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i Avrupa siyase- f Cumhur Reisimizle Ankara imar ediliyor 
1 tinde üç I 
E : 

Dahiliye Vekilimiz diyor ki: \ mühim hadise l 
"Gelecek nesillere Ankaranın ( 1931 senesı mühim atyasi ha- l 

Ecnebi devlet reisleri arasında teati 
oiunan yılbaşı tebrik telgrafları 

= diseler ile beraber girdi: : Ankara, 4 (A.A.) - Yılbaşı dolayı -
L • h ı • • •• t k b• •• E s siyle Cumur reisimiz A tatürk'le ecncl.ıi eSKI a iDi ~OS erece Jr numune 5 ı - lngiliz - lt4Llyan anlatma- i _ - - devlet reisleri arasında aşağıdaki telg -

b 1 >ol d • k k f .sı: Romada imza edilen bu anla~- J raflar teati olun:nu§tur: 
Ü amıyacagız Jye Of uyorum,, ) maile İngiltere ,.e İtalya de\·· \ Ekselans Kemal Atatürk - Anka -

Ankara 4 (A.A.) - B. M. Mecl~i 
bugtin B.fet Canıteı.in bqkanhfında 
toplanarak İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçesinde 117 bin, 1936 umum İl 
mtivaaneetne dahli baıı bUtçelerln 
tertipleri arasında 52 bin 962 liranın 
münakalesine ve adliye bUtçeeinlra 
muhtelif fasıllarının 17 bin be yUı 
lira indirilerek 93;> mali yılı tahsisat
ua bo~lar ''adıyla açılan r•nl,, f uıla 
fe*allde tahalu.t konulmasına ait 
kanan IAylhaları kabul etmlıdr. 

Kamutay ruınamtllne i'lrtn dltır 
maddeler Ilı kuanç verpl kanunu 
U~c.U madd11lnln baıı fıkralannın 
ttfalrlne, alt maıbata adliye ındlme
Dlaı nrUmlft ubıtal aıhhl1et hı)'Yanl
Jt maayne rUaumuna alt tarif enin dı· 
l'ftlrllmMlne alt kanun liylhulle D. 
M. Mıcllalnln tat 711r lklnclM1rln arı 
hllabl hakkındaki encUmen maıbatuı 
tanfp edllmlftlr . 

Ankara phrl imar pllnı mactblnce 
Ytnlfehlrde DeTlet mahalJMlndı lnta 
ecWtotk olan Kamular, JU1M1tlcum
h11r, Bqyek&ltt Yt Harlclrt vek&letl 
Wa&lan ln11at !çln din milyon 500 
ilin liraya kıdnr taahhüt leruı t(ln 
salahiyet veren kanun Kamutayın ka· 
bul ettiii kanun JflyihaJan arasında 
bulunmakta idi. 
ŞOKRV KAYA iZAHAT YERDi 
Bu sonuncu kanunun müzakeresi sı-

Ietlet:l Akdenizde nakliyat ser- ra _ 
rnsmda Süleyman Sırrı (Yozgat) ta-) bcstisini karşılrklı olarak garan- ~ k 

1 

~ Yeni sone için gere kendileri ge -
rafından llerf 8Ü riilen bazı mUtaleala- ti ediyorlar: aynı zamanda Akde- 5 rek TUrkiyc hakkında en iyi dilekleri _ 
ra kal'~tlık olarak Dahiliye \'ekili Şük- J: 11iz muhitinde arazi statükosunun f min kabülilnil ekselansınızdan rica ede . 
rii Kaya şunları SÖ)lemi:;;tir: :; muhafaza edileceğine dair bir- _i_;; • ,,, rım. 

fi birlerine söz veri)·orlar. = Ankaranın planı, kendi kanunun te- = ) 
:rtıiti dahilinde yapılmış" he~ eti veki- ı \ Ajans haberleri arasında Tilr- : 
le tasdik ettikten sonra bir kanun .f kiyeyi aH'ıkadar eden şu noktaya \ 
mecburi.) eti olmu~hır. Ankaranın pla- ıc tesadüf ediliyor: ltalya (Montrö ~ 
nı wıun münakaplardan sonra kabul mukavelesi) ne iltihak edecektir. ı 
edilerek, o Nn8 dahilinde tntblk edile-! lng-iltereden sonra Fransa ile j 
ıeJmekıtdlr. ı ~ ltulyn aruında aynı şektlde bir j 

/ CAROL. 

S. M. Carol l 1 - Romanya Kralı -
Bükreı. 

Yeni sene münasebetlle izhar buyu -
rulan hissiyattan ço'k mütehassis ola -
rak iyi sene di!eklerimle birlikte ıah
si saadetleri ve Romanyanm refahı hak -
kındaki samimi temennilerimin kabülü-E itilaf yapılması için hazırlıklar 

Dnlet blnalarJn,H1 bir arada teksifi § rnrdır. 'f'akat Itaı~·a ile di"er 1 
ı•- l ba da ~ .; :: nü Majestenizden rica edeıim. z 

o P -ıa ca tın ndır. E~r hatırla- = Akdeniz devletleri arMında bir E K. AT ATURK 
ft&n mahıarlar Yarltae, o mahıurun '§ anlaşma olup olmayacağı hak- ~ 
mUdafaart bir arada toplamak bakı- , ~ kında hiçbir es duyulmı)or ~ 
mından burada daha lyl olacatını as- ~ \ 
kırt mtltahauıalar mUtalea etm~kte- ~ · 2 - Yugoslavya - Bulgaristan _; 
dl ı .. dostlu!( misakı: Bu misakı iptida r er. ~ ~ 

5 Balkan antantını bozacak bir tt- a 

Ekselanı Kemal Atatürk - Türle 
Cumhuriyeti reisi -

Şehri ıUsellttUrmek, meselesine ıe- ~ ~ebbil.!J gibi görenler oldu. Fakat f 
Jiaee, camharl7etf karan neallmlıln ~ sonra anlaşıldı ki böyle bir ihtf· ~ 
bUtUn kudNtl lnaanlyMlni bir arada ~ mal yoktur: Zira Yugoslavya ile 1 rim. 

ıllttrmık Hlbartlı burası bir nUmune f Bulgaristan arasında yapılan ' 
olarak dlttrflebflecektlr. Ankaranrn ) dostluk misakının 1934 sene8inde 
bir tarafının harap olması lntaatın ~ imzalanan Türk - Bulgar misa· 
ed:l nobanlarını l&lterfr. Yoksa An- i kının aynı olduğu söylenmekte ( 
karanın dlfer tarafları el.'\ pl!n muci- ( dir. Diğer taraftan Bulgari!tan E 
blnce gUnden güne imar edilmekte n ! ile Yunanistan, yine Bulgaristan ~ 
pzelleımektedir. Ben gelecek nesille- İ ile Romanya arasında da aynı ga- § 
re Ankararun eski halini göster.ecek (1 yeye mtiteveccih birer misak ak· ~ 

Yeni sene münasebctile Elaelanat -
nıza hararetli tebriklerimi ve §ahsi sa -
adetkri ile Türkiyenin refahı hakkın

daki samimi dileklerimi takdim ede -

BORIS 111. 

S. M. Boriı 111 - Bulgarlann Kralı 
Sofya -

Yeni rr.r.r. mlirtaaebetile gö~erdi -
ğiniz tebrik ve temennilerden dolayı 

M.ajeıtelerlne hararetle teıelı:kür eder ve 
fahsi saadetleıile Bulgaristanın refah: 
husuıundaki aamimt dileklerimin ka-

d 1 ğ 1 1 -'·tad HU - bülünü rica ederim. bir niimune bulamayacağız diye kor- 0 unaca 1 an a~ milA ır. - Es 
lasa bu misakların akdinden 80n- K.ATATORK 

ku;yorum. =_----
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ raBalbnan~nhid~li~daha 

ziyade yaklaşılmış bulunacaktır. ~===~~-=-==. 
Ekselans Cumhur reisi - Anka -

3 - Könlısberg iamlndeld Al· 
ra-

Yenl yrl mUnatcbetile Ekselansınıza 
ve asil Türk mUletine çok samimt aaa -
dct ve refah dileklerinde bulunurum. 

JORJ 11. 

S. M. Jorj 11 - Elenler Kralı -
- Atina -

Yeni sene mUnasebctile Majestent • 
in gönderdiği JUtüfkar temennilerden 

çok mütehassiı olarak hararetle teşek
kür eder ve şahsi saadetlerile asil Elen 
Milletinin refahı hususunl:ia.ki en sanıi -
mi dileklerimin k:ıbülünü rica ederim. 

K.ATATORK 

• * • 
Ekselanı Türk Cumhuriyeti reisi -

Ankara -
Yeni sene milnasebetile en iyi tebrik

lerimi ve ıahst saadetleri ve dost ve 
müttefik Türkiyenin refahı hakkındaki 
en hararetli temennilerimi ektelanaınıza 
arzetmckle ıevkyıbını. 

PAUL. 
s. A. R. naib prenı Pol KaraJor Jm9 

, Betcrad -
Altealnlzln yenl ıenı mUna11bldle 

glSnderdiil IUtUflclr telrrıftan tolr mU • 
tehaHla oldum. Altetlnlıe tararetle t~ 
ıekkUr eder ve phat saadıtlerUı mUt
tofUc ve doıt Yugoılavyının refahı balto 
kmda en umlmt temennllertmln kabl • 
IUnU rica ederim. 

K. ATATURK 
Ekaelana K. Atatilrk - Türk Cum • 

hur relıl - Ankara -
Yeni aene mUnaıebetllı Ekltlanmu

za phıl u.adetlerl ve TUrkl)'91lln refahı 
için en samimt temennilerimi ınedt • 
rim. 

E.BENES 
Ekıelanı Edouard Ben11 - Çıkoe • 

luvakya Cumhuriyeti reial -
- Prag -

Ekselansınızın yeni yıl dolayısiyle 

gönderdifi lütüfkar temennilerinden 
mütehassis olarak ıahsi sudetleri ve 
Çekoılovakyanın refahı hakkındaki c.n 
hararetli tebriklerimin kabülünü riça 

ederim. 
Y .. ATATORK 

Italya Alman siyasetin
den ayrılamıyor 

man krm·azörüniln bir İspanyol 
gemisini topa tutması daha evvel §_ 
(Palos) ismindeki Alman gemisi- ~ 

ue yapılan teeavtizUn mukabele· ~ 

<Vayan~ ı i~J 
~di~AlmanamlıalıtutulanA~ 1 ~~~~d~~~·~•~••M~~~~~~~~~~~~ 

vazörünUn ispanya hUkumetine aid bir J. man esirleri ile Alman mallAn ~ 
eemiyi daha tevkı~ liildirilmck - ı: ... ~ ı ,. C:.l lhJiga ....ı .. u .. u" .U•..aAue.te E .1 dl&ol w.rsın etrncsıne lhcdar olacak 

mRlıi)ette olduğunu ilave eylemektt
clirler. 

