşte· 
rek ~alışmalarım bir yıl 1. t.-'lnhulda 
tecrübe edecektir. lstanbuld:ı tecrü. 
edilecek olan bu müşterek çalışma

dan muvaffaki~ etli netice alındığı 
takdirde vaziyet bütün Türkiyeye teş. 
mil edilecektir. 

lstanbul kurulan himaye he:r<'tleri 
hiiyük bir mU\·affakiyet göstermişler
dir. Kızılay ve Halke\'lerinin yardı. 
mile hugün 6003 çocuğun iaşeleri te
min edilmektedir. 

t~tanbul valisi H. Muhittin O.stün.1 
dağ, iaşe~iz daha 60QO ~ocuğun mevcut 
olduğunu görerek bu teskilatın kuv
vetlenclirilmesini düşünmü ve Halke.

1 ,; nwrkezlerinde birer yardım hirliği 
kurulma.c;1 için te~ebbüslere giri:.:miş. 

tir. 
Parti tec;;e!,kiillerile Hn kevlerl vr. 

hayır cemiyrtleri murahhaslan C. il. 
Partisinin ,·ihiyet merkezinde topla. 
naralc hu işle me~gul olmak iizere ara
lanndan bir heyet stı;mişlerdir. Is.· 
lanhul kiiltür direktörü B. Tevfik 
Kutun da dahil olduğu hu yedi kişi
lik komisyon bir niznmname hazırla. 

maktadır. ~izamname bugün parafe 
t'dilerek makama takdim edilecek n 
gelecek hafta içinde umumi heyet top
lanarak lazım gelen tetkikatı yapacak 
ve tasdik edecektir. 

Yeni hazırlanan bu nizamnamenin 
bütün ga)' esi himaye heyetlerini fa. 
aliyette serbest ve müstakil bırakmak 
~artile muhtelif teşekliüllerin yardım
larını Halke'\'Jerinin sosyal yardım 

kolları deJaletile merkezile5tirmek ,.e 
her okulda aynı şekilde yardım si!!. 
temini temin etmektedir. 

Bir öğretmenin protestosu 

Musevi lise~i öğretmenlerinden 
Tt•,·fi),; isminde bir öğretmen okul ida· 
re:-;ini protesto etmiştir. Protestonun 
sebebi §Udur: 

Yabancı \'e azlık okulları, öğret. 

menlere ayı dört hafta üzerine hesap 
eclerck maaş 'ermektrdirler. Halbu· 
ki IJir ay otuz gündür ve hu takdirde 
öğretmenler bir yılda bir aylık üc. 
ret ziyan etmektedirler. 

Kültiir direktörlüğü de bu duru. 
mu göz iinüne alarak olrnl idarelerine 
iFrretme•ılerin maa!';l:ırının otuz giin 
üzerine he ap edilerek verilmesini tek. 
rar bildirmiştir. 

Öğr<?tmen B. Tevfik okul idaresin. 
den ge!;en günler için 700 lira ücret 
i.steml'l• t<'clir. 

lstanbul AHırceza Hakuerinde 

angaltı a olan tra vay 
kaz nn duru ması 

~ ardeş iki CjOcuktan birinin ölmesi, birinin 
sakat kc:lmasile net celenen feci kazanın 

keş' f raporu, suçlu vatmanın aleyhine çıktl 
Bir müddet ev,·el Pangaltıda Ha. 

marn civarında olan "e Hikmet isimli 
bir çocuğun ölümü, karde:;;i Ekremin 
yaralanıp sakat kalmasile neticelenen 
feci tramvay kaz:asının duruşma:;ına 

lstanhul nğırce:ıa hakyerinde, dün ak
şam iizeri devnm edilmiştir. 

Su~lu yerinde vatman Kamil hu. 
hınuyor. :\lc,kuf değildir. Tramvay 
~iri.eti ele. maldan mesul sıfatile da. 
' 'aya dahildir. Damcı yerine Ekrem 
ile bahası Mehmet, geliyorlar. 

Bir ak~-ım iizcri vatman Kamilin 
siircHiğü 83 numaralı aralın, Kurtuluş
tan Hnmamn do••ru geliyormuş. Sak. 
sı Ye E[ref Efend i sokakların arasın. 
dal,;i caddede, bu sokaklardan hirin
clen <:ıktığı hahis mevzuu olan ~ocuk. 
l:ır. el ele yürürlerken, ''arhızla, tram. 
qıvın sademe..-.ine uı!ramışlar, araba 
: i ·ini knlclırıma doğru atarak diğeri· 
ni metrelerce ı::ürüklemiş altında; ta, 
l'amam köc:esindeki tütüncü Artinin 
dükkfrnının öniine kadar.. Kaldmma 
attlnn, sakat lrnlmış, metrelerce sü. 
rüldenen, derhal ölmüş. 

Diinkü cel~ede, vaka yerinde ya. 
pılan son keşfin 1.aptı ve raı>oru okun
du. Ehli \'ukııf makine mühendisi ve 
1Jelediye tamirat ~uhesi müdürü Ta. 
rık: vakanın şahitleri ldri~. Garhi..c;;, 
l tavri, hnkyeri naihile tramvay şir. 
keti arnkatı ve müekkili hazır bulu
narak yapılan keşfin raporunda, o 
saatte caddenin hüyi.ik tam halarla ve 
açık bulunan di.ikkfmlarclan vuran 
rı;ıkla aydınlık ol duiYu, vatmanın <:O
cukları u1.n!itan görmesi Jflzım geldi. 
iri yazılıyor, nticenin hulttsası ola
rak da ,·atmanın bir~ey görmediği id. 
dia,!':ının kabule şayan olmadığı, ışık. 
tar yanan caddede araha sürerken ve 
~ocuklar da C.'lddeden ~eçerken mil-

teyakkız bulunmamasından dolayı ka • 
7.anın vukun geldiği ortaya konulu. 
yordu. 

Tramvay ~irketi avukatı Sıtkı, bu 
rapora itirazla ''bu keşfin ehli ''uku
fu, makine mühendisi değil, elektrik 
mühendisi olmalıydı. Bv,·elce yapılan 
bir ke-;ifte miihendis mektebi elektrik 
miitehassısı mühendis Burhan, ehli 
vukuftu. Şimdiki rnpor kanunsuz. 
dur. Fakat. bu itirazımızı mahke. 
me ka hul etmezse bu raporu bir mü· 
hendi e tetkik ettirerek re,·ap hazır. 
lamak iizcre. i~timal edt'eeğiz.,. dedi. 

l\fua,·in Sadun, makine mühendi. 
sinin hu iştPn anladığını, yeniden keş
fe liİ7.\tm olmadığını, raporun yetti. 
ğ'ini söyliyerek. itirazın reddini i."te. 
di. 

Uei~ Hdik, aza ('ihat ve Abdur
rahman • eref, mi.i1.a,1<ereye ~ekildi. 

ler. .·aıon boşaltıldı. Yarım ~ant 

sonra celse açılarak, duruşmanın bu 
cihetin tetkikine kaldığt, ve celsenin 
devamının 26 şubat sa.at 14 e bırakıl. 
dığı hilclirildi. 

Ekremle birlikte davacı yerine ge. 
len Hikmet ,.e Ekremin babası l\feh. 
met. hir istida uzattı. Fakat, ken
disine hunu gelecek relsede Hrebile. 
ceği söylenildi. 

Emirgana oto 
.. 
us 

Eminönü ile Emirgan arasında iş
liyecek otobüslerin sahil yolunu takip 
etmelerine I,arar verilmiştir. 

Tarife henüz tesbit edilmemiş ol. 
mnkla heraher geliş gidi in 20 kuruş 
olarak tesbiti etrafında tetkikler ya . 
pılmaktadır. nu hatta tahsi edile
cek otobi.islerin adedi henüz tesbit o. 
lunmamıştır. 



Balkan ve Küçük iti laf 

Posta ve l~elgraf 
konferansı 

I • 

' 

Bugün son içtimaını 
yapması muhtenıel 

Balkan ve Kü~ük İtilaf devletleri 

posta ve telgraf konferansı bugün son _ Nedir 0 çatmlı~ Ne oldut 
icstimarru yapacaktır. Müşterek teklif _ Telefon direğine ça.rptılı.·, devri. 

- Şimdi konıı§lıığıın adam 7.-inıdi~ 

· - ıŞu giden mi? 
-Evet! 

- Kooanız evde mi, / 
- Demin brovningini clo1durdtl. t.Jç 

esasları hazırlannu_ş bulunmaktadır. liyor ! 
Ma'ddelerin bazı teferrüatı yeniden o - _ Çok şiih.'ii.r Yarabbi, <leme1• 7>i - Bilmiyorum; fakllt para ciJ.zda-

Alman köpeğimizle bahç~,fo 01JOO.Şı

ym-. .Şimdi, isterseniz çağırayım ken· 
di.sini1! kunarak tesbit edildikten sonra beyne!· caddeden ayrılmış değili::! 

milel kongreye verilmek üzere hazır - ---------------------------------------------
mnda kartvizitini lnllur, öğreniriz! 

la~acak olan ı por yazılacaktır. Rapor, 
bir taraftan beynelmilel posta ve tel -
graf nizaııllanru ata.kadar ettiği için a
lakadarlar şimdilik bir şey söyleme -
mektedirler. Ücretler meselesinin çok 
etraflı tetkik edileceği söylenmektedir. 
Bu cihetin tetkiki uzun sürdüğü tak -
dirde pazartesi günü de içtimaa devam 

Haftada bir dünya siyasasına toplu bir bakış 

ddilecektir. 