Aynı mahafil, l~lyan sJyuetinin 
Almanyanın eairi nıiyetinde kalmak
ta olduğnu, zira Almanyanın merkezi 
Avrupa da :·re billıa.ua A \'USturyada 
İtalyan menafiine şiddetli darbeler in· 
direbi!ecek bir mevkide bulunduğunu 
ehemmiyetle kaydetmtktıedirler 
YBNI BiR ANLAŞMA 'YAPILACAK 

Londra ıf (A.A.) - Jngiliz gazetele
ri, İn&'iliz - İtalyan itilafı hakkında 
utan mUtalealar "sfrdetmektedlrler. 

Daily Mail gazetesi, bu itilafın y~
kıncla iki memleket arasında .müzake
reler yapılmasına medar olacağı Ye bu 
suretle yap1Jacak mUr.akerelerin Ha
beşiatanın iktısa<li inkişafını teshil et
mek maks.ıditc nkdedHecek bir iıtikrnz 
hakkında ctre)'nn etmesi pek muhte
mel bulunduğu mütnleusmdndır. 

ITALYANLAR ASKER ÇIKARIYOR 
Cebelüttarık 4 (A.A.) - Se,·ilden 

lııllcllrlhlljine ıUre aon Uç gUn zarfında 
ltal)'&n harp ıemllerl Cadb:e 5000 den 
ful& ukır ihraç etmltlırdlr. Bunlar 
derhal S.,11 "' Cordobn cephelerine 
HTktcllhnftlerdlr. Bu haber r•mtn 
te)'lt ıdllmemJ,ae de dUn CebelUttarı· 
ta slden Jerez ahalisinden blrka .çklşi 
Cordoba ve Sevile ıltmek Uıere Cadlx 
10lana Jereaden ıeçen Italyan kıta· 
)arma 'rutreldHderinl blldlı mlşler· 
dlr. 

Blll FRANSIZ G&MISI DE • 
ÇEVRiLDi 

Ba1onne 4 (A.A.) - Pcher Ronıe 
luWadıld Franaız npuru Santllnder 
apldarmda lapan7ol hUktmetlne men· 
np bir harp pmlal tarafından aran· 
1a1f n bası nalltrl müteakip yoluna 
dlYRm etmesine mliaaade tdilm'4tlr. 

LONDRADA ENDiŞE 
Londra, 4 (A.A.) - Mes'ut mahafil, 

Ahmn harp gemileri t:ırafından bpan· 
yol yUk vapurlarının ıapted :lmesini 

Dahere fapanyayı k.olayca mUdaha • 
le edebilmek için M. Hitter tarafm -
dan icad edilmi! b' r bahane olma.andın 
orlr.naktadır. 

llR <ZW DA.HA TEVKiF EDiLDi 
Pam, 4 (A.A.) - Koenlgsberg 1mı-

· E bilmisil harekatına derhal niha- ~ tedir. Tevkil edilen Kemi 607 tonluk ı: i 
Marta ~- yet Yereceğini lspanyol hüköme- _E Yunquera ismini taşımakta - _ c: 

d tine blldfrmiştir. Onun için bu i-_ ır. = 
tNGIL TERE PROTESTO ETI'J f hadise vnhirn olmakla beraber bir :f 
Londra, 4 (A.A.) _İngiltere hUkO. § harp ba~langıcı gibi telakki edi- ~ 

tnoti ilpanyanın tiınal sahilleri açık- f lcıne:ı.:. E 
bnricla asilerin bir §alopeaıinin Bl4ıc- '§ Yalnız Almanyanın ispanya ; 
khill iemincleki İngiliz gemisinin bom • g hadiselerinden sömürge taleple- -=~ 
barchman edilmesini burıoı hükQmeti i rini devletlere terviç ettirmek 
neadinde protesto etmittir. ! için istifade etmek Uıtemesi lhti- l 
MADRITDE DAHiLi KARIŞIKLIK E mali yok değildir. i 

ÇlKTI f.1111111111111ııııtıııuıııııııı111111ıııııı11111ıııııııı1 11 1uıııııı111uıııııı:1;:: 

Toledo, 4 (A.A.) - Tamamile iti - ğlne &öre, Alman kömürü yilklU olarak 
mada pyan bir membadan verilen bir Bremen'den Napoli'ye giden Kraar'yi 
habere göre Madrid'de vaziyet gittik- Profintem adlı Sovyet gemisi 1 ikinci
çe tahammÜl edilmez bir hal almak - kanunda Cebelüttank boğazında bir İs -
tadır. Hükumet halk kütlelerile ba~a çı· panyol asi harp gemisi tarafınidıın 
lı:amiyacak bir hale gelmiştir. Mad- durdurulmu§tur. Gemi Ceuta limanına 
rid'dc çıkan "SirVdicalista" gazetesi §Ch· götürülmüş ve bir saat sonra serbest 
rln aokaklırrnda diin anar!İtlerle ko - bırakılmı§tır. 
müni&tler arasında kanlı çarpışmalar ANLAri"4A BALKAN DEVLETLE • 
oldufunu yazmaktadır. Her iki taraf - RINE DE BILDIRlLMlf 
dan da ölüler ve yaralılar vardır. Aç - Londra, 4 (A.A.) - eRuter bildiri -

Antakyada yenı 
bir hadise 

(Üsyanı 1 ftıoido) 
Müşahitlerin Antakyada bulunduk

ları blr sırada \•ukua relen bu hadise 
basit bir tazyik eseri olarak kar~ılan
mıştır. 

MV.~AHITLER DOLAŞIYORLAR 

Antakya, 4 (A.A.) - !lilletler ~ 
miyetl taratından İakenderun Sanca. 
ğına gönderilmiı olan mUplıitler, lflt· 
rine bqlamJf}&rdır. 

MUphitJer, etrafta tehir ve kam
baJan pmıltlerdir. 

HARIOIYB VBKIL/Jl/Z ANKARADA 
Ankara, 4 (HU8U81) - Hartclye 

vekilimiz bu sabah İatanbuldan tehri· 
mise dönmllt ve istasyonda veklllerle 
mebuslar, b&§vt!kllet mU.tetan Kemal 
huaual kalem mUdUrU, sefirler, harici
ye V~klletl llerl relenleri, Ankara Va
lisi, emniyet clirelctörU tarafmdan kar 
şılanmıflır. 

Hariciye vekllimbe başta mızıka 

(0 ayanı 1 incide) 

Yann sabahki tnerasimc büyük bay
rağın çekilmesi suretile ba§lanacaktır. 

Şehrin yirmi muhtelif yerinlde söylev • 
ler verilecek, halka kurtuluıun ehem • 
miyeti, istikbale bağlılığının büyük 
luzumu hakkında sözler ıöylenecektir. 

Büyük toplantı, Atatürk ınıtnun önün
de olacaktır. Şehrin birçok yerlerine 
hoparlörler konulmuıutur. Gece fener 
ayallan yapılacak, halkevinde, mahfel • 
lerde tenlikler yapılacak ve bir sok q. 
vetlilere bUytllc bir balo verilecektir. 
GUndUa oldufu ıibi gece de ba11c bU • 
yUk toplantılar halinde elltnecelc ve 
mUaik, nutuk, neıriyatını dlnleyecelder· 
dlr. Bilyük kutlama meraalm ve tua
hUratı halk partisi Genel atlueterllllnba 
reımıen ıHnderdiif alntma operadSrtl 
tarafından filme almacaktır. lturtuıuı 
bayr•-tıı milnaacbetile Çukurovanm bil· 
tün Saylavlan, matbuat umum mUdUr· 
lUIU batmllpvlri Bilrban belıe ve bir 
çok ıueteciler Adanada bulunmaktadır. 

lık ve kar,a§ahk halkı ünıidsizliğe yor: Fsanu, 1neiliz - halyan beyan -
dU1UrmU9tür. Kalabalık bir halk kUt- r.amcainin imzası münasebetile netlcele
Jeıl ııece eUndUz metro (tı.:nel) lstas - nen müzakerelerden haberdar tutulmuı 
)'Onlannda yatıp kalkmaktadırlar. Hiç ve beyannaMenin neırinden evvel bu 
olr sıhhi tedbir ahnm:ı'dığı için sari teminat teatisi TUrkiyeye' YuğoılaVY•· 

oldugu halde bir askeri müfreze ve pc .. -------------
lis rasim~i ihtiramı yapmıştır. 

bir haatahlın çıkmasından korkuluyor. ya ve Yunaniatana blldirilm.ittlr. --------------· 
Hallr, kı11l tıpany:ınrn diğer şehirlerin - Sanıldığına töre İspanya , ihtimal mış olduğu hakkındaki haberlerin esas-
de vaafyetin daha fena oldcğunu bildi - hahili harp dolayısiyle bu meseleden sı:: olduğunu beyan etmeğe mezundur. 
ilnden Madrid'i tcrl:etmek istememek· haberdar tutulmamııttr. Sovyet hükllrnetl, ispanyada husus! 
tcdir. Londradaki kanaat, Roına anlatma - haklar veya imtiyazlar elde etmek iste -

MADRID KUMANDANI ŞEHRi szndan ıonra, İtalyanın Montreux mu - menin kendisi için kabul edilemiyecek 
TESLiM EDECEKMiŞ kaveleai ile Londra ldenlz mulravlleaine bir prensip olclufu kanaatindedir. 

Toledo, 4 (A.A.) - Madrid Kuman· iltihakı için daha genit ihtimaller a; - MADRIDDE MUHAREBE OLUYOR 
danı Cieneral Mangada'nın ! ehri tcs 'P t·ğı merkezindedir. Malum olduğu üze -
Hm etmek Uure müzııkercta girişti ,i re ttalya, zecri tedbirler dolayııiyle bu 
lSfrenilmlıtir. General Franko ~ehrin iki mesele de t ı :ı rolUnU oyn~yaınanuş
billlcayldUprt teslim edilmcsintlc israr tı. 

etmektedir. SOVYETLER iSPANYADAN 
MOTEMADIYEN SOVYET GEMi - iMTiYAZ ,'\!t ALMIŞ 

LERI TEVKiF OLUNuYOR Moskova, 4 (A.A.) -·Ta11janaı bll-
Ccbelüttank, 4 (A.A.) - Reuter a- diriyor: 

jansı b:ldiriyor · Exchangc tclgraph, A'11erika ajansı 
Sovyet Komilcs vapuru dün Cebe - tarafından bir mUddct evvel neıredilen 

lUttankda asi ganbotlar taraf!ndan tev- bir haberde, Sovyetler birllfinin t&pan· 
ldf edilmtş ve Ceuta llmanın:ı -götUrill - yaya verecctl harp malaeme45ine kartı • 
mU!tllr. Tenereften verilen bir telsizde lık olarak Murcie ve Ciudadreal vilayet• 
bu vapurun \Talansıya içln 340 ton lcrindekf kur§Un madenlerini igletmek
h:ırp lev:ızrmı yilklU olduğu bildirilmek- hakktru elde etmit olduğu haber veril -
tedir. mekte idi, Tass ajanaı, Sovyetler bir· 

Moskova, _. (A.A.) - öğrenildi - lifinin tıpınyalda b8yle bir ~tiyu al • 

Avilla, 4 (A.A.) - Franko kuvvet -
lerinin Madrid cephesindeki taarrunı 

dün akpm hala devam ei:iiyordu. Be -
yazlar Majadahonda istikametinde üç 
kilometre ilcrlcmislcrdir. Muharebeler 
devam etmelrtecl'r. 

Salamanka, 4 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Mıd:id cepheai - Botdilla mıntıka
sında k:ıtaatımuı, (Aıi kıtııları) taarru • 
u ge~rmt ve Villadranc:a ve Cast1llo ka· 
sabalarıru zaptetmiflerdit. HUkQmet 
kuvvetleri mukabil taarruzlda bulun -
muşlarsa da tardcdilmişlcrdir. Bu kuv
vetler, bir çok maktul ve mühim mrktar
da harpp malzemesi brrakmtflardtt. 

Yunan deniz manevraları 
Atiı1a, f (Huausi) - Deniz erk~ 

harbiyesinin verdiği karar Ur.erine A
verofla on torpito muhıibinden miirek
kep olan hafif filo yeni deniz efradı. 
nm tali.mi için ilkbaharda manevrala
ra çıka.c&ktır. 

BAŞVEKiL 8ELANIGE GiDiYOR 
Atina, 4 (Hususi) - Selanik tale

besi tarafından hazırlanmakta olan 
büyük toplantıda bulunmak üzre Baş. 
vekil Mctaksa.s yakında SelA.niğe gide
cektir. 

MiLLi BiR SiGORTA ŞiRKETi 
KURULACAK 

Atin&,• (Hususi) - Ywwı millt 
bankası bir Yunan ligort.a kumpanya.. 
sı teşkilıne karar vermiştir. Milli ban
ka (liğcr sigorta. kumpanyalarına %M 
ni.sbetinde reakıiyon olarak !şttrak &o 

decektir. 
ESKi ESERLER BULUNDU 

Atfna.. ! (Hususi) - Vulyamessl 
boğazmda bUyilk ehemmiyeti halz eski 
asar bulunmuştur , 
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11Pazaıı., llallkıada 
Değerli bir tetkik 

Yazan: 

Hakkı SUha Gezgin 

~ bir adanı çıksa da, yurdun' debi~ Oemancye,, de rahmetli ''E. 
llUl at ~ fikir adamla.rmm soyadl&n- buzıı:iya,, • "Ş~.. den aldığı 
~ ~ ~lr kitap yaz.sa, pek iyi o- bir pargaya ~ Ntoancı Meh
ı:!;. Çtinkil değilCil adlar yüzünden met Pap.ya.., baflığmı koymut ve 80!1-

bıili Yab&ncıl~ Bqmı.a. geldi de ra.kiler de birer birer ba yanlı§? teıc. 
li"2~ Hem saklamak neye yarar. ra.rlam.rolar. 
~ 0kutan, imzaya k~ bealediği- ltirat edeyim, ki ben de kitaba p. 
kil Ulaıı. ve &evgidir. Hele ben yqt.a.. çen bu hilkmUn yanlışlığmı aklıma ge
~ 1~ ınutıaka böyle bir kılawz ~ Ne ''Neta.yicO.lvukuat,, a 
ıernıı · Çiizıku biz, artık kalem deneyif- lJ&kmış, ne "Sicili Omnani,, yi ka.n§
Yartıa.' cevheri belirmemiş şeyleri oku- tira.rak, Mehmet Paşaıım nişancı oldu-

Yıa. Ömür dağmm öteki yam&- ğu zamanlarla 'Tlf%ulf,, n1n yapYJll
~ inenlerin vakti hem az, hem m karşılaşt.I:rnu§tmı. Hele bu eee.
boıuzıa eferlidir. Yukarda soyadmdan rin yazıımaama sebep olan "Beratı te
den kon'13madım. Nitekim bu yüz. kaüt.,, deki "Dokuz &kge,, ilin "Bağ
diin ı>ek kl)ıınclli bir riaaleyi ancak dat., kasidesine ca.bıeliği apaçık ve o 

. OkuYabildim. Bu risalenin bana zamanki rical de belli iken, ~e işin 
~eni değildir. Fakat üıminde i~inde bir yanlış buhmacağı akla gel
beıı bu Olgun,, diye bir ad vardı. Ve memt!Jti, 
N olgun adamı tanımıyordum. "Ni.şa.ncı Pap.,,, "I.At.ift" tezk~ 
~en. sonra öğrendim, ki "Tahir Ol- sinde de anlatıldığı üzıere, "Uzun ~ 
ra, btr ~irülmevlevf,, dir ve bu dam san,, a Fa.tihin ağzından o meşhur 
·~~a. değer vermeğe yeter. mektubu ya.zan "Karamanlı Mehmet 

Bir musevi 
Çocukları okutmadığını, 

kendilerine namaz 
öğ,ettiğini söylüyor I 
Nesim isminde bir :Musevi, dün ak

§am Uzeri İstanbul UçUncU ceza mah
kemesinde, muhakeme edilmiştir. 

Nesimin, Sinagog yanında bir yer. 
de beş, altı ya.~ çocuklara., hafta
da on, on beş kuruş mukabilinde oku
yup ya.r.mA öğrettiği, ruhsat almadan 
gizliden gizliye tedrisat yaptığı, iddia. 
olunuyor. Kendisi, bu çocuklara yaı. 

nu: "namaz,, öğrettiği müda.f aasmda
dır! 

DUn sivil polis Eretrile resmi polis 
Kenan, şahit olarak dinlenilmlşler, son 
ra müddeiumumi Feridun Bagana, su
çun sabit olduğu kaydile, Nesime oo. 
za kanununun 261 incl maddesine gö
re ceza istemiştir. 

Nesim, tedrisatta bulunmadığı nok
tumdan müdafaasını yapmış, du~
mannı devamı, kararmı bildirilmesi i
çin, başka güne bırakılmıştır. 

Saçları arasında eroin 
sakla yan bir kadın 

Mahkemede şöyle dedi: 

Ben kaçakçılık yapmıyorum, 
fakat Eroin müptelasıyım 

Gümrilk dokuzuncu lhtisu mahke-1 bir memur, twıian aöylecU: 
mesinde bir erolıı ka.çakçıaı eebekesi- - Süzan erolıı verirken yablan
nin mulıakemeaine bqla.n.mıştır. Şe-1 mıe, o vakit ikamet.pha bağlaııara.k 
beke etradm4&n bir kıamı bir müddet 86rbest bırt.kıJ.mıtt.L 
evvel ya.kalanmış bulunmakta idi. Dün Bir hafta evvel muayene MUmeJr 

mevkuf en Esa.t adında biri ile Sil.fb fuı.ere §Ubeye geldi; na.zan dikkatimizi 
nm muhakemesi yapılmış ve §8.hitler celbetti. Büroya götilrUp i1.rieriııl mua.. 
dinlenmiftir. yene ettik. Saç1armm aramnda eroin 

Eeat, Mehmet ve Sür.an vuıtaıfile bulduk.,, 
muhtelif kimselere eroin atmak ve Bunun i1ııertnıe reis St1za.ııa IOl'du: 
kullandıfı l!ligarala.rda eroin bulunmak - Bak, een erolıı nedir bilıniyor.. 
SUzan da ba§kasmdan aldığı eroinleri dun; halbuki B&Çlaıınm arumda ero
satma.kta.n su~lu görlllınekte idi F.Mt, in bulunmuş .. ne dersln? 
eroin k~çmı olmadığım, slg1ı.rada.n Stımn, bu vaziyet karşmmda iılkA. 
çıkan eroinlerden haberdar olmadığı- ra devam edemedi~ ler _ıyat tarihimbde ~ Pa§aı, dn'. 882 de bu manm1>a ermiş, 

~· et!lerin genel konusu ve ba.şlıgı. 886 da öldürlllmtlşt.U. Bu adamla nl- A t k d • t 
~ZUn yıllar okuttuğu bir dersin zuli an.snıda bir mUna.sebet dü§llnelo- n a ya an ıs an-

m, ~ birine wrilmek Uzere alını§ - Evet, ben eroine mOptellyim. 
olduğunu l!IÖyledl. Onu içmeden duramıyorum. Fa.kat ka-