Havagazı ucuzladı 

Türk • Arap dostl11ğwımı 
Viı!ifir.ı noktası: 

İskenderun meselesinin Cenevrede 
vardığı hal şekli Fransız matbuatında 
iyi karşılanmıştır. Buna mukabil Su
rfyede bir takım tahrikçilerin tesirile 
memnuniyetsizlik uyandırdıkları gö. 
rülüyor. Suriyenin bazı merkezlerinde 
dükkanların ve mağazaların protesto 
tezahürü olarak kapattırılması, sonra 
bir takım mektep çoci!klarmın topla
narak Hatay illkcsine tecavüz etmek 
için silah istemeleri hep bu türlü tah
riklerin eseridir. 

Türk-Ar.ap dostluğunun 
düğüm noktası 

Ha,mgazı farife~ini tcslıit edeceı, 
komisyon toplanmış, tarifelerde yeni
den tenzilat yapmıştır. Jstanbul ha. 
vagazı altı ktiruş otuz paradan beş 
kuruş otuz iki paraya, Kadıköy ha
mgazı yedi kuruş on paradan altı 
kuruş iki paraya indirilmiştir. 

Fransızlar Türk- lta~yan dostluğuna 
bir rekabet gözü ile bakıyorJar 

Japonya tarihinde 
bulan bir 

ilk defa 
hadise 

vuku 

Beyoğlu hnvagaıı tarifesi henüz 
tesbit edilmemiştir. Yeni tarifeler 
Vekllete gönderilip tasdik edildikten 
sonra muteber olacaktır. 

Fakat Suriy<.'lilerin henüz hakikati 
anlamamış olmalarından istifade edi
lerek husule getirilen karışıklık çok 
sürmiyocektir; 1skenderun meselesinin 
vardığı tesviye tarzının Hatay Türk
leri için olduğu kadar Suriyelilerin 
menfaatlerine de en uygun bir netice 
bulunduğu tnkdir olunacaktır. 

Balkan Antantına karşı adeta gizli bir husumet tavrı muhafaza 
eden Bulgaristanın bu şüpheli vaziyeti değİfİyor. 

Karısile evlenme istiyeni 
yaralamaktan ceza 

İstanbul asliye dördüncü ceza hak
yerinl:le, Y enikapıda Ahmet isminde bi
rini, yaralamaktan suçlu Yusuf, meş -
but suçlar kanununa göre duruşması ya
pılarak, bir ay, lıeş gün hapse mahkum 
ve derhal tevkif edilmiştir. 

iddiaya göre, Ahmet, Yusufun ka -
rısrna "kocandan boşan da bana var!,, 
demi . Yusuf da bu teklifi duyunca, kı
zarak. Ahmedi yaralamı~. 

18 palto aştrmak duruş· 

ması başladı 

Muhtelif yerlerden 18 palto aşır -
mak duruşmasına, Sultanahmet ikinci 
sulh ceza hak yerinde dün akşam üzeri 
baılanılidı. 

Hakim Salfilıattin Demirelli, mev -
kuf Mahmut Şevketle ilyası sorguya 
çekti. Mahmut Şevket, bunları palto 
taciri sandığı birisinden alıp sattığı, 

İlyas da, Mahmut Şevketin kendisine 
bir tek palto getirdiği yolunda cevaplar 
verdiler. 

Hakim Salahattin Demirelli, davacı 
olan 18 kişi ile şahitlerin çağmlmasma 
karar verdi, duruşmanın devamını, baş· 
ka gUne bıraktı. 

Dam aktaıırken, dUşUp 

yaıralandı 

Ba.kırköyünde l{artaltepede oturan 
45 yaşında Şükrü, diln saat on üçte 
Ka.dir.gada -bir evin damını aktarırken 
müvazencsini kaybederek, yere düş.. 
müştür. Ağır surette yaralanmış, Cer
rahpa.şa hastahnnes.ine kaldırılmıştır. 

Turie'm s,ıcri 

Turizm işine fazla ehemmiyet ver
mek için Ticaret odaları faaliyetlerini 
artıra.cakln.rdır. İstanbul Ticaret 003. 
sı, diğer Ticaret odalarına birer mek
tup yazarak bu hususta. ne şekilde ha
reket ebnek icap ettiği hakkında fi
kirlerini sormuştur. 

Zira Cenup hudutlarından on sekiz 
milyon nüfuslu Türkiyenin l;albinr 
bağlı olan iki yüz l•üsur bin Hatay 
Türkünü Araplaştırmak planı tahal•
kuku imkfmsız bir leşcbbiis oltluktn rı 

başka Türkiye ile Suriye arasında en 
fiiddetli bir husumet kaynağı olabilir
di. Böyle bir husumetin Suriyeye ge
tireceği zarar herhalde iki yüz küsur 
bin Türkü Arnplaşmıı, görmekten bek. 
]edikleri faydaya aSla kıyas edilemez.. 
di. 

Esasen Suriyenin İskenderun mın
takasmdaki alakası siyasi olmaktan 
ziyade ekonomik mahiyettedir; Ccnev
rcdc Hatay ile Suriye arasında bir 
gümrük ittihadı yapılmasına karar ve .. 
rilmesi Halep ve havalisinin İskende
run limanından istifadesini temin e
deceği için bu· suretle Suriyenin eko
nomfü ihtiyacı tamamen tatmin olun
muBlur. 

Sancak Türklerine istiklal verilirse 
Türkiyeye iltihak eder diyerek Suri
yelileri ve Fransızları iğfal etmek is
tiyenlerin iddialarım çürütmek için de 
Türkiyenin teklifi ile en güzel bir for
mül bulunmuştur: Hatay ülkesi Suri
yedcn tamamUe ayrı bir mevcudiyet 
olmakla beraber harici temsili Suriye
ye bırakılmı~tır. Böylelikle Hatay 
Türkleri üstünde Türkiyenin ilhak e
meli beslemediğine lmvvetli bir temi· 
n1t verilmiştir. Onun içindir ki Millet. 
ler cemiyeti konseyinde Fransayı tem
sil e:icn Delbos Suriyelilere hitap ede. 
rck Türkiye ile iyi geçinmeleri tavsi
yesinde bulunmuştur. 

Sözün kısasr şudur ki düne kadar 
Türkiye ile I<'ransa ve Suriye arasında 
mütemadi bir sürtünme ve suitefeb
hüm me,•zuu olan Hatay Türkleri bun
dan sonra tamtersi bir taraftan Tür
kiye ve Fransa, öbür taraftan Türki
ye ve Suriye arasında samimi bir dost .. 
luK bağı hizmetini g~ektir. 

Aras - ](oııt Ciano nı!iil6ka.tı: 

Bir kac; gün içinde Dışişleri Balrnı! ı 

Tevfik Rüştü Aras Ccnevreden döner
ken Milanoya uğrnyacak, burada İtal
yan Dışişlerı bakam Kont Ciano ile 
konuşac:ı..ktır. llti devlet adamı arasın
da \•ukubulncak olan bu mülfıkat 'l'ürk 
- İtalyan münasebetler inde tamamen 
yeni bir safhanın başlangıcı olacaktır. 

Malumdur ki Habeş meselesinden 
sonra İtalyanın Milletler cemiyetine 
karşı aldığı \'aziyct İngiltere ve F'ransa 
gibi devletlerle bcrnbcr Türkiye ile 
İtalya nrasındnki normal münn.scbet
lcrln bozulması neticesine vnrmıştr. 

;'.fontrö konf eransmm bu sırada tor
lanmış olmasından dolayı İtalya yeni 
Boğazlar mukavelesine iştirak edeme
mişti. Yani Türkiye ile İtalya arasın
da doğrudan doğruya hiç bir hadise 
çıkmamış olmasına rağmen sadece ar
smlusnl işlerin cereyanile iki tarafın 
münascbntım tanzim eden eski dost
luk havası kalmamı§tı. Gerek Türkiye 
gerek İtalya tarafından hiç arzu edil
meksizin, sırf hadi~lcrin ilcasilc vu
kubulan bu gayri tabii vaziyet artık 
dönüm noktnsma gelmiştir. İptida İn
giltere ile İtalya arasında akteclilen 
Akdeniz anl3.6masınm hazırladığı de
ğişiklik havası bu defa Tevfik Rü.7-
tU Aras ile Kont Ciano arasında yapı
lacak mülftkattan sonra daha .ziyade 
~ılmış olacaktır. Habeş meselesi üze
rine Akdeniz ufuklannda topla.nan 
bulutlar yavaş yavaş dağılacak, bu bu
lutların Türk - İtalyan münasebetle
rinde husule getirdiği karaltılar aydın
lanacaktır. 