da m-_~de bulutlu noktalar ilstiln- mea. Evet, ama, lşt.e bu apaçık ~ bula karan biri• 
~~~anlaşılıyor. Bu ilk örnek bugUne kadar biç klmsen'n göznne ~ • 

Stmn da aynı suretle eroin kaçak. ça:kçılık yapmıyorum. 
çısı olmadığını ve haksız ola.rak tevkif Dl ye cevap verdi 

-~ dair,, adını taşımaktadır. çarpmadı ve gafletten ilk mynlan •-ra Antakyada antcasını öldürmekten suç 
9<i'tt. 'BIJtU.n Divan Edbfyatmıız içinde en bir Olgun,, oldu. lu T.n'fik isminde biri, İsta.nbula k&ç-

edildiğini iddia ei:tı. Muhakeme, diğer §8.hitlerln oolbl 

bt llevdıtmı bu bilyUk p.lr, benim gi- Bir kere 1s bultmduırta.n eoırıra öU> mı.ş ve va.ki olan i§'ar üzerine. a.rana.
~a.la.rnu da heyecalandırdı, f&- si kolaylafır. Nitekim değerli dostu.. ra.k izi bulurunu§ ve yakalanmııtrr • 
11ıı llkla.ra katla.ndırdL nk anoe &> mm, °'N~cı Mehmet Pap,, nm Şi- İstanbul adliyesince, tahkikata elko
~Brala.rmı sökmek u~a d1- kayetnameye muha.tıp olamıya..cağm.ı nulmU§tur. Tevfik, tevkif edilmiştir. 
lal.,_~· 80ilra bu derlnllği.n hangi kay isba.t ettikten eonra, -ıl&ngi Nişan- Bu katil suçlusu hakkındaki ta.h
~aıı 8lZdrğmı öğrenmek istedi. cı!,, diye ara.şt:mnalar ya.pa.r&k dav~ kikat, ceza kanununun 5 inci ve 6 mcı 
1._,· ~ıerm.ı ta.radllar, ömrUnU eledi- smı isbat etmtştlr. maddelerindeki tasrih!~ uygun ola
~&eadıt! iklimin yaratJcılı:lrtaki ''Ba.gdat,, •41 de aluıdı. MUklf&ta rak, Türkiyede yapılma.ktadır. Tahki. 
' IU'a§tm:lılar, çağmm ilm1ni ölç- 1'yık görWen kasidenin de o aralık ka.t, devam ediyor. 

Bu esna.da phjt olarak dhılenen lçln başka bir güne bırakılmıftır. 

Kapanan talebe cemİyetlerinJen sonra 
•• 

"Universite Birliği,, 
·kuruluyor 

fe · Mederuyet derecesini belirtme- yazıldığına ştlphe yoktu. Bir tarih ger
knıcıa~lar. Bu yüzden "Futlzuli,, hak çelf olarak !1UJlU da blliy~ ti 941 
ta~ göz nuru döldlldU ve olduk- den 964 e !kadar Oelllmde Mustafa 

l{· . incelemeler yapıldı. Çelebi Nlp.ncıdır. FUzulinfn divanın-
~ lnl.i ona "mütasa.vvtf,, t:arafmda.n da "K~ ~ der medhi 
"'~ ~mısralarında çarpman coş Mustafa Çelebi,, başlıklı bir medhiye.. 
llbıi ~" ~"' b..,,.,.""' n;au1. :J.~! .uvp 'UQ •.w.• ;&;.1G.ı.1.u,, L.d.At.&~~~iU\J :ra.yu:hoı-

~t, '!na kucakla.mağa uğta§tı. KW- tuımeeatlk ... ,, in bU ~lebtnfn nişancılı
dıfı ·ır ~ü Fuad,, m Y~ ğin& dair kayıtlan da blrlbirinl tutu. 
~dır Uka.ddime,, bu türlü aranışla.r- Yor. 
U enı ·. "8.kat -FU.zuli,, için en 8U.rek- Tahir Olgun. hiç bir noktayı ihmal 
::ibaş eti kiliae adamı bir ermeni, "Ter- etmiyerck "ŞlkAyetname,, nln gönde. 
in ~-harcadı. "Süleyman Nazif,, rUdJğt Nl§&ncmın ''M~a. Çelebi,, ol 
<li gı da 8.ZI?l\Mnamaz. Farsça duğunu pek güzel bellrbnlştir. 
d \'anım aldanmıyol'8am, ilk gören o- Esen'le . ikinci ''btil~,, da. adına 
~· Mensür mukaddimesindo şairin "Ley:&. vo Mecnun,, un bağışlandığı 

lltint varlığı ve bedii telakkileri beli- "Üveys,, beyin §ahslyetidir. Tahir 01-
~ bu divanla. edebiyat tarihimi.tin gun bu zatın da kfm olduğunu !U g~
~ karanlık noktalan yırtılmıştı. tUıınez bir aydmlrkla l.sbat ediyor . 
~ I,, yi de gene bu tetkike borçlu- Bl3e bu değerli tetkiki sunan dos-

ta teflekkilrO borç biliriz. Ancak llst.a
dnı, ~mei"tliğinden hız alarak, gene 
F'Uzuliye dair birşey daha dinliyect. 

'9rerzi~ıyan,, , "Füzull,, yi "Umar 
:.iJcıçağm "Petrarka,, sile karşılaştı
n deha arasında bir mukayese 
le. ~'Süleyman Nazif,, böyle bir yo. 
biJ,:~eıniatL ''Tahir Olgun,, gerçek 
li-.~ ya.Jopn bir görüşle, "Filzu
~ 'lUıı el ve zeka değmemiş nokta.la
l~ &ra§tnıruş. Onun eseri, şu nokta-

at?r 'basıyor: 
~ - Bengübide,, neden bahseder? 

<lifi .;. "Şikayetname,, nin gönderil-
3 l§ancı,, kimdi? · 

ğiz. 
Bu btıyUk plıin ömrU h.'lll ka. 

ra.nlıktır. Doğum yılım bile bllmfyo
nız. Kendisi: 

•Bir ~e SMmG mezhebinden 
Şcrm. ey~ ttmt'Vil ~binden,, 
Demişken, biz şit, sUnıit gürültüsü. 

nü koparmaktan çekinmedik. "Bengü
blde,, bence, Füzulinln yaşını tayin i
§indo bir "ışık,, gibi de kullaııılabllir. 
"Ha.tat,, nın ''Çaldıran,, dan sonra yıl. 

KomUnlstllk tahkikatı 
Kom.Uni8tlik talırikltı yapmaktan 

yakalanan Nazım Hikmet., doktor Hik 
Yeni Birlik C. H. P.sine bağlı olacak 

met ve diğer 11 suçlunun yedinci fE. ------------- Kültür Bakanlığı talebenin <>kul 
tintak dairesince dün isticvaplan ya- Liman işletmealnde dışında. ayn ayn cemiyetler ~ 
pılmlştrr. MeVKUIInrm sorgusuna ou- lf yok . m uygun bulmadığından bu cm!yetleııt 
gün de devam edilecektir. ı.t&nbu\ liman ieletme ldare&ine iş rin hepsinin birden kapatılmasını Un,i.. 

Eski gUmrUk binası için mUtacaa.t edenler BOn günlerde ço-1 v~te rektörlUğün.e bir emirle~ 
Liman idaresine geçmiş bulunan ğalmıştır. Müdüriyet, hiç bir mililhal rnişt:i. .. 

Sirkecideki eski gUmrük bl.na.smm ne yer bulunmadığını blldirmi§tlr. :Münı- Bugun hilen Univoraite talebesinlD 
~kilde kullanılacağı hen~ kıtt't ola- caa.tlar kabul olwımam.a.kta.drr türlü fakültelerine &it birçok cemiyet. 
rak tayin edilmemiştir. Uman idaresi -----------·-- ler gelen bu emirle lağvedUmiı bulu-
tarafmdan muhtelif projeler hazırlan- VEF' AT nuyorlar. Diğer taraftan cemiyetlere 

_.. n ait hesaplar vilaye+...... tayin edileoelt m.9 .. ır. ·~ 

Öğrendiğimize göre binanın ya ant. Muharrir arkadaşımız hmt Muhit. memurlar tarafmdan tetkik ve hı~ 
repo \•eya soğuk hava konserve veba- tin Apağm büyük annesi, merhum ko- edllm'"'tedir. Bununla beraber Kültiir 
lık kOMerve fabrikalarından biri ola- !ağası Ruşen zevcesi ve merhum geno- Bakanlığı taleben.in türlü ihtiyaçlanm 
!'alt kullanılması ihtimali vardır. ral Salibin hemşiresi, merhum masraf kar§ılamak ve talebelerin bir araya p. 

Antrepo yapıldığı takdirde liman Nazın Hacı Muhittin ve Feshane mü. lip konuşmalarım temin için C. H. P. 
ida.nıai binada yeni bazı tesisat yaptı. dürü merhum Albay Hüaeyin HüsnU sine bağlı yeni bir cemiyet kurulma. 
racak ve e~yalar vapurdan vinçle doğ- ve aakerl fabrikalar yollamasında e- smı münasip görmüştilr. 
rudan doğruya binanm içine alınacak- mekli binbafı Bahaettin ve iııhisarla.r Kurulacak olan yeni cemiyete bU-
tır. Ada.na tUtUn fabi'ikaaı müdUrU Halit tün Üniversite talebesi girebilecekler-

i d ve A. E. G. firketi memurlarından Ali- dir. Cemiyetin ismi de (Üniversite Bir. 
Çakır izzet n uruşması ugı·") olacaktır. 

niıı kainvaldeel Bayan Sevramls kısa 
Tepebaşmda kansı Fatmayı öldü. bir hastalıgıw mütea.kip bu sabah vefat Bu yeni birlik taleben.in bugUnldl 

ren, arkadll.§ı toför Yunusu yara.lryan bütün arzularını temin edecek mahl-
"" ""' "--.. , etın.i§ilr. otobüs noförll ~ .u.ıJeUn dunt§rna.- yette olacaktır. 

mıa, İstanbul ağırceza mahkemesin- Cenazesi bugilıı öğleden sonra Be- --------------
de, dUn kapalı ce18ede devam edılınf€. yoğlunda Bekft.r aokagmdaki 6 numa- dirnekapı mezarlığına defnedilecektlr. 

ti ralı haneden kaldırılarak cenaze nama- Arkadaşımız İzzet Muhiddine ft 
~ ' zı ikind1den sonra Edirnekapı Mihri. merhumenin diğer akrabalarma. bq 

ma.h Sultan ca.ıniinde kılınacak ve E- sağlığı dileriz. ~ dllye tayini eri etrafında ~ - "Leyli ve Mecnun,, niçin ve 

&iz.de~. yazılmıştı? 
l'iliı- hükümler biraz ezberden ve. 

dm sönmUştU.. ''BcngülXlde,, nin tak- l.stanbul adliyesinden terfian taşra..---------------------------
dimi herhalde daha öncedir. "Habibf ,.- adliyelerine tayin olunanlarm iaimle
nin Safevi sarayını ve "M.eUküşşua.ra,, rini yazmıştık. Dün, tayinler, kendile
lrğı teperek lstanbula gelişi de göste- Tine bildirilmi.~tir. Bugünlerde yeni i~
riyor ki Şah İsmailin kimseyi barın. lcrine başlamak Uzerc, tayin olunduk
dıracak hali kalına.nuştı. Bütün bunlar lan yerlere doğru yola çıkacaklardn'. harç gibi kullarulara.k Füzuli'yi kap-------------

tattı ~~ birinin yüzlerce yıl önce tut-
"ş ·:. YanlL' yoldan işlenir durulur. 

~ı ~tname,, nin muhata.bı ~i
l~d hınet Paşa,, da bu türlü yan. 
~ &ndır. BUtUn "Tez.kire,, lerde, 
ta.z.ıhl'e kadar yazılan bütün edebiyat 
nıışt ertnde hep ayni ya:nlı~ sıralan-

---rr. 1296 d-ı basılan "Nümunei e-

lıyan karanlığın bir parçası daha da. 
ğrtılabilir, sanırnn. , 

''Tahir Olgun,, un nasıl titiz bir iti-

na ile çıılı~tığmı bildiğimiz için, bu 
küçük kıvılcı:JDlann onun elinde birer 
meş'ale olacağına. inanıyoruz. 

.J.IALKI" DILEKLERt 
çoğaltılmalıdır 

mevlcilerin ayni tranıooy ~ndc vulwm§lı ikincimcvk"i a7·zu 
cxLen halkın sokakta beklemesini önlüyor. Ve hcr7:es bir 
olduğu takdirde '8todiği mcvkUJ girebiliyor. Onun için 
tramvay şirketi,_m bir an evvel b 'itün tramvayları bu 
~7,~ kcymsa.ını temenni edelim. Aksi tı1;d"rcl.e ilstü J.."C.
pa'lı ista.,,yon:/Qrcü.ı bile olsa tramvay beklemek insanın 
pek gücü.ne gidiyor. 

Boksörle karısı 
Boksörün karısı - Burnur.un böyle sola çarpılması hiç hoşuma git"'*'1. 
- Henüz meslekten çekilmedim, karıcığım. Elbette bir gün de sol tara· 

lınldan bir vzunruk yerim. • 



Ha.va o kadar sıcaktı ki uçan k~
larm biraz sonra yıldırımla vurulmuş 
gibi düştükleri görülüyordu. 
~ka zamanlarda bir sinek avla

mak için saatlerce başlarını suyun dı
şarısında tutan timsahlar, şimdi Nilin 
en dibine yahut lotüslerin en sık 1 
olduğu yerlere gizlen.mişlerdL 

Prens Hiri serinlemek istiyordu. 
Hurma ve incir ağaçlarının gölgeledi
ği mermer sarayında bu serinliği bu
lamamış, havuza girmeğe karar ver
mişti. 

Nil, sarayın önünden geçiyordu. 
Burada büyük bir havuz yapılmış, ha
vuzla nehir arasındaki küçük kalın 
kalın kalaslarla kapatılmıştı. Böyle
liltle timsahlar havuza gelemiyorlardı. 

Prens Hiri_, işte orada yıkanacaktı. 
Soyundu. 

Bu, on sekiz yaşında yakışıklı bir de
likanlıydı. Parlak kara gözleri, dalgalı 
saçları, delikleri kabarık bir burnu 
ve kalınca dudakları vardı; Çevik ve 
düzgün vücudünü sulara atar atmaz 
rahat bir nefes aldı. 

Aradan birkaç dakika ancak geç
mişti; yakından bir kadın sesi geldi. 

Bir kadın sesi ... 
Fakat bunu tanrmıyordu. İşte şu

rada Amon başpapazının sarayı vardı. 
Onun karısını pek yakından biliyordu. 
Ötede kumandan Amerdas'la ihtiyar 
karısı ve saksağan gibi konuşan 

çirkin kızı oturuyorlardı. 
O halde bu ses kimindi? 
Arada su şıpırtısı duyuluyordu. 
Bir maymun da sevinç sesleri çı-

kardı. 
Şimdi kadın sesi daha gevrek ve 

şendi 

Fakat hayır, bu bir kadın sesi de. 
ğildi. Ancak bir genç kız bu kadar gü
zel ve bu kadar tatlı gülebilirdi! 

Havuzdan çıktı. Yavaş yavaş sesin 
geldiği tarafa yürüdü. Etrafa göz at
tıktan sonra aradaki duvara tır:m.andı. 
Sarma.~ıklann ve hurmaların yaprak
lan arasından baktı. 

İşte, orada. bir genç kız var .. 
Fakat artık gülmüyor-· 
Bir maymun sırsıklam bir halde 

sarayın mermer merdivenlerinden içe
ri kaçıyor. 

Prens Hiri'nin gözleri kamaştı. 
Çünkü sularda çırpman genç kız şiın
di havuzun kenarındaki mermerlerin 
üstüne çıkıyordu. O, yeni doğan bir 
güneş kadar sevimli, on dördündeki 
bir ay kadar beyazdı. Parıltılı ve ka .. 
ra saçlarmı omuzlarına dökmüştü. Bir 
defa bakan gözlere bin gi.ineş aydınlı
ğı veren aydınlık bir yüzü vardı. 

Prens Hiri'nin gözleri bu güzel genç 
kızın bütün vücudünü dolaştı. O kadar 
ki kalçasınm üstünde katran kadar 
siyah ve tırnak büyüklüğünde bir 
ben olduğunu da gördü. 

Sırsıklam maymunun girdiği ka
pıdan tunç vücutiü carileler koşarak 
geldiler ve bembeyaz ipekli havlularla 
genç kızın vücudünü sardılar . 

Genç kız sudan çrplak cıktJ:ğı zaman 
ürkek ürkek etrafına bakmış, bir 
an için prens Hiri ile göz göze gel .. 
mişti. 

Prens Hiri o kadar hayrandı ki o
radan kaçmayı unutmuş, yalnız dal
ların arasına biraz daha sa.klanabil
mişti.. 

O ~am genç :-ırens Hiri annesine 
sordu: 

- Amon başpaapzmın sarayında-
ki genç kız kim.indir? 

- Nerede gördün? 
- Görmedim, ses;ni işittim. 
- Prenses Miriri'dir. Keops'un kı-

zı ... 

....... ._ ..... _ ..................... ·-·-·-- 1 
Parasız rr:u"'I' ne i 

"UOOn!l 

Hususi dolnorumuz P'l.Zartesi 
günleri saat on beş buçuktan yirmiye 

! kadar gazetemiz ltlarchanesinde Cu 

Emartesi günleri de sa.ııt 14 ten 19 a 
lkadar H~leli Tayyare e.po.rtımanları 
~ikinci daire Uç numarada daima oku 

~culanmızı yedi kupcn mukabilinde 

ika.bul eder. 
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Ankara telefonu - - - - -
Küçül<. San'atlar Kanun 

Projesi 
Ankara 4 (Telefonla) - lktısat ve

Keops o sırada aşağı ve yukarı Mı- kaleti tarafından mütaleaları alınmak 
sırda saltanat süren büyük ve meşhur üzere diğer vekaletlere gönderilen kü-

Hatay ülkesi hakkında 
birkaç tarihi not daha 

Yazan: 
Hasan Fehmi Turgal 

bir Firavundu. çük sanatlar kanunu projesi hak.kın- Daha Antakya kurulmazdan önce 
Hatay ismi yaşıyor.du. İslamiyetin ilk 
genişleme hamlelerini tesbit eden tarih 
sahifelerinde çok mühim coğrafi ve et -
nografik bilgiler vardır. İslamiyetin ha
ritalar ve kavimler üzerinde yaptığı ye
ni durumların öz ç"ehrelerini bu sahife
ler arasındaki belgelerle pekitmek güıs 

değildir. İslam tarihinin onuncu sene -
si vak'aları arasında tarih!er şu mal.1 -
matı derceder. Kronolojik bir tarzda ya
zılmış arapça tarihlerin hemen hepsin
de bu malumatı bulabiliriz. ibni Esir 
ikinci cilt. Sahife 191 de şöyle der. Hic
ret tarihi (10) dur. 

şüren daha sonra ayni havali.de kUrll
muş olan Antakya şehri olsa gere)(t 
Antakya tarihi haritada mevki alınca 
nun yanı başında olan Gurgurumu 
ka yerlerde aramak gerekiyordu. Bil 
hirlerin yalnız tecvit noktasından b' 
harf değişiklikleri göstermekle beı-3 

hakikate yak ·nlıkları Arapların o is 
leri taşıyanları o yerlerde görmüş 

kendi ağrz: a:-md:ı.n i-sitmiş olmalanıı& 
ileri gelir. Nasıl ki Suriyenin ş~malirt 
ki Senc~r ~ehri, Sencar dağı böyle le 
çlik bir değişiklik görmüştür. Bu!I 
Anadolunun içinde Elenlerin olduğu 
bi zaptettikleri Sangaryos'tan başka 
;ev o1mc:.d:ğ! açıktır. Kamusun harel< 
!ediği gibi Carcaryom olması doğru 

* :f. !il> da vekaletlerin cevaplan vekalete ve-
Prens Hiri, prenses Miriri'yi çıl- rilmiştir. 

gmca seviyordu. Onu istedi. Fakat Fi- Bu mütalealar kanunun esas hatla-
ra vun vermedi. 

Prens Hiri aşkını kalbine gömerek 
büyük Amon başpapazının şakirtliği .. 
ne girdi. orada kendisini tzus, Üziris 1 

ve Apis uğruna harcam.ağa, vücudün 
öksilz kalan arzulan yüzünden çektiği 
acılan, ruhunu durgunluğa vererek ar 
vutmağa çalıştı. 

Aradan yıllar geçti. 
Firavun Keops kendisine mezar o

larak yaptırdığı dünyanın en büyük 
ehramını henilz bitirememişti. Yirmi 
yedi yılda.nberi Mısırın her tarafından 
birer aylık yiyeceklerini torbalarına 

koyan yüz binlerce adam Cf?.eye gel
miş, Nili;ı ötesinden, Yüksek Mısırdan 
taş taşımışlardı. 

İki yüz kırk metro ~erçevesinde ve 
yüz kırk altı buçuk metro yüksekli
ğinde olan bu ehram bir türlü bitmi .. 
yordu. Keops bu uğurda bin altı yüz 
talan (altmış bin kilo) gümüş harca
mış, meteliksiz kalmıştı. Yirmi yedi 
yıldanberi soyduğu. halk artık canını 
veriyor, fakat varım sakladığı yeri 
söylemiyordu. 

Keops'a para llizımdı. 
Zengin fakat ihtiyar bir prens o-

nun kızrnı istdi. 
Prenses Miriri! ... 
-Varmam! 
Diye ayak diredi. 
Firavun genç ve güzel kızıru çok se-

viyordtL Onu rorlıyam.adL Lakin eh
ramı yaptırmak için onu satmaktan 
başka çare olm.Wğını da görüyordu. 

Ara.da.n haft.alar geçti. 
Firavun bir gün ansızın ihtiyar 

prense haber yoUadı: 
- Kızını sa.na va.ra.cakt.Ir. Kaç par. 

ra vereceksin? 
Ayni za.ma.nda. bu ha.beri bütün Mı.. 

sıra yaydı. 

Herk~ damat olmak i$ıtiyo:Mn ('Sin 

kü Keops'un erkek çocuğu olmadığın
dan Miriri onun yerine geçecekti. 

Başka prensler ve hatta Aman pa
pazları da bu fll'Satı kaçırmamak isti
yorlardı. Mısırın toprak altında, su i
çinde, sandıklarda ve mezarlarda sak
lı bütün parası meydana çıkıyordu. 

Keops birdenbire fikrini değiştirdi: 

rını değiştirecek mahiyette değildir. 
Proje yakında Başvekalete takdim 

olunacaktır. 

Dahiliqe Vekilinin 
vitli.l}etlere direktifi 
Ankara 4. (Telefonla) - Dahiliye ve

kili B. Sükrü Kaya bugün bütün vila
yetlere bir emirname göndererek ,;_ 
la~·etıerin umumi ihtiyaçları ve bu ih
tiyaçları yerine getirmek i~in çalışa

cak kadrolar hakkında yeni ve mühim 
direktifler vermiştir. 

Liman işleri için mü
tehassıs qelecek 

Ankara 4 (Telefonla) - lstanbul 
Jiman işlerini tanzim için iş!etme icla
resi tarafından antrepolarm şekilleri