Yalnız dikkate değer bir noktadır 
ki RUştU Aras'Ia Kont Ciano arasın
da yapılacak mülakattan bahseden ba
zı Fransız gazeteleri bu hadiseyi m.n
nalı bir şekilde kaydediyor; bu cüm
leden olarak "lntransigeant,, gazetesi 
şöyle diyor: 

"/tcılya bu müUikatla lngiUer6 't'C 

Fransamn Atıkaradaki mevkfüıi bo:. 
mağa çalı.~"'f.ır. Daha §imdiden 1-
talyan ga::ctcleri I skenderım me· 

- Esnafın Dert eri 
Lostracıların da d e·r.t 1 eri var .. 

Bir Lostracı şöyle dert yandı: 
- Ben bir çok mcml.el:etler gördünı. Her yerde 1-0sf-

racı dii1;7ronları oor. Bıırada da. bir diik7:an açtım. 

Mii§tcri var; t.•ar ama soka].,"fa ge::enlcrin de .oorarları 
çok. Vergi vermeden sokak ortcımnda ayak bm.JUY<Yr
lar. Bu ooğru Qfr 1ıarc1wt değildir. Gelip !JCf "n1eri11 

önilnd8 durmaJ' Uizım. Ba::an insan bir ayai}ın boyat~ 
mı§kcn polis gelir 7w.ldınr. Daha .sonra dül•l:aıııar ver
gi. 'll8Ti1Jorürr. Jstanb1t1tla bir ~ diikkaıı 11ar. Halbıı1.."i 
ayak takımı olmtıZ8a ililk1\ôn1arm adedi her semtle 
çoğakr; 7ıcm sokakllırın marı::xırası giizclle~ir hem 1ıii-

. kllmet daha fazm vergi alır. 

SOKAK LOSRACISI NE DlYORf 
Diğer taraftan bir sokalc lostracısı da fi()yle söyle

miştir: 

- Ben ı·e benim tanulı§ı11ı ar1•ada§lanm bir çok mil~ 
esseseleri gezer, mii§terilcrimizin aya7ckap1arını b011~ 

n::. Her insanııı vahti o1n:a::, 1~ gidip diikkanda ayağı
m b01;at.<tın. Semra bazıları 1mr nuılül adamlardır. Bun
lar <l'l sokağın bir 7cöşesbıc büzülüp çalışırlar oo hiç de 
so7ra7:1arın manzamsuıı bozmazlar. Çfrnl:ıi 'i.Jlek oaildc
dc ::aten bi::i oturtan olm111ıor. Gfü•dc 1ıir c1""'1"Mk para. 
S? çıkarıyoru.::. Diildccindıf !Xf lt~<mfor ela vaktilc bi=i.m 
gibi dolaşırlardı. 

Kont Oiano 

selesinde Tilrkiye tarafını tutma. 
iJa ba§la:ntıt§hr. ltalya Tifrk. 1-
talyan dostlu§ımu yeniden ihya etme1' 
suretile .'}arlci Akdenizdekt lngiliz tıe 
Fransız nüfu-"'ttna karşı bir 1nüvaze11e 
tem.in edcbUeceği ihrıid.in.dedir.,, 

Bu satırlar Fraruıızl:ı.rm Türk - t. 
talyan dostluğuna nasıl bir rekabet 
gözile bakirklarmı açıkça göstermek
tedir. 

J aponyada siya.si buhran: 

Haftanın mühim vak'alarmdan biri 
Japonyada başlıyan siyasi buhrandır. 

Parllimentonun içtima halinde bulun
duğu bir sırada Hirota kabin.esi im
paratora istifasını vermi.~r. Bu hal, 
Japonyanın tarihinde ilk defa vuku 
bulm~ bir hadisedir. 

Bu suretle açılan buhranın sebebi 
parlamento ile askeri partiler arasında 
umumi siyruset bakımından mevcut o
lan ihtilaftır. Askeri parti Japonyanın 
teslihatı için geniş nµkyasta tahsisat 
istiyor. Par13.mentodaki siyasi partiler 
ise buna muvafakat etmiyor. Bundan 
dolayıdır ki Harbiye nazırı Terauşi 
parlamentonun feshini ileri sürmüş ve 
bu talebinde ısrar etmiştir. Başvekil 
Hirota. bunun üzerine istifasını ver
miştir, 

İmparator {Hirota.) kabinesini ca
ri if]leri idareye memur etmişse de as. 
keti parti ile parlamentodaki siyasi 
partiler arasında bir uzlaşma formii
Iil bulmak imkansız olduğundan buh
ranın nasıl ha1Icdi1eceği anJa.ıııJama
maktadır. 

Bu arada askeri parti Tokyoda bir 
ooynnnnmc dağıtnuşt:r. Bu beyanna. 
mede Amcrikı,ı Birleşik devletleri ile 
lngilterc, Çin ve Sovyet Rusya aley
hinde ağır ithamlar vardır. Netice 
olarak Japon teslihatmm kuvvetlendi
rilmesi ve hunun için milli mildafua 
bütçesine geniş mikyasta tahsisat ilii
ve edilmesi istenilmektedir, 

k Ankarada açılaca 
' 

Teshin a!etlerı 
• • 

sergısı 

Muvaffak o ı an tir maltı 
ınüka/atlar veriıect 

Ankarada açılacak beynclrP~:rı 
mür yakan vesait ve teshin alet r 
gisi nizamnamesi tabedilerek a ~ 
makamlara gönderilmiştir. 

1 
r' 

f rna a Sergide muvaffak olan ır el'' 
yük müka fat diplomaları, şeref d'' 
maları, al tın ve gümüş madalya 
malan verile:ektir. l'.fökafatla~· 
kapanmadan })üyük ve parlak bır 
rasimle iHin edilecektir. J 

Sergide teşhir edilecek eş>•ata; 
aırida himaye edilmeğe muhtaç gjlıt: 
ler tesbit edilerek hiikCımet bil 
lan himaye edecektir. 

~=====::'.::'.:=::==~~--- 1 
QU mrük muameleler 

daha kolaylatt• 
Çinili Rıhtım banma taşınan. ~ 

mildürlüğünde muameleler yeJll# 
kilde yapılmaktadır. Daireler bdıl 
rine telefonla raptedilmi§ buluıt sıı' 
dan herhangi bir muamele c ~' 
mii§kül!ta maruz kalındığı ta ~ 

etlC lderhal sorulmaktadır. Bu sur 1 
meleler hem zamanında kolayca 
makta, hem de tüccarlar günler"Jc! 
daire takip külfetinden kurtutın• 
lar. 

Aiti ay hapi• f 
• \>'el~ 

Beşiktaşta oturan Nezır, ev 

Küçiikpazarda 21 adet kaçak.~ 
taşı ile yakalanarak gümrük ihtl~ 
kemesine verilmiştir. Dün yapıl.p 
hakemede Nezirin suçu sabit g~f'. 
ve altı ay hapıe mahkum e~ 

Askeri 1 k ı,ıe' 1 

~ 
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LAMALARI 

Fatih Askerlik tubesinden: t1' 
(333 doğumlu müke11eflcr1n 1 

lamaları başlamıştır.) ~ 
Bu yoklamalarla beraber 308 

doğumlu ihtiyat eratın da yot<l• 
rının yapılması kanunun hÜıcııı 
olmakla yoklamalarını yaptırırııı1' 
şubeye müracaatları ilan olu~ 

A tD 11 
Şimdiye kadar parlamen. ~ 

krl parti arasında büyük bit tP 
ihtilMı bulunmakla berabel" 
kuvvetler arasında bir müv~ 
olunuyordu. Bugün bu mü'' ~ 
zulmuı, bulunuyor. Onun içiıı .. ill 
da Japon parlamentosunun f~. 
kerl bir diktatörlük idarcslnifl tı$1\i. 
ne doğru gidildiği tahmin ~l e ~ 
Japonyada buhranın komü~ 
§I yapılan Alınan - Japon a.nl 6ıf 
dan sonra çıkmış olması da 
alınacak bir noktadrr. 

l'ttgoslavya • BulgarisW'' 
Do3tlu'k muahedesi: 

Epeyce zamandanberi ~llg~ı 
ile Bulgaristan arasında bir e'bt ~ 
luk muahedesi hazırlanıyordll· -el f 
Janan muahede bir k:ı.ç ~ ~~tr) 
gratta Yugos1avya Ba.~vekıll. ·<t 
noviç'le Bulgar Ba.şvekili ~Y 
tara!mdan imzalannu~ır. . Jı>'" Af 
muahede iki maddeden ıbgre•· 
hlilfısası §Udur: ~ 

ı - Yugoslavya ve Bll~,, 
krallıkla.n arasında ihlfıl o~ll ~ 
ebe<.ti bir dostluk hüküm surec;tlı~' 

2 - Bu muahedeni~ . W !>~ 
musaddn.k suretinin tcatısı cıı ,< 
7..nman içinde icra olunaca.Jctlf · tl e
denin mus:ı.ddak suretleri tc' 
edilmez mer'iyete geçecektir· t~~J 

Yugoslavya Balkan Anw:ıı~ıı 
bil olan devletlerden biri 0~e ~ 
daha evvel böyle bir muah f. 
~iıı Türkiye ile Yunanistnıı ,,c ~ 
yanın muvafakatini aınu~tJr#.ı 
ile Bulgaristan arasında e5 ı:teı> 
dostluk muahedesi vardı_r.. ~ııı: 
mua.hedenin hükmü mer'ıdır·ıı,ti:t" 
tan ve Romanya ile de :sut~ ~1ı 
rasmda ayrıca birer dostıu1' cıf. 
si imzalanacaktır. Bu suretl~ı 
kadar Balkan Antantına. k ııf;ı, 
gizli bir husumet tavrı muh .,;fC' 

h 1' ,·l\P' 
Bulgarist.anın bu ştip e 1 f 
ğişmi§ olacaktır. 

1 
... ~ 

A~ ;;• 
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~da, ÇU'pıruyordu: I muvafrk yer olarak hamamı bulacak • 
~ Aıne.n Ayınhayat teyzeciiim, es- lar. Hemen oraya koıacakJar. Çifte ka
~ d ~~· benim teyzem yaıta ola • pılan kapayıp istedikleri gibi, uzun u • 
~ e~i]lln (görüyorsunuz, kafirdeki zun, rahat rahat konuıacaklar; kum • 

l' Kll"liği). Olsa olsa ablam olursun.. paslannı kuracaklar. 
'-loı ~valet odasında kapalıydılar Kar-
~bu kuıkuda; kulağı dı§Snda.. (Ne
te.. ? ) diye arryan, soran oltll'Sa di-

~ · ~ -n- ~denin ortalıktan yolı:oluıu • 
~ ~ı, valde hnnfendinin odasın • 

On Drna11 •• 
dtfc ~ da yeni bir adet. .. Karnı aan
~na kapandı mı, yalvarma ya -

~lı kılını lapırdabnadı nu, de • 
f-.ı. haydi yukarı kattaki valde han 
-"Qıniıı 

0 
~ına .• 

)ip, hdada kiın varsa derhal dı~ sa -
alunu Yeme, keminne: 

Uzabnıyalnn, Eda rolünü, aldığı t.a
limata tam uygun, hatta daha mükem. 
mel oynadı. iki kafadar, hamama ka. 
pandılar. Çifte kapılan çektiler. Jçte • 
kinin sürgüsünü de sürdüler. Aynıha
yat giri§ti: 

- Oh, yarabbi §ükür bizbizeyiz. .• 
Şimdi can kuJağile beni dinle ... Bak Se-
zacığım .•. 

Eda, artık kendini tutamadı. Hop -
pa-dak yine boyuna atıldı. Bir hayli ta· 
ptriıdan sonra, gayet yavaş sesle: 

- Ablacığım, dedi, benim adım Seza 
değildir!. 

- ? ? ? 
- Eda'dll'. 
Kahyanon, soğan doğnıyonmış gibi, 

gözlerini kırpı,tınnada; bir avucunu da 
lrulağmın arkasına siper ebnİ§, ( dos • 
ta dü,man balnıı) dedikleri bakışla bek
ın:ada .... 

ili - J\adın, giıya anam olncalum, be
f~ lconıyacaksm; halbuki en büyÜk 
di ~ bana eden sensin.. Baınna der
~e~ ııen, hiç !başkası değil.. Ka -
~e diye Köprü baılanna, Beyoğul
h IOlc:a ~ı içlerine götürdün? .. Ne di
~ fa alıştırdm, yüzünün gözünün 
Slıl ~sebep oldun? Terzi Anasta • 
-ı.. nına gibnenin, çarııdaki bir - Evet, benim asıl ismim Eda .•• 
~ça.Pktnın, hergelenin arasına ka • - Lebbey? .• 
~ lltrı lü:zuınu var mıydı? •• Anastaş - Taha paşanın kızı değilim; ima -

Pilot arkadaşını vuran 

Katil tayyareci 
/ngillereyi zarara soktu 

Schmeder (Şmcder) ismindeki bir 
tayyareci kadın, bundan bir milddet ev
vel, havada bir cinayet işlemiş, ayni 
tayyarede pilotluk eden bir genci ta -
banca ile vurarak öldUrrnü§tU. 

Cinayeti işledikten ıonra öldürdüğü 
aldanu Fransız toprağında yere bırakıp 
1ngiltereye kaçan kadın tayyareci ora
da tevkif edildi ve mubakerpesi yapıl -
mak üzere Fransaya gönderildi. Ma -
dam Schmeder ııimdi Bulonya hapisa -
nesinde bulunuyor. 

1 - KURUN 30 11. KANUN 1937 ~ 

• 
Fransız ihtilali esnasında batan bir gemiden On 

altıncı Louis'nin ve Kraliçenin bütün 
serveti meydana çıkarılacak 

Deni.derin dibinde bazan altın ha -
zineleri vardır ve bu hazineler altın gö. 
tilren bir geminin batmasr ile ortaya çık
mıştır. Bunlaıidan biri Atlas okyano • 
ıunda batını~ olan ''Egypt" (Edpt) va
purunda bulunan altmlardrr. Atlas ok -
yanoııunun en derin bir yerinde ve de.
nizin dibine çökmü~ olan bu alttn hazi
nesini çıkarmak için geçenlerde bilyük 
bir teşebbüse geçilmi~ti. 

lıkla bağlı olduğu anlaşılıyordu, çünkll 
zincir gayet güçlükle çekiliyord'u. 

Fakat, zincir, biraz yukarı çıkanı • 
ldığı sırada birdenbire koptu ve bir daha 
hiç bulunmamak üzere denizin dibine 
döndü ... 

Bu hadise, geminin o naktada bulun· 
duğu tahminlerini daha fazla kuvvet • 
lendirdi. Fakat, o tarihten sonra bir da
ha hiç bir teşebbüs yapılmamıştr. N"ba
yet bugün, Fransrz arazi idaresi bu i~ -
le meşgul olmağı üzerine almış ve te .. 
şebbUslere girişmiştir ... 

Bugün Fransada da böyle bir hftdise 
ortaya atılmıştır: Fransrz ihtilali esna -
srnda batan ve içinde altrn bulunan ge
minin Seine (Sen) nehrinden çıkanı -

ması ÖÜ§ilnillüyor. Roma radyosunun 
Bu, ıulann altına giden altın mese- T k • 

lesi bir efune gibi eskidir ve o kadar Ür çe neşrıyatı 
müphemdir. Hadise şuldur: Uzun dalga 31.13 metrede ve kısa 

3 kanunusani 1790 da "Telemaque" dalga Bari, Milano. Triyeste istasyon .. 
ismindeki iki direkli kliçlik bir gemi ay- lanridan naklen Roma radyosunun tilrk .. 
rılrp tngiltereye doğru yola çıkmak üze- çe olarak şimdilik haftada üç defa ya~ 
re iken ihtiHilciler tarafından çevriliyor makta olduğu türkçe neşriyat iyi ncti
ve .gemi onlarla mücadele ederken ba- ce verdiğinden bu neşriyatın ileride her 
tıyor. güne bindirilmesinin dü~ünüldüğünU 

tıte, bu gemide, Fransadan kaçmak İtalyan mahafilinden öğre~ik. 
istfyen kral XVI ncı Louis (Lui) nin Romadan türkçe radyo neşriyatının 
ıervetl bulunuyordu. diyorlar. Kraliçe- her gün yapılmasma ağlebi ihtimal ö '" 
nin methur geridanlxğr. bütün diğer mü- nümiizdeki aym dört veya betinden 
cevherleri, kralın sandık dolusu altın - sonra başlryacaktır. 
lan hep bu gemide bulunuyormu~. Bun- Şimdi salı akşamları kültürel mev -~ ...... ~•ı gelinini alıp buraya gelemez dettin paıanm gelini de değilim. Beriki, 

.nıı? D"ki ik" . l' diıt ·· ı ! parasını ı nus ı versey- hala inanamıyor: 

Fakat, işin eğlenceli bir tarafı da 
var: Bundan altmıı, yetmiş sene evvel 
Fransa ile İngiltere arasında yapılan 

ıuçlulan lalde mukavelesine göre, tn -
giltere, kendi topraklannda tevkif edi
len bir Franeız ıuçlusunu ve ona ait ne 
varsa hepsini Fransaya teslime mec • 
burdur ve bunun için icap eden masra
fı da kendisi yapacaktır ... 

can başka, memlekette ihtilalcilerin eline zular üzerinde, perşembe akpmlarr 
dilımesi istenmiyen bütiln kıy\netli ıey- tUrkçe konser vererek ve cumartesi ak
ler, .zengin ailelerin servetleri de top • şamlan havadis bildirmek suretile ve 
lanmıı ve bu gemiye yüklenmiş.. daima yedi buçuk ile sekiz arasında 