ni tayin etmek üzere A vrupadan biı
rn ütehassıs getirtilecektir. 

Ümumi müf eti işler in 
raporu 

Ankara 4 (Telefonla) - Dahiliye 
vekaleti umumi müfettişlerin hazırla

dığı rapora son _şeklini vermiştir. Ra
por önümüzdeki hafta içinde Başve
kalete verilecektir. 

Mahsul 11e!işlirilen 
yerler imiz ne kadar 

Ankara 4 (Telefonla) - Zira.at ve
kaleti memleketimizi toprakların mah
sul yetiştirme kabiliyeti bakımından 

taksim etmiş ve bir istatistik vücuda 
getirmiştir 

Rakamların bir kısmı t.alımine isti
nat etmekle beraber umumt tasnif şu
dur: 

Lükkam ıdağında bir şehir vardı. O
na Curcurqme derlerdi. Burada ya~zyan 
halka da Curacime deniyordu. Ha:.ı·p 

bin Mesleme Antakyad:m oraya yürü -
dü. Su!han o şehri zapteyledi. Sulh 
~art~arı arasında bulunan mühim bir ı 
şart da Müslümanlara yardım edecek -
lerdi. Bu kaydı görünce ilk müraca·t l 
ettiğimiz eser. Meşhur coğrafya lügati! 
Muccmülbeldan oldu. M iiracaat ettiği
miz nüsha Londra basması idi. Lükkam 
dağını şöyle anlatıyordu: 

Antakyaya düşecek gfüi bakan aynı 
zaman<ia Misisi ·ve Tarsusu · gören bir 
dağ adıdır. Bunun hakkında Lübnan 
bahsinde daha fazla malumat verilmiş -
tir. , 

Lübnana da baktık: Lübnan Antakya
ya, Misise ulaşır Malatyaya. Kalikalaya 
hatta Hazer denizine gider. Antakya ci
varında Lükkam adını alır. 

İb_ni Esir'de Curcurum diye geçen 
şehir ~dı Mucem'de Curcuma diye geç
mektedir. Ayrıca şu malumatı ·verir: 
Curacime denilen kavmin şehridir. Hu
dutta ve zaç madeni yanında ve Antak 
ya yakinindedir. Yakınlarında Bayyas 
ve Buka lda vardır. Ebu Übeyde Antak· 
yaya Habip bin Mesleme'yi vali yapın
ca Habip Curcuma iizerine gaza eyledi. 
Kendilerile sulhan anlaştı. Curcumalı -
lar Müslümanlara yardımcr olacaklar. 

Meralar 3.~.31624: otl"k ~ .. :r•·1--- :t.~ı..ı.4.u• .J~,;uHMl ......... ~ua. n; ıou.ı;ı.;U1UI\ 

2876798; çayırlar 3421100; mahsul Y~ "'Yapacaklar. Kendilerinden cizye, vergi 
tiştirmiyen yerler 11162367; yetiştirme alınrnıyacaktı. Savaşlarda ald: klan ga
çayrrlar 1978077; ormanlar 9169859; nimetler tamamile kendilerine yani Cur
meyve bahçeleri 285903; zeytinlikler cumlulara ait olacaktı. Müslümanlarla 
346532; bağlar da 345438 hektardrr. birlikte yaptıkları harplerde de aldıkla-

* DEVLET şfirası baş muavinliğine n ganimete ldokunulnuyacaktı. Bu şe -
birinci muavif:'.lerden B. Muhiddin ta- hire giren tacirler, ecirler ve bütün müJ
yin edilmiştir. hakatı bu şartlardan müstefit olacaktı. 

- Kızım Miriri ancak bir ay için --------------
Kendilerine Eradif derlerıdi. Curcum -
lular Müslümanlarla kah doğru kah iğ 
ri yürüdüler. Bizans ile muhabere eder
ler, çok kere Müslümanlar aleyhine on
ları teşvik ederlerdi. Emevi halifesi Ab
dülmelik bir rakibi ile dövüşmeğe git -
tiği sırada Suriyeye hücum eden Bi · 
zanslılarla birlikte hareket ettiler. Su -
riye içine dağüdılar. Çok kere de Müs· 
lümanlar kendilerinden yardım istedi 
Ve bu yardmu esirgemediler. Bu yar -
d1mlar tabii mukabelesiz kalmazdı. Bu 
vaziyet Emeviler ve Abbasiler zama · 
nında böylece sürüp gitti. 

satılıktır. 

Herkesi bir düşünce aldı. 
Böyle bir tuhaflığı ne görmüş ne 

de işitmişlerdi 
İçlerinden birisi şöyle düşündü: 
- Bu işe razı olnuyacak ne var? 

Kızı bir ay için a.lırmı.. Bu zaman için
de Firavun ölürse Miriri onun yerine 
geçer ve bir kadın hiçbir 7ın11an kendi 
başına kocasını bırakamıyacağı için 
ister istemez beraber yaşarız. Firavun 
ölme7-5e talihime küserim. 

Bu düşünce çok geçmeden başkala
rına da uygun geldi. 

Hem de Miriri o kadar güzeldi ki 
onunla bir ay yaşıyabilmek de hayat
ta tadılacak saadetlerin en büyüğüy
dü. 

M1riri her hafta veya her ay satı
lığa çıkarılıyor; onu daha önce alınış 
olanın parası varsa onun tarafından 
yeniden satm almıyor, yok.~ başka el .. 
lere geciyordu. 

Keops'un sarayına altın ve gümüş 
akıyor, büyük ehram Nilin ovasile son
suz kum suyu arasındaki kayaların 
üstünde göklere yükseliyordu . 

Bu alçaklrğı prens Hiri de duydu. 
Prenses Miriri'nin bunu yapacağını 
kafasına sığdıramryordu. 

sonra prenses Miriri kapıda göründü. 
Aç ve parlak bakışları vardı. lpekler 
içinde gülümsüyordu. Onun gözlerin
de Hiri'yi tanıdığım anlatan hiç bir iz 
yoktu. Halbuki genç prens eğer böyle 
birşey görebilseydi yapacağı işten bel
ki son dakikada vazgeçerdi 

Ona sordu: 

- Beni tanmıadın mı? 
- Şimdiye kadar tanıdığım koca-

ların en güzelisin! ... 

Prens Hiri'ye doğru kollarını onun 
boynuna dolamak için yürüdü. 

Delikanlı hançerini çekti ve birçok 
yabancı kucaklardan arta kalan bu 
genç kadının güzl göğsüne bütün kuy. 
vetile sapladı. 

Bir çığlık ve iniltiler!. .. 
Koşuşmalar ... 
Prens Hiri bir heykel gibiydi. Fa-

kat birdenbire doğruldu: 
- Miriri! Sen, ölmedin ha? .• 
Diye mırıldandı. 
Prenses Mirin karşısm~ duruyor

du ve ona yakla.5arak : 
- Demek ki sen değilsin ha? .. 
- Prens Hiri. gözlerin seni aldat-

mıyor. Seni tanıdım! 
Diyordu. 

69 hicret yılında geçmiş bir vak'ayı 
İbni Esir şöyle anlatmaktadır: 

Amr· ibni Sa it Abdülmelik a1eyhinc 
kıyam ettiği sırc:ıda Lükkam dağındaki~ 
kumandanlardan birisi de ayaklandı. Buı 
harekete Curcumlar, Nabatlar iştirak 

eylecliği gibi Müslü;.nanlarm elindc.ı I 
dağlara kaçmış ol:m bütün. köleler .fo 
katıldı. Abdülmelik Amr ibni Sait'le işi·I 
ni bitirince dağlılarla da anlaştı. Ku -
mandana her cuma gi.inü bin altın ver -
mel< şartile barxştr. 

Gurgurum -diye S!l:uk tarihinde de 
gördüğümi.iz bu kale Eti tab1ctlerinde 
geçen ismin kendisidir. 

Eti bilginleri Gurgurumu Maraş san
maktadır. Müdekkikleri tereddüde dü -

o vakit bu Eti kavminin Gargari oll'.11' 
sı lazım gelir ki Arap tecvidine gö 
C ı :ari ş;;kline giren ve bugün Koıı1 
da Türkün aynı fakat aptallar g 
Türktcn başka sanılan kavmin ken~ 
.:>imas! lazım gelir. 

Turanlı kelimeler ebedi hayata &a 

hiptirler. Tevratta geçen birçok adla( 
bugün bile Turan tarihinde ayni ile tı; 
lurlm"sı mümkündür. Musa MısırcV 
ç ktığı zaman rastladığı şehirlerden ~ 
risi Gerek idi. Bugünde ide ayni ile f 
şar. Kudüs ~~. ifin adı Yabus idi. J3ıl 
gün Yabus yok ol' uş değil Urşeliın 4 
ye Urlu1arın tesirile değişmiştir. Bu 
ayni Kamusun bir kelimesidir. YabC 
kelimesine Ehli Salip muharebeleri iç~ 
de de rastgeliyoruz. (:Merci Yabus) & 

ye bir cenk meydanı geçer. Yabus, Y' 
buz; yavuz kelimesinin kendi::.~dir. gıı 
lavuz sözünü Divan-ı-lfıgat-it-Türk'~ 
kdabuz şeklinde bulmaktayız. 

Musa zamamnda geçen coğrafi adi' 
rırhlan birisi Sağır çölü~ür. İbni Hald.ııl 
a:·apça zannolunmasın diye Sagır dı 
harekeler. Sonra){utsu kasabası, ıcad 
kasabası, Aybal dağı Oront ır~i 
(Asi) söz]cr bugünkü milli tecYidıt' 
muhafaza etmektedir. 

Eti tabletlerinde geçen uvanna Ar' 
UdUl<;:U:!lnlU !(;LUUl.U C .. d:!>U~Ua ayıU 

görülmektedir. 
Batlamyusun 66 tfıl ve 38 arz dere 

cesinde gösterdiği bu şehri Me'ı:n~ 
surlamak istedise de ikmal etmeksi~ 
öldü. Mu'tesim meş'~m saymış oıac• 
ki eseri tamamen iptal eyledi. 

Bu küçük tetkikleri arzetmekten ~' 
Yemiz Hatay ülkesi için Türklerin bil 

··r 
yük bir edebiyatı mevcut olduğunu go 
tennektir. Şunu da ilave etmek istel'I 
ki İslamiyet geldiği sırada İrana aY' 
basıncaya değin bunlardan ba~ka birçC 
Turanlı kavimlere rastgeldiler. Gurg\11 

larla bir'ikte hareket eden Nabatlıla 
nn Kuteybe ordusunda Tü:kistan ha 
rekatında tercüman olarn\t bulundur 
dı•kları yine bu tarih sahifelerinde se. 
zilmektedir. Bu mev7.U Türk tarihifl1 

ba!ıka b;r h~lını te§kil etmektedir. ./ 

A lıno1 du - ~llalJ maçı 
tzm;r, 4 (A.A.) - Dün Alsan~ 

stagında Karşıyaka • Göztepe - Alt.9 
Altmordu Karşıyaak takımlan araS~ 
da Adana feltı 'cet zedeleri menfaatiıı' 
yapılan ve nel: çok scrircinin bulund11 

ı!u m:ı.cta K. S. K. - Göztere karışı 
~ J , 

takımı Altmordu • Altav karışık t:ılt 
mmı üqe k::-"m be~ sayı .ile yenerek b' 
""er kuna almTslardır . 

l<.c 1dan Qollar ı avandı 
Erzincan, 4 (A.A.) - Geçenlerdel'1 

frtt nabrdan sonra Trabzon yolu kat 
la k'1panmıştrr. Bir haftadanberi tstaıı' 
bnl post<ısı almam:ımıştır. _____________ _./ 

GÜL YURDU 
1spartada bu isimle hait&.lık bir g&' 