ı olaınaz d ? S •. .ı~•-ll(lnd • rnıy ı... ezanın o gun tNö· - Kız, taJcanın ııraıı değil şimdi. 

tib:ı.da)Q halini gözlerimle gördüm. O Lifmu bitireyim de o zaman alay ta -
'iit;ı ~ •onra mahvoldum, bittim ... Bir rafını tut! .. 
ti · br karımna goçmiş, etmedikle- - Vıallahi ablacığım, şaka ebniyo -lftnar . 
Stıtl'tıt ' ıtaret yolı; o da ssndalyaya rum. tki gözüm önüme aksın ki doğnı-
~rı rrıtıı, krnm lanın kmtmnda .•. Ba~- yu aöylüyorum. A:dnn Eda; babam Hacı 
10~kaı-dııar kızı. O ~arır dönüıünaen berber Hüsmen ağa; ilk kocam da ma-

- •• 1\ kll"nu • k~ _!1 d.. d .. 
ktrıd· • n nevn ıunuen on u; ti yeli Kem!lllknf ... 
dı. B~rı..ı dev aynasında gömleğe başla • Demeğe kalmadı, Aynıhayat çığlığı 
ltı; na lcarıı olan muameleleri de ta- kopardı: 
""lİ!e dex..: ti 

S eo.•§ ••• - Ay, sen Çakır Ayıenin kızı mı -
0ıı1, 11

3~~n ona kabahat lııalaynn deme; un? •. 
•• ıç kabahati yok .• Babası muta • E et' 
""'tl'ıfınış •• - • llk - v ... 
~0.. • otnnı taıralardn geçmış. - Aman sus, oynabverlrim şimdi. 
~k"~1 .da kapıdan dışan çıkartma2Ullş; Sen, Çakrr Ay§t?nin km? .. Sahi mi al -
1'e ı/Ia da yapını!·· Daha ynşı ne, batı lasen? Ayşecitimi nasıl bilmem, nnııl 
1'e \!

1
• on Yediılncle .. Aklı ennez, cahilliği bilmem? .. 

.:up baştan çıkacağı tutar... Şimdi de o, boyuna ahlmıfb. Bu ıe-
~ al~ hanfendiceğiz, sinirleri bıra - fer de o ya~dmyordu. öpücükleri: 
"11 ak, çene kemikleri bmbirinden ay • _ Hay pir lrunıau bu boya geldin 

"takını • :r 
t~· f gıbi esneye esneye, gart garl ha? .. Vallahi §U anda bir yaınna daha 
~Ot;e Re)'İ.re ibunlan dinlemede; yine girdim. 
'ı~a] fİ§eaini yakalayıp yudum yu -

1 
ıçcl"ken yalvannada· 

içi~ ~'kıneı, Rcaulullah . nşkına, başun 
lc\ti lllının başı için yeter; auı, arttk 
dth ···.~eki, kabahatimi kabul ettim. Bir 
d'l\ayak olursam, bir yere gidelim 
btı gavur ldininde can vereyim. Tö-

tl' töL • ! 
~ı .• 

; 

cft~lin. h~nnnl~ kahyanan kafalan 
~ ettiler ya, nrtık bin"birilerine de 
leı ~erece eminler... Baktılar ki tuva
lcaııa asında, sandık odasında, etrafı 
""ca l'a kollaya, gümrükten mal kaçı -
~:ı~ ~onuşmak ıökmiyecek. Daha 
dtıirıt Ylirurneğe haşhaşa vermek, daha '\' 7e dalrnnk icap ediyor. 

l:: 0 
u Aynıhayat buldu: 

l~ ti~ 8Yna önüne geçip saçlarını top
lt~il' Yaparken, birdenbire etinden et 
_1'0rrnuı gibi haykıracak: 
~~n, işte öldüm şu dakika! .. 
den ~ lbiı- bit buldum. Besleme tkbal-

t ttna bitler üşüştü a doatlar! · 
'-çıt\ı~elaUenccek; ıığlruna, sıklame, 

_ ~ ıru yolma: 
tloıirı ha l"diinüz mü olanlan Prndi? Alc
t~ti~e~·ldığı kolan gibi &açlarmu tıraş 
~ lnın desenize!.. • 

....... a~ırn, derakap yetişecek:. 
l'tıtıe ~ ~necik mi buldun yavrum. 
~a....t• iki nüaafirdir. Göster ıunu; 

-..cır lll' 
-rıla.... 1 değil mi lahzada renginden 
. "'in! d' 

tıbi l' 1Yerek Edanın eline bakar 
ll>acaıc. •. b k ......_ •\ti • yuz uruşturaca : 

Sarı sarıl"C benzemiyor!.. 
......_ t. ra. ·~lan yoklayacak: 
~! .. ;ah! .. Kahrolsun o yangaboz 
11ticeıttni ok ~elıni§ olacak ki baksana 
' ! bıle! .. diye bir de balgam a-

t~ d 
~le. I\~ aha ziyade yaygarayı tuttura-
.. ......_ ~ Y1tnırn : 
0rı\irn. ·~ ınikdar üzülme cicim. Düş 
~ -·-.:, <>tu 

Sİti ~nn bir yerde; sik taraklııı. 
Yapıvereyim sana! derken, en 

Yine uzatmıyalnn. Ayıuhayat, Ay -
ICYİ daha knlığnıldan, evlatlık bulun -
duğu evdeki zamanmdan tanıdığını, 
Hacıya kağıt kavafı Hafizen.in kJlavuz
lugile vardıtrnı, Hafize ile de pek eski 
ahbap olduğunu ıımlatb. 

lki taraf, biribirlerile bir kat daha 
uyuımuılar, biribirlerine bir kat daha 
sokulmuşlardı. Kucak kucağa, kafa ka
faya otunıyorlardı. 

Geçmiılere dair bir çok çeneler yü • 
rütüldü. Biz oraları geçelim de mevzu
umuza gelelim. .. 

Abdülvehhap pap konağının ıindir
liği sıymnıtla.rdan olan kahya kadım, 
dobra dobra giriıti: 

- Bak Eda<:ığun, seni gördüğüm 

gündenberi ıevmekliğimin, seni canı -
mm çeJanekliğinin hikmeti botuna de
ğilmiı meğerse.. Dile kolay, babacığm
la, anacı.ğmla 20 yıJJık hukuk var .• Şim
di kulaklarmı aç da beni dinle; aöyliye
ceklerimin hepsini zihnine nak§Ct .•. Va
kıa sözün gelişatı ağız tam'burasrna an
ıdmr ama dünyanın en doğru meseli -
dir: Bir çiçekle yaz olmaz. imkanı yok 
olamaz. Olur diyenleri getir, alınlarını 
kantlayım... Senin çiçeğin, yani kocan 
olacak el alem maıkanw, çiçek de de • 
ğil de devedikini.. Hadi ıusayun, ora • 
lan fazla kanftmnaynn.. Şimdi sana iki 
.delikanlı mı vurgun? .• ikisi de hoşuna 
gidiyor mu, gibniyor mu, peşin onu 
söyle bana .. 

Eda. iki gözünü kırpb. 
- O halde akar sular durur. O ka -

tiple <le, kemanile de, evet ikisile de 
gönlünü cğlendinneğe bakacakım ... 
Şimdiye lıadnrki harekatın yanlı§. Kar -
şıdan karşıya dilsiz oyunu hem gülünç, 
hem de faydasrz.. Oğlanlarb bir melt -
tuplaş bakalnn.. Mekhlplan yazacak 
b::nim. Hiç de kaygılaruna; bir muhah • 
betname yazac:aiun da bak gör. 

( Arlcnsı rnr J. 

Bu mukavele yapıldığı zaman, şUp • 
hesiz ki, bir giln suçluların birinin bir 
tayyaresi bulunacağı akla gelmemi~tl. 

Halbuki bugiln, katil kadnun tngı1tere 
topraklarına beraber indiği ve kendi 
malı olan bir tayyaresi var. İşte, İngil
tere bu tayyareyi de Fransaya nakle 
mecbur olmuştur 1 

O devirden bunu anlatan hiç bir _n_;eş:...r_:iya:.__t...:y:_a_:p_ıl_m_a_kta __ d_ır_. -----

mevsuk malOmat yok. Fakat, bazı ta - IST ANBUL BELEDiYESi 
rihçiler gemiye altm ve mücevher yük-
lendiğini o zaman anıatmıı 01an1ann i- Şehir Ti lJ at ro su 

fadelcrlnl nakletmişlerdir. D~mPEBKA1sŞmlı l"ll"f 1111"1 1 
Geminin Seine nehrinin denize dö- • u. il lj il 

küJdilğU yerde, sahilden 120 metre u - Bu akşıun saat ı ııı ıı~r 
zakta ve deniz fenerinden 50 metre ö- 20 30 da 
tede battığı gara}\atlı:: b\lini~or. O halde, YAB~N ÖRDECt m 1 
hazineyi bulmak için yerini tayin et • 5 perde 111111111 
mck pek gUç olmıyacak. Yazan: Hanrik İpscn 

Bu hazineyi çıkarmak için _şimdiye Tilrkçeye çeviren: Şaziye Berın 

Tayyare yere lciUşerek indiği için, 
motörü bozulmuştu. Bu yüzden, tay -
yareyi havadan uçurmak kabil değildi. 
Tayyareyi bozdular, parçalara ayırdı • 
lar. Bu suretle Fransaya nakledecekler. 
Bunun için de tabii İngiltere bir çok 

masraf yapacak. 
, kadar teıebbüs edilmemiş değildir. İlk Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Havludan çıkmış 
bir portre 

Film mt>raklısı biri, geçen gün tıraş 
oluyordu. Havlusunu ve ropdöıatn • 
bnnı havlu ipine asmr§tı. Sonra bunla
ra hayret içinde bakakaldı. 

- Bu, olur §ey değildi? Biraz daha 
dikkat etti .. Evet, ta kenCisi .. Havlu ve 
ropdöşambnn duvarda haaıl ettiği göl
ge film artistlerinden Con Barimorun 
resmini andırıyordu. 

Film meraklısr, yüzünde aabun kö -
püklcri bulunduğu halde hemen odasına 
koşarak fotoğraf makinesine yaprştı. Ve 
getirip resmini çekti. 

Çıkan resim yukarıdadır. 
Bu hikayeye ister inanın ister inan

mayın .. Bu güzel ve hoş bir hikayedir. 
Ve fotoğraf asta yalan ~öylemcz . 

Pazartesi akşamı 

Kadıköy Si.ireyyod 
HALiME 
Snlı Azakta 
ŞiRiN TEYZE 
Çarşamba nk§am 

Sa.rayda 
ESKi llAMAM 

ESKi TAS 

defa olarak 1830 da, bir ara§tırma ya - Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatroeu 
pıldı. Ondan sonra 1850 ye ka'dar iki te- DOÖAN'LA SELAM 
ıebbilıte daha bulunuldu. Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Bunlardan yalnız birinde suların al- Ve nkşnm saat 20,30 da AŞK MEKTE-
tında bazı zincirlere tesadüf edildi. Bu BI Yazan: Yusuf Ziya - Bestcliyen: 
zincir çekilirken yere büyük bir ağır - Muhlis Sabahattin 

Gezintiler: 
-----------------------~~---~-----Hakka tapanların bayramı 

Türkiyede bayram var ve bu bay
ram, yalnız Türk topraklarına sığ • 
mıyacak kadar da büyüktür. Dün -
yada hakka tapan gönüllerin hepsi, 
bu sevinçte bize ortak oluyor. Dışı 
görünü~lerinin bütün acı sırıtışına 

rağmen, insanlık, büsbütün çürü -
müş değildir. Kazanan bayrağın ren· 
gi ne olursa olsun, hakkın zaferi ö • 
nünde sevinenler, yerinenlerden çok
tur. Bütün soyları, çatıları altında 

kucakla~tıran "Milletler Cemiyeti., 
nin, son "Hatay" anlaşmasını övü· 
nerek bildirişi de sözümüzün doğ • 
ruluğunu gösterir. 

ilkin, yanlış adımlar atılm~dı de
ğil. Kendilerini eski Şark çarşıların· 
da sanarak, uzun pazarlıklara giriş • 
mek istiyenler oldu. Fakat ortada 
satılık şey bulunmadığı anlaşılınca, 

hakka uzanan eller çekildi. 
Bir yanda Türk hüku -

metinin zaferi kutlulanırken, 

ötede "Delbos" un ~lkrşlanması bu 
yüzdendir. Fransızların kendileri de, 
hakka saygı duymanın zevkini tat -
tıklan için seviniyorlar. 

Bu güzel duyguya, Suriyenin or
tak olacağı gün de uzak sayılamaz. 
Asırlar s\iren bir uykudan sonra, bü
tün canlı tazeliğile ileriye atılan ve 
on sekiz yıldanbcri gücünün ta§kın 
varlığını dev şahitlerle .ertaya koyan 

S. Ciezgin 

mert bir komşunun, değerini anla .; 
makta, onlar da gccikmiyeceklerdir. 

Böyle bir komşu, örnek bakımın
dan olduğu kadar, inan ve iç rahatı 
bakımından da kıymetlidir. Suriye -
nin, bütün manasile Türk olan .. Ha· 
tay" a göz dikmesi, daha kurulur • 

kcn temellerini gözyaşı Ye kanla çü· 
rütınekten başka şeye yaramazdı. 
Yakın ve uzak bütün tarihler göster· 
di, ki bu türlü haksızlıklar, sonra 

pek pahalıya mal oluyor. 
Fakat dün akşam gelen haberler 

de Şam, Hama, Humus halkının 
gösterişlere kalkıştıklnrını ve daha 
tuhafı, mektep çocuklannı silah ba -
şma çağırdıklarını okuduk. Bir da -
vanın yıkılması, bir savaşın kaybe • 
dilmesi için bundan güzel sebep ol· 
ınaz. Çocukla silahı aklı başında n

damlur, asla yan yana getirmezler. 
Daha dün kendilerinde idare Üstün• 
lüğüuü, \asilik gucunu görenler, 
böyle mi yapacaklardı? Bu akıl, bu 
düsünce, bu kavrayışla mı Hatay 
Türklerini çekip çevireceklerdi} 

Bana öyle geliyor, ki şu son ha• 
reket karı:ısında F rnnsa ve bütün 
Milletler Cemiyeti Sancağın istikla • 
lini kabul ettikleri için bir kere da • 
ha kendilerini alkışa layık görecek • 

lerdir. 
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~ l'~uhanunen bedeli 2019 lira 42 kuruş olan aşağıda cins eb'at ve mik
bin bıalzenıe 11. 2. 37 pertembe günü saat 10 da Haydarpaşada 

'-bıı •1~1 dahilindeki 1 inci işletme k emisyonu tarafından açık eksiltme ile 
~ac:aı...__ 
8 ' 1'.UT. 

"1lıeleu' 1te ginnek isteyenlerin ısı lira 46 kuru§luk muvakkat teminat 
k\İııij 11 \'~ 2490 sayılı kanunun ta yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 

8 ~tine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 
u 1te ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

749 
llletre çelik çekme fren hava sevk borusu 

(470) 

7 ~~ 1/ 2 ,, DlN 1563 boy 
1645 ,, aynı §CY boy 7 me 

tre 3/ 4 ,, pus 

ilıtde~~~.~n bedeli ( 1 75297 ,50) lira olan 20.000 ton krible Alman 
tıauıu ile oınuru 17-3-1937 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalt zarf 

n ;Ankarada İdare binasında satın nlmacaktır. 
~Un~ •te .gİrmck İsteyenlerin (10 014,88) liralık muvakkat teminat ile 
3297 N tayın ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1938 gün ve 
~ "tı~ lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın • 
ile "erın la ve teldiflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komisyon Reisliği· 

ş e eri lazmıdır. 
strtnanıeler 876 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
~S) 

Dah __ i_i-ye_V_e_k_i_le_t_in_e_n_: 
ltok ;}.:- Vekaletin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sömi 
~,u Urk Antrasiti) kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye 

!lUr, 

~e~h:- Eksiltme 1-2-1937 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankarada 
~. •rde vekalet binasında toplanacak sabnalma komisyonunca yapıla-

3. _ .h 

4 ıyıuhammen bedel (10.500) liradır. 

5· - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
~~l~ı~ İsteldilerin bu baptaki şart nameyi vekalet levazım bürosundan 

6 llndır. 

' ' - lsteldilerin 1-2-1937 günü saat 14.30 a kadar teklif mektup· 
~der.aatınairna Komisyonu Reisliğine vermeleri ve makbuz almaları ica -

-

---.... 
•. I /"· · •" 

,, 

Ziraat Vekaletinden: lstanbul Harici Askeri 
7. p Yüksek ve orta ziraat ve ziraat makini at mektebi mezunlarından olup da Kıtaatı i lanları 

~ Re·°j: osta ile gönderilecek teklif mektuplarmm yukarıda yazılı sa· Vekiletimiz te§kilatı haricinde çalıpnakta bulunan ve yeni açılacak ziraat•--.------~---• 
1\-·ı 1· ~ıs ıge gelmiş bulunması prthr. Postada olacak gecikmeler muteber i~lerinde vazife almak istiyen meslek müntesiplerinin üçer lat'a fotoğraf· Kırklareli Tüm Komutanlık Bir " 

Z
,._ <94> (306) larile mezun bulundukları mektebi, mezuniyet tarihlerini, şimdiy.e kadar likleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı .---_:___ VekaA let"nden: Ü?j.erinde çalı§liklan resmi ve hususi vazife ve itleri ve bu vazife i~lerden zarfla 250000 kilo arpa alınacaktır. ] r a at aynlma sebeplerini ve İşe başlama ve ayi1:1ma tarihlerini gösteren bir be • Muhammen fiyab 4 l311'UŞ 50 aan .. 