zete intişara başlamıştır; kutlularıt. 

Şimdi damarlarında k_?rkunG bir 
kıskançlık ve öc kasırgası esiyordu. 

Prens Hiri yerde yatan ölünün E'1 .. 

bisesini parçaladı ve kalçasına baktı. tf
Oracla ben yoktu. 

-.. '·"\~ .. 12 İkincikanun 937 $alı günü akı;amı 
FRANSIZ TiVATROSUNDA 

Bir akşam sırtından papaz elbise
sini attı, evindeki bütün paralan ve 
elmasları yüklendi. Küçük fakat zehir- 1 

li bir hançeri de koynuna soka:-al: Fi
r:ı. nmun sarayına yollandı. 

Miriri yeniden gatıh 1a c;ıl<ar lm;ıJtı. 
Prens Hiri nesi varsa ortaya . attı. 
Hiç kimse bunun kadar veremiye-

ceği için çekilip gittiler. . , 
Pr~ns Hiri sarayın büyük mPrmer 

dir~kli salonundan geçti. Me.c;ı'n.lelerle 
aydınlatılan bir odaya alındı. Bi.ra.z.1 

- Demek ki sen değilsin ha? .. 
Prenses ~firiridelikanlıyı tutmak 

istivcnleri bir tarafa cckti. Prensin 1 

kol~na gireli ve ~aray ~az.ırma: ı 
- İki at getirin! 
Diye emretti. 
Kapıda baba,::;ına şunları söyledi: 
- Krzm1z öldü. Onu diriltmaya uğ-

l atan bul V .n Usl va Bele diye Reis i 

cstünteıaı~oo n ını 
Yüksek himayesinde Çocuk kütüphanesinin lüzumlu masraflarını karşı

lamak için verilecek müsamere programı 

Şehir Opereti: Lük üs Hayat 
Naşit heyeti: Ceza Mahkemesi 

KOnSERVATUA ':I H EYET i 
ra~rnaymız! 

İki Eev~li atlarnı knr.ınl•kt:"ı rlört Alturka M:üz:k: BAYAN MUALLA. Çocuk dansları. 
nal sürdii!~r ve onları bir daha kimse Bu hayırlı müsamereye iştirak etmek için yerlerinizin evvelden teda.riilri.~ 

~~ • • / ' 'f' r • ' _. 1 .,. ~· • göremedi. .. 



' · Zekanıza güve
ni yor musunuz ? 

I 

Anasını Gör 
Kızını Al Efsaneyi bilir misiniz : 

•lllntııırııııııuıı1t111ınıııı11111ııınıı11111ıııııı111111ıııııı111111ııııııı1111ıııınııı 11ıııııııııı111ıııııııı1111ıı11111111ıııırıııı1 11111ıııııı111nııınıttt11ııııınııu Allah Ademi topraktan, Havvayı da 

Rom.an yazan: Sermet Muhtar Alus No. 66 Ademin sol kaburga kemiğinden yarat-
"1ımwıııııı, 1111 nuş. Onlardan çocukları doğmuş; onla-

11111 •ııuuıımıı1111111mıı111111ııııı1111 ıııııHııııııııımııııııııın ııı111111ınıııı11111ıııııı11111ııııııı11111ıı11111111111ııııı1111111ıııııı1ınuııı 
M rm çocuklarının çocukları, derken bü -

ıw.7"° umterem, mübarek bana bak ya- Kör ~bdun·Ahman, içki sofrasmm tün kainattaki insanlar meydana gel -
-~ harran gurrası arasında, boşuna çırpın· 

tL y ~tada, yaradana yan bakışlı, geç- ma;;-a lüzum gönniyerek, iş.i delikanlı • miş. 
-.uıce hır •damla masamn başına dön - run ayık kafalı ve etrafı kalabalıksn za· ı Efsaneyi daha ilerletin: Nihayet kı -
ı:rıiiftu.·· yamet ücnılcn gün gelip çatıyor. Artık 

manına bırakmağı daha hayırlı görerek, 
V E'- .. e.J b. .. . çanak dünyada kimse kalmıyor. Herkes mah • 

.L e aunelJen maada hepsinin ağ~- mustac ır mazeret gostennış, 1 .... d , F k b. b' 

._.. llyııı sayha çıkmıştı: yalayıcılarm: (Olmaz!.. Bn·akmayn:!.. ş~r gu~u~~·e· top .an yor. : at ·~ ı~ 
. - Vay, Abdurrahmancığım!.. Bir yere gidemezsin!) yollu ısrarlarmal _kımkse r.

1

1 
ıdr~ne ... ~enhzemeı:.ıe .. vde mHusavı 

B oJma şartı e ır. ına şer gununi e avva 
tı. l<.ör Abdun-ab.mandı. Derhal, yi- karşı, nihayet: Ad · ı.. ı F ı b ı 

Qe - emı uu rnak ıstiyor. a.cat u amı -
.a.:..._ ~12lar hep birden, vezir zadeye tak- - A cancağızlanm, açıkçasmı mı 
~ yor. Şeytana rastlıyor, bulmasını söy -

etnüflerdi: söyleteceksiniz? .. Zaptiye nazın paşa - 1 
lüyor. Bunun üzerine şeytan Ademi, 

• - Anaınuz babamız, canımız ciğe - mızla sözlüyüm; bu gece alemimiz var! 
~ gö~beğiıniz hazreti Abdurrah • Yalanım kıvırarak, kalknuşb. bu hikayenin başından nihayetine ka -
...._ d dar olan kısmında zikrettig-imiz üç mil· 
--n il' bu zabşerif!... Bu içki ve cümbÜ§ meclislerinin hep· l<.ö meyyiz vasfı ile anyarak dolaşırken ni-

'r Abdurrahman Elanele işte o sinde Ramazan ağanın hazır ve· nazır 
ilk hayet bulup Havvaya getiriyor. 
L ~ çatmışh. Gökte ararken yerde o1duğunu da unutmıyahm... A 
o~ldu<n. 1..__ w _ • • Acaba, demin bu tiç mümeyyiz va-
] ~ .. ou yaffh kuyrugun nenın nesı Şebinkarahisarlının ne gözü açrklar- sıfları nelerdir? 

: duğunu anlayınca, selamünaleyküm dan idüğünü sezen Yekçeşim, aradan ( Bulam:ızsanız cev<:hını yartn bura. 
~rdeırne:z. 0 yağlı kuyruğun da aınası sıyrılırken, gizli bir i~aretle onu çağır • da bula:aksınız.) 

bası, canı ciğeri, gözbebeği oluver - ınış, biraz ilerit':e buluşunca, 
rniıti. - Y arm ikindi üstii, paşa zadern.izi 

Çilingir sofrasının başına her geçi~- alıp Beyazrttaki Merkez kıraathanesine 
~ ıo~betin neye dair olacağı malUın: gel ve zinh.~r.~~ zırtap~~~m-a haber ver-

1 ~ler, şivekarlar; İstanbul koltuk· me lruafendıcıgım! tenbinmi geçerek ba-
daki haspalar, yosmalar... sıp ga:ınişti. 

Macuncudaki Fitnat'm Büyük Ce • 
~ı, Küçük Cenabı, Büyük Allıst, Kü
~ Allısı, Pamuğu, Tarandili ... Şeker· 
cı •okağındaki Kaymağın Büyük Ka • 

~-·· Küçük Kanaryası, Zarifesi, 
OtnbuJ. Asiyesi... llenli Hürmüzü, Sarı 

°Mi.ijgiJlı, Vefa1ı Sadiyesi, Paçası düşük 
Seniyeai, Sidikli Zebrası .•• 

KC>r Abdurrahmana: 

~ - Çek Nurilyunf.. diye sıcağı sica • 
C1llıa rakı aum.alup, herif su içer gi'bi ya
l'ltn bardak rakıyı devirir ~ Si
d.ldi ZeJu.ada kalmış olan kelaını da ıdu
Yar duYtnaz, ıu edıöanıe lcantarhyı sa -
""nnu.§otu: 

- Ey kadiri zişanl •• Fitnat, Kay -
l1ıak, Benli ve helünııınecera gibilerin 
tl1ıezbetegahlarmda taaffün edegelen 
lllahlu!,afanru ankan:"b zirizemine geçir 
Yarahh! .. 

lik ~~k~öz, Babıalinin Amedi veya Bey• 
~t ile kaJemi.ndeki serlıalif eler oıruta • 
kap ~tta bir katip ve münşi. .• Dera -
illi ' liaanı edep ve inta dairesinde, aç -

§tı ..__ • 
;r-ın:yı: 

Kör Abdurrahmanrn, Fitna4 K.ay • 
malı:, Hünnüz gibilerin güllerini yerin 
dibine batınnası numara idi. Onun baş
lıca aksatası oralardan çıkmadaydı; fa· 
kaıt böyle cebi dolu bir kalantorla veya 
bil' miraayedile ilk tanışıp (§e.refyab!) 
oluşunda, kar§ısmdakinin Macuncular • 
dan, Şekerci sokaklarmdan arirk gına 
getirmiş olacağına hükmederek ağız a
çrp göz yumar, kendıi gırad~unu yük -
&eltir, bir kat ıdalıa (mahbubu kutup) 
olurdu. 

Bu manevra, bunca yrllrk tecriibesi • 
nin, bu yollarda saç sakal ağntmışlığı -
nın neticesi .•• Kör, şeytana külihı öyle 
ters giydirenlerden idi ki kandırdığı 
zendostlara, ekseriyetle yine o mahut 
koltuk yosmalarmdan birini, teller pul
lar ve dayardı. 

Başka isim taıkıp, (taie duldur ve . 
ya Pinpon bir kacası vaı·drr. Y eni-;.eni 
fingirdemeğe ba~ladı!) diyerek mataı 
kendi elile getiriverirdi. 

( Arloası var) 
~aydrp dökülen §ibhikari:z mahaller -

delQ sennıaycler güruhunun ancak ---------------
ını.ıa ile tutulabilecek ve denize giden 
lnecralara ablacak laşe makulesi nesne- !"'"" _____ ..,._S_A_l_J_...,_Ç_a_rş_o.m_ba_ 

ler olduğunu, bunların en bala ve ri.ııa- Tak v ~ m :'i rr Ka. l II Ka. 
•tnın Beyazıt, Y enicami kaldmmlann -
~ kaJe harici mezarlıklarda sürbnü~ 
1~nmüt dudulardan farksızlığmı öne 
''Utnü,. Etraftan: 

- Hay ağzını öpeyim! .• 
hi;: Yll§şa, pİr ol Albdurrahman çele • 

======l2 • Şevval 2.1 Şevval 
3tın dO~JjJl. 

'JUn batıfl 
~abab nıtmu 

• 1J:tle oamaz
lkln.:tl oaıoaz 

7. 6 7 ~6 
• fı;i4 Jf>."5 
fi2!'i 62'\ 

:2 JQ 1220 
14 41 14.42 

"-kşe.m nam~ 16 .'i4 : h S:i 
Y'atın namaz l 8~~1 18 '.12 

ti - Dediğin aynı hikmet ve hakikat - ını.eü 5 J4 5 40 
" 'btırutn!.. Yıtm ge<,-eo gtınıerı 5 b 

di Sesleri yükselirken, Ekmel Bey, tim- '-Y•ıl•m•k•a•ııuı_gt_ın•IP•r•ı --;1•5•11 ___ ._35_9 __ • 

h'h bdar biç rastlamadığı, böylesini----------------
·~ batını hayaline getinnediği lbir kur

do -ı 
g " lnıl'dun karşısmda, ağzı açık kal • 

"11ftı. 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir 1iqatrosu 
}( .. Y elc:çeıim ardmdan yine gİrİşmİftİ ... 
ı..:~ede bucakta, mahalle aralarmdaki Tepebaşı Drarıı kısr 
~ U1nınaıeJ v ı d k nak ı Bu akşam saat l'n.d ıgm ev er e, o yavnı a- nııuııııınıı · 1 

111...11~ 
~ a, hatta konaklarda ne ev tavuktan 20,30 da 
,:; Piliçleri bulunduğunu, bunların SÜRTÜK 
.• "'ce kiıinin artığı ohnadığuıı, hep • Yazan: 
~ ferade ferade, hüsnü anda veca· .Ma.hmut Yesari 