ı yannameyi bir istidaya bağlıyarak tezelden Vekiletimize göndermeleri ve tim olup tutan 11250 liradır. llk le" 
}'l d(). h Kapalı zarf usulile "1000" ton Kalsiyum Arseniyat = Arseni· muvazzah adreslerini bildirmeleri ilin olunur. (31) (156) minab 843 lira 75 kuruştur. Şartna. 
'ı: aux Preparatı ile 20 adet toz ilaç serpen arabalı körük satın alı- :1' mesi her gün Tümen Satmalma Ko'" 
. 2 · ı ll•tanbul Levazım ~mirliaı DOKTOR misyonunda görülebibilir. ihalesi 
~ar~- Kalsiyum arsenikayat prepalatmm beher tonunun bedeli 160 Satına 1 m a Hüseyin Usman 2-Şubat-937 Salı günü 15 dedif~ 
\'~t" ~ı. k?rüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira teminatı mu. komisyonundan istekliler kanunun 2, 3 üncü madde .. 
S~s " l<als .. 88 1. Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

lir"'dır. lyUm Arsinat prepalatı ıçın 00 ıra, arabalı körükler için Maltepe askerAı l'ısesı· ı'r·ın 800 a· lerindeki vesika ve teminat makbuz. ... ~ mütehassısı. Laleli, Lfıtuf, apartımaoı 

3,-.. det patiska don 11-Şubat-1937 ------------- lanru havi zarflarını belli gün ve sa-
'tı kö ~rseniyat preparatının ihalesi 16--3- 937 de saat 15 de toz Perşembe günü saat 14 de Topha. lüğü emrinde bulunan 20 No. lu mo- atten bir saat evveline lcad::ır Tüm 
~cı_ "1-t l'tikleri-ı ihalesi 17- 3- 93 7 de saat 15 de Ziraat Vekaleti bina· nede Sabnalma Komisyonunda açık törün tekne tamirab 2_ 2_ 937 Sa· Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

4. ~a, eksiltme Komis~onun da yapılacaktır· , . . . eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be- h günü saat 15 de Tophanede Sa - ..... ( 57 4 ) ( 36 l) 
de 'hı a Muhammen bedellerı ayn ayn yazılan bu rr.::d denn ıhalelerı deli 520 liradır. ilk teminatı 39 lira- tmalma Komisyonunda nçık eksilt -
hırı lteig{~ Yapılacağından talipleria teklif mektuplarını ona göre Komis· dır. Şartname ve nümunesi Komis • mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 1624 

S iğİne vermeJeri lazımdır. yonda Görülebilir. İsteklilerin ka • lira beş kuruştur. tık teminatı 121 
~~il:- Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına ait olanı 8 lira nuni vesikalariyle beraber belli sa· lira 80 kuruştur. Şartname ve keşfi 
ekaıeliırıde, arabalı körüklere ait olanı parnsrz olarak Ankarada Ziraat atte Komisyona gelmeleri. (313) komisyonda görülebilir. isteklilerin 

dtrı, ~~atın"-Ima Komisyonundan lstanbulda Ziraat Müdürlüğün • ( 474) belli saatte komisyona gelmeleri. 
6 ırde Mücadele JVl.letti§liğind en verilir. "' "' :t. 

~tılerd;- İste1 ·1ilerin teklif mektupl anm teminatlarile birlikte muayyen Maltepe Askeri Lisesi için 1600 <3oo) <235> 
''~rl 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zikredilen ve- adet Fildikos fanila 1600 adet fani- lf. :,. "' 

~"~ eksiltıne saatinden h.ir saat önceye kadar Komisyon Riyasetine Kuleli Askeri Lisesi için 2400 a· ~ la don, 800 adet kolsuz beyaz tire 
lllukabiEnde vermeleri ilan o?unur. (204) (569) fanila ll-Şubat-1937 Perşembe det firenk gömleği şartnamesinde 

1 
IVlanı·sa Va' ı·ıı·g" ~ nden·. günü saat 14.30 da Tophanede Sa· değişildik yapıldığından açık eksilt· 

~ .ıı tınalma Komisyonunda açık eksilt- mesi 4--2- 937 perşembe günü sa-
tlıull ~ ~ l~ir - Manisa - Turgutlu yolunun Polis karakolundan Tur me ile alınacaktır. Hepsinin tahmin at l 4,3o da Tophanede Satmahna 
,rl,~. u ınebdeine kadar ( 456) m t:tre uzunluğundaki yolun altı metre bedeli 2528 liradır. llk teminatı 189 Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
''i ~ kıs d d v ) ·1 bedeli 3600 liradır. ilk teminatı 270 la.: 'it l l'llınm Ban ırmanın Kap u agı perke taş an ı e ve bu kısmın lira 60 kuruştur . 
• :-'.~ ~ Unda ellişer santimlik su o luklan ve ayni zamanda bordür taş • Şartname ve nümuneleri Komis· 
~]~ ltteb:~isa taş ocağından çıkarılacak muntazam taşlarla ve Turgutlu yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 

1
• ~la~ g eındcn itibaren bir kilometre tulünde ve yedi me!re arzında kır vesikalariylc beraber belli saatte ko· 
111deıı kosası halinde inşaası (31178) lira 05 kuruşluk keşifnamesi üze • misyona gelmeleri. (317) ( 475) 
(l 2. ~alı ~ usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

SS) k Bu ışe nit şartname: keşif ve buna müteferri diğer evrak 
lJ 3, Uruş rnuk:lbilinde Manisa Nafia Müdürlü~ünden al•nabilir. 

tlllt?ııi ~ Esltci!tme 11-2- 1937 Perşembe günü saat on birde Vilayet 
4. edisi salonunda yapılacaktır. 
5 . .:::- Elcniltmc kapalı zarf usulii iledir. 

ita. 6 . ......._ ~U~nhkat teminat (2338) lira (39) kuruştur. 
h 1 "e bu k!ıltrncye girecelderin Nafia V ckalctinden alınmış ehliyet vesi· 
ı,~~ kap ~ıla ait Ticaret Odası vesihasmı ve muval::kat teminata ait mak· 

ltt\Utıua Zarfın içine ltoymaları ve kapalı zarfın ihzannda 2490 s:ıyı· 

* * • 
lstanbul Deniz Y otlama Müdür -

lüğü emrinde bulunan 20 No. lu 
motörün maldne aksanımın tamirab 
2-2- 937 Salı günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Komisyonun
da açık eksiltmesi yapılacaktır. Ke -
şif bedeli 635 liradır. İlk teminab 
47 lira 62 kuruştur. Şartname ve keş· 
fi komisyonda görülebilir. lsteklile -
rin kanuni vesikalarile beraber belli ~ '1. : i2 İnci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

a~'~ .. u .~kgiltmeye girecek olaıılann kapalı zarflarını 11- 2-1937 saatte komisyona gelmeleri. "299" 
~'~~u saat ona kadar Man'sa Valiliğine vermeleri ve posta ile (234) 

• 
İstanbul Deniz Y otlama Müdür • 

~\ı ~ erın 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri 
olunur. (458) 

liradır. Şartname ve nümunesi Ko . 
misyonda görülebilir. isteklilerin bel· 
li saat~e komisyona gelmeleri. ( 302) 

(236) 
.,,. il(. :; 

Maltepe ve Bursa Askeri Lisele
rile Erzincan Orta Okulu için üç a· 
det bulaşık yıkama makinesinin mü· 
nakasa günü bayrama rastladığından 
kapalı zarfla münakasası 26 - Şu· 

bat- 937 Cuma günü saat 15,30 da 
. ' Tophanede Satmalma Komisyonun· 

da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10540 liradır. tık teminab 790 lira 
50 kuru~tur. Şartnamesi komisyon· 
da görülebilir. isteklilerin karıunt ve
aikalarile beraber teklif mektupla -
nnı ihale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. (326). (S72l 

.. .. . 
1 - Pınarhisar Topçu alayınqı 

280.000 kilo Yulafı, 
2 - İhalesi Vizede pazarlık sure

tile yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 16800 li· 

radır. 

4 - İlk teminatı 1260 liradır. 
5 - ihalesi 8-Şubat-937 Pa· 

zartesi günü saat 14 de yapılacskta. 
6 - Sartnamesi her gün arzu e • 

denlere Vize satmalma Komisyo • 
nunda gösterilmektedir. (588) (551): 

~ ~ ~ 

Ankara Garnizonunun hayvana· 
bnın ihtiyacı için kapalı zarfla ek • 
ıiltmede iken paznrlığa geçilen 
675700 kilo arpa ve yulafa paznrlık 
gününde istekli çılanadığmdan 1 ~ 
2-1937 tarihine kadar pazarlığına 
devam edilecektir. Arpanın tutan 
25338 lira 7S kuruı olup ilk temi • 
nalı 1900 lira 41 kuruş. Yulafın tuo. 
tarı 33785 lira olup ilk teminatı 

2533 lira 88 kuru~tur. Arpanın şart· 
namesi 127 ve yulafın şartnamesi 

169 kuruı mukabilinde verilir. İs • 
teklilcrin kanunun 2 ve 3 cü madde
lerindeki vesika ve teminat makbuz
larile beraber yukanda yazılı tarihe 
kadar pazarlığı yapılmak üzere her 
gün Lv. amirliği satmalma komia • 
yonuna müracaat edebilirler. (590) 

(573.), 



MEVSiM SONU 
Dolayı sile 

GALATADA MEŞHUR 

EKSELSYOR 
Elbise Mağazasının tekmil dairelerindeki T E N Z İ LA T L 1 
Sabşmdan istifade ediniz. Şu cetvel :len bir fikir edinebilirsiniz: 

Lira L' d Kumaştan Pardesüler 111h dan Muşambalar 12 ıra an 

Trençkot Pardesüler 15 1/z ,, Erkek Kostümleri 14 1h ,, 

Gabardin Pardesüler 17 % ,, Kadın Mantolan 13 ,, 

Mandleherg Pardesüler 23 1h ,, Kadın Muşambalan 1 O ,, 
Yalnız bir kaç gün için 

EKSELSYORda Bulacaksınız. 
w 

IZMIR ENTER~ASYONEL FUARINA 
İ§t:İrak ve ziyaret ediniz. En son yeniliği ve güzelliği burada göreceksiniz 

20 ACUSTOS - 20 EYLÜL 1937 

··---------------------------------~ 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

20--1-937 tarihinde yapılan Muhakemat Amir ve Memurluklan 
imtihanında muvaffak olanların imti hana girme numaralarile adlan aşağı
da yazılıdır. Tayinleri sırasında müra caatlan lüzumu adreslerine tebliğ e -
Clilecektir. ( 543) 

imtihana girme Ach imtihana girme Adı 
Numarası No. 

4 Avni Alper 24 Bürhanettin Olcaytu 
5 Şefik Suher 26 İsmail İhsan Kutlu 
7 Hakkı Enmutlu 27 H. Süreyya Çevin 
8 Mediha Karaçay 28 M. Kemalettin Kolbay 
9 Yusuf Kenan Kolat 29 Necati Tarhan 

10 Nurettin Yurteri 30 M. Salahattin Antaı 
11 Mehmet Feyzi Boran 31 Ali Hafi Seyhan 

12 lbrahim Aıtarcıoğlu 32 Fuat Erkan 
15 Hasan Rıza Pekin 37 Hilmi Oral 
18 Ziya Ak Ülker 38 Ihsan 
20 H. Hilmi Marti 39 Ömer· Lutfi Batiıralp 
21 Kimil Pirgun 

Dahili ye Vekil etinden: 
• 

1. - Vekaletin 1936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 ton sömi 
kok (Türk Antrasiti) kömürünün m übayauı kapalı zarfla eksilbneye kon 
muıtur. 

2. - Eksiltme 1-2-1937 Pazartesi günü saat 15.30 da Ankarada 
Yenişehirde Vekalet binasında toplanacak satın.alma komisyonwıca yapıla
µktır. 

3. - Muhammen bedel (1 O. 500) liradır. 
4. - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
5. -..: isteklilerin bu baptaki '8rl nameyi vekalet levaznn bürosundan 

~alan liznnclır. · 
6. - isteklilerin 1-2-1937 günü saat 14.30 a kadar teklif mek -

tuplanm satmalma Komisyonu Reisli ğine vermeleri ve makbuz almaları 
icabeder. 

7. - Posta ile gönderilecek tek lif mektuplarının yukanda yazıL sa -
ltte Reisliğe gelmiş bulunması prttır . Postada olacak gecilmıeler muteber 
aeğildir. (94) (304) 

Deniz Levazım Satınal-ı 
ma Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli ( 110000) lira olan (10000) ton rekompoze 
kömUrü 16-Şubat-937 tarihine rasthyan salı günü saat 14 de kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminab "6750" lira olup şartnamesi "550" kuruş mu -

lstanbul Komutanhğı 
Sahnalma 

Komisyonu iUlnlar1 

7. ci Kor için 12 tane sis tertiba
b yangın söndürme alau açık eksilt
me ile ihalesi 19-Şubat-937 cu
ma günü saat 15,30 yapılacaktır. 

Muhammen tutan 420 liradır. Şart
namesi her gün öğleden evvel ko • 
misyonda görülebilir. isteklilerin 32 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutan -
Wc Satmalma Komisyonuna gelme -
leri. (580) 

* • • 
Komutanlık anbarmdan nakli -

ye taburuna verilmiş olan levazun 
ayniyat makbuzlarından 936999 nu~ 
maralı nüshasının beyaz kısımlan ile 
birlikte üçüncü renkli kısmı boş ola
rak zayi olduğundan ileride hülanü 

~ emekerinizin 
ezzet ve 

nefasetini, 
ancak 

ÇAPA 
marka 
Baharatını 
kua nmaka 

temin 
edebiirsiniz. 

15 gramık 
Saep ve 
baharat 

Kuruştur. ( 

= 

olmıyacağınm ve bulanların Komu- ~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~il 
tanlık Daire Müdüriyetine teslim et· 

Sandığına ipotek Galatada Alacamcs- I 
çit mahallesinin Mahmudiye caddesin
de eski 266 yeni 268 numaralı dükka
nın dairemizin 934 • 2481 numaralı 

dosyasının açık, arttırma ilii.nında 1 -
inci arttırmanın 8.2.937 tarihinde ya
pılacağı ilan edilmişse de bu tarihin 
8.3.937 olduğu tashihan ilan olunur. ı 

meleri ilan olunur. (581) 

/stdnbul Dördüncü icra Memurlıt
ğıoıdan: 

Kapanan Açık Söz gazetesinin 21. 
1.937 tarihli nüshasının son sütunun.. 
da çıkan müflis Mehmedin Emniyet 

- • 

• 
JJl 

kabilinde Komisyondan her gün verilir. t 
ısteklilerin 24so sayılı kanunun tarifab dahilinde tanzim edecekleri , ..-.---.-....-..-.....---. ljandarma Genel Komutanlığı Ank~ 

kapalı teklif mektuplarını en geç 16-Şuhat-937 salı günü saat 13 e ka- K U R U N 
dar Kasmıpaşada bulunan Komisyon Baıkanhğma makbuz mukabilinde Abone şartları Satınalrna Komisyonundan: il 

vermeleri ve bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarmm kabul edil - . t/" 
Yıllık 6 ayhk 3 ayltlc Aylılc Bir tanesine Dokuz lira değer biçilen Sekiz yüz battanıye şrt1'' 

mlyeceği. ( 482) Mernlelcetimizde 7 so 420 235 110 p · " ,, k lı f l'I k il k u1 1~ Ş 

Ziraat Vekaletinden: 
Sivil ve askeri aan'at mekteplerinin makine ve demircilik lasımla -

nndan mezun ve yahut da çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde traktör 
ve ziraat makinelerini kullanmağı hekkile öğrenmiş olup da yeni açılacal · 

ziraat i§lerinde istihdam olunmağa talip bulunanlardan sanat mektebi me · 
zunlarmm §ahadetname suretlerini, diğerlerinin ehliyet vesikalarım ve her 1 

iki kıson talibin de şimdiye kadar bulundukları işlerden alnlış oldukları 

hüsnü hizmet vesikalan ile üçer kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıya -
rak tezelden Vekaletimize göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildir -
meleri ilin olwıur. (32) (157) 

- J 

azartes1 saat 14 te apa zar usu ı e e s bneye on aca.Ku•• · 
Yabancı yerlere 13SO 725 400 ISO • eS tı 
P 1 

1mesi parasız komisyondan alınabilecek olan Battaniye eksiltınesıll ...ı.t' _os~ Bir ığine l 1600 9"50 500 180 1'& , .. 
gırımyen yerlere İsteyenlerin beş yüz kırk liralık temin at Sandık makbuz veya Ban pl 

Tiırkıyenın her posta merkezinde KURUN't luplarile şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacak teklif ıne"!"o1) 
abone yazılır. ı (58) c~ belli günü saat on üçe kadar komisyona vermiş olma an. 

Telefon 
idare: 24370 
Yazı işleri: 21413 

Poıta kutusu~ 4S 

Telgraf adrea~: KURUN ht;ınbul 

Sasıldığı yer: lsıanbul Ankara Caddc:sı 

V AKIT Yurdu. 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat direktöru : Refik A. SeveıısiJ 

OSMANLI BANKASI 
i L A N · rit'IJ'. 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISIR KREDi FONSIYE tah~bli~~ 
mart 1937 tarihinde yapılacak itfa çekiminde başa baş tediyes• ... :e fıJ~ 
karşı Osmanlı Bankası Galata Merke zi ile Y enicami ve Beyog ;,iJJlt" 
tarafından pek iyi şartlarla sigorta edileceği, mezkUr tahvilat h 

J haberi olmak üzere ilan olunur. 