dınp Ve ~da fevkaladeliğini ballan - Komedi 3 perde 11111111~ 
~ t..ıJandınp dunnuf, yutkunduk•---------------
~ l"latln.nan, "üşük dilini yutacak ha • 
~ ~~ vezirzadenin gözünde öyle bir VAKiT cep k tapları No. 6 
~f, öyle bir büyümüştü ki.. --1------------4-

h ~lerin de yutkunuşu ve sal
iiıQ~Ylfı, miruyedi beyden aşağı de • 
~ l>untJadan, yavaıtan yavaşa, 

1'lf1Yorlardı: 
- Ne ..:ı ____ ı.. __ bu m_•• ' 

U\JQIQ~u.c aor •.• 

" - E.liınin albnda kim bilir ne parça • 
~? .. 

8-: V•llahi atmıyor doğnı söylüyor. 
g ır- taraftan da o, bu yardaklara bel -
(Ş~n, EkıneJe 3ımarda, dürtükte ••• 
hm~ bak ~rndan dehle, bizbize kala • 
~) s.eni ne mallara kavuıturaca -
cı. cıe-~ernck İstiyor, fakat genç farkın
~ ka gıt Üçüncü kadehten sonra kafa -
t\l V§afnı!; bu yağlı bafü SÖ:zleri du • 

11~ da -'-'ı b" b"tü" t 1 Ili •-C 
0

. a.u:ı us u n ere e OllDllŞ. 

e ınden k">rtvizitini ç•lrnrıp: 
-A1 · · 

Prosper Merime 

Etrüsk , 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RIFAT 

V AKIT KİTABEVİ 
1936 

ll 
Bu da bir başka bilmece: ı 

Bir havuz var ve bu havıızun her iki 
başmda her gün ayni mikdarda büyü -
yen iki nebat var. Bu nebatlar her gün 
boylarmm bir misli büyüyorlar. Bunlar
dan bir tanesi havuzu 20 günde kate -
Jdiyor. Yani bir ucundan. öbür ucuna 

yirmi günde geçiyor. Mukabil tar.afta 
bulunan nebat da aynen yirmi günde ö
bür tarafa varxyor. Şimdi istediğimiz şu
dur: 

Acaba, bu iki nebat biribirlerile ha-
vuzun ortasında kaçıncı günde birleşi -
yorlar? .. 

(Bulamazsanız cevabını yarın bura
da bulacaksınız). 

III 

üçüncü bir mesele: 
Bir salyangoz bir duvara trnnam -

yor. Fakat gündüzleri 3 metre çıkıyor. 

Akşam olunca da 2 metre aşağı düşü -
yor. O halde bu salyangoz yirmi metre

lik bir duvarı kaç günlde çrkacaktrr? 

(Bulamazsanız cevabını yarın. bura

da bulacaksınız). 

Kom·k Lorel'in 
karısı 

Yuknnla re.smi görülen kadm 
di.':: ünceli göriinmesine rağmen kendi 
noktai nnzarınca mesuttur. 

Ilu resim, meşhur Amerikan komiği 
Stan Lorelin karısınındır. Madam Lo
rel uzun 1,amandanberi kocasından ay
rılmak isti_yordu Ye mahkemelik ol
muşlardr. 

Madam Lot'el üç gün evvel kocasın
dan ayrılma karan almıştır. Komik 
Lorelin kendisine zuliim ettiğinden şi
kayet ediyordu. Resim mahkemede 
alınmıştır. 

AZAK SİNEMASINDA 
Buakşam saat 21 e 

Zozo Dalma.~·m 
iştirak ile 

!sta.nbul halkına i 

S - KURUN Sil. KANUN 1937 ~ 

Prenses jullJana ile evlenen 

Alman prensi müşkül 
bir vaziqette .. 

istikbaline tesir edecek bir tel{lif 
karşısında bu!unuyor 

Ateşhur banker 

Oto Kan 

On milqon11ık servetin . 
den hemen hemen hiç 

bı r şeg bulunamadı 

Amerikalı olup beynelmilel şöhreti 

haiz bulunan meşlıur banker Oto Ka
nın 934 de ölümünden sonra geriye 
kalan servetinin pek az oluşu herkesi 
hayrette bırakmıştır. 

Meşhur banker Oto Kan, 79.t ,OOO ln
giJiz lirasr gibi bir para bırakmıştır. 

Bundan anlaşılıyor ki, Oto Kan, 
buhran devrelerinde bütün meslektaş
larından daha ~ok zarar etmiştir. Yok
sa, kendisinin 2,000,000 ile 10,000,000 
sterlin ara<ornda serveti bulunduğu 
tahmin ediliyordu. 

Fakir dü§miiş olan bu milyoner res
me de pek düşkündü. Olümünden son
ra satılan tabloları ancak 160 sterlin 
tutmuştur. l\lilyoneı · ı kendisinin kü
çük bir büstü. hi~ para etmemiştir. 

Öldüğü zaman Oto Kan ~ocuklarına 
da takriben 200.0~ sterlin borçlu bu
lunuyordu. 

- Daily Expresten 

işaretler: ............. ,_., ,.... .......-

rngiliz gazetele
ri'· Je okunduğuna 

go1 e Alman prensi 
Bernard Hollanda 
veliahtı prenses Jul 
yana ile evlenme
sinden yedi gün ev
vel, bütün istikbali
ne tesir edecek bir 
teklif karşı~ında kal 
maktadır. Bu teklif 
Almanya tarafın

dan gelmektedir. 
l\laliim olduğu ü

zere Hollanda da iz
dh·aç tezahüratı es
nasında birkaç Al
man bayrağı bazı 

Hollandah halk ta
rafından indirilip 
yırtılmıştır. 

Şimdi prens B"mard bu hadi.-.e kar
şısında ya susmak veya ağzını açıp ten
kit etmek vazixetiııdeir. Kendisinden 
bu isteniJmektedir. 
Eğer birinci şekli tercih ederse, ken

disi "Ana vatana hiyanet etmiş,, te
Jakki edilecektir. 

ikinci şekli tercih eyleyip de, Alınan 
bayrağına ltakaret edilme.si hadL,..esini 
alenen telkin ederse Hollandadaki Al
man aleyhtarı partinin şiddetli hücu
muna uğrayacaktır. Şimdi bu halk, 
Hollandalı olmuş Alman prensine, 
bir Alman de:fü bir Hollandalı gözile 
bakıyorlar. 

Hollanda Hariciye nazırı. Alman 
:;efirini kabul edip hadise hakkında 
beyanı itizar etmiş..;,e cle. Almanya bu
nunla tatmin olunamıyor . 

Bundan başka, Hollandalıların Al
manyaya karşı yapılmış ve henüz hal
ledilmemiş bir diğer "hakaret hadise
si,. daha mevcut olduğu hatırlatılıyor. 
Bu h:ldise futbol maçıncL-ı olmuştu 

Almanlar ile Hollandalılar karşıla

c::ıvorlard1. Alman bayrajh asılmadı. " . 
Ve Hollanda bandosu Alman milli 
marşını bilmediğini ileri sürerek bu 
marşı çalmadı. 

Berlin resmi mahafili diyor ki: 
"Eğe· ' e?:s Bernard dudaklarını 

kımılt!r.tır da bir beyanatta bulunursa 
"aziyetin düzelme.sine bir hayli yar
dım eder. Henüz vakit vardır.,, 

F l kiri er w n harem ve selamhğı 

Okuyup yazdıklarını yakından 

tanıdığım bir çok insanlar vardır. 

Bunlar kitap okurlar, makaleler ya · 
zarlar. Kütüphanelerine ve yazdıkla
nna bakarsanız bu adamların bir a
raya geldikleri zaman neler konuşa -
caklarım hayretle tahayyül edersi · 
niz. Ben bu cins münevverlerin soh

betlerinde pek çok bulundum. Bir 
zamanlar tnhayyül ettiğim sohbet · 
!erini dinlerdim. Bu sohbetlerden 
şimdi kafamda kalan iki tortu var: 

Tortulardan biri. hoşbeş etmek. 
öteden beriden bahsetmek, espri, 
yapmak, adam çekiştirmektir. Bizim 
münevverlerin konuşmalarında en 
çok göze çarpan cihet budur. Bir es
pri ile bl.itün işleri halletmek, birkaç 

tebessüm ve birkaç kahkaha ile da· 
vaları kazandığını sanmak. Ve mat 

• 
etmiş olmayı yüzde yiiz hakikate er 
mek manasına kabul etmek; yahut 
tehzil yolile bir fikri, bir cereyanı, 

bir şahsı mahvettiğine kani olmak -
tır. Bunun en hafifi dedikodu yap • 
maktır. Adam çekiştirmektir. 

Öteki, mütemadiyen söyliyen, 
karşısındaki insan dinliyor m~ dinle
miyor mu, asla kulak vermiyen, 
\endini yalnız söylemeğe memur, 
karşısındakini dinlemeğe mahkum 

!iadri !rtem 

yüzde yüz hakikat sanır. Mukabil bir 
hakikat bulunacağına asla kani de • 
ğildir. Söz aleminde O, bir impara • 
tor, dinliyenler zavallı tebaacıklar • 
dır. Bu cins adamların karşısında 

fikirler idam kararını dinliyen mah • 
kumlar halinde sıralanırlar. Bu bir 
sohbet değil, bir mahkeme sahnesi -

dir. Sohbeti bu manada anlıyan a -
damdan ekseriyetle kaçarız. Fakat 
onlar bizi yakalar, bulur, bir köşeye 

tıkarlar. 
• * • 

Biz karşı karşıya gelince ya gra -
doyu çok aşağıya indiriyoruz, yahut 
da pek yüksek perdeden kendi ken· 
dimiie söyleniyoruz. 

Biz konuşmuyoruz. Biz ka1 şılık • 
lıklı fikirlerin boy ölçüşmelerin e.. mü· 
saade etmiyoruz. 

Biz fikirlerimizi hala 20 sene ev • 
veiki karılarımız gibi çarşafta sak • 
lryoruz. Ve haremlerde oturuyoruz. 
Onları e§İn, d0stun önünde açmaya, 
olduğu gibi söylemeğe kendimizde 
takat bulamıyoruz. 

ol tnınm. hu r-1~-;"""''<i r"Üşerrefl 
UfU!llQ bi 

ll2 ... tı n r hatırası ka1sm! djyerek 
.. P v~,ti. . 

Fiyatı: 20 ku~ 

temsil 
PIPIÇA 

Talebeye tenzilatlı 
1 

esirler farzeden insandır. 
Bu adam aklına her esen şeyı 

Fikirlerimiz haremlerde, biz se • 
lamhkta yaşıyoruz. Ya müthiş bir 
"megaloman,, oluyoruz. Yahut fi • 
kirlere altı kol iskambil oynatıyoruz. 
Sohbetlerimize fikir seviyesi çökü • 

yor. Fikri artık haremden çıkarmak 

gerektir. 





HARP OLURSA ... 1.---------------.r "D .rara ve in kıla,,,, • eserz üzerinde 

Fransız'ar Almanlara karşı 
galebe çalacaklarından emin 

1 ayyareler l}erine motörıü kıtaların qapacak
lorı kara hücumıarı muoaf fak olacakmış .• 

Jf'ranM% a.skerlm 

Yen 'lla.rp ola.ca.k mı? Bu suale evet di-' 
Yanı:: hayır diyen de ayni nisbctte 

llıanl3lr ta.raftan, §U muhakkak ki A.!
CU hYa son seneler içinde en korkutu-j 
1
914 

arp hazırlıkları yaptı, ordusunu 
geıı ..... ~ekinden daha kuvvetli bir hale 

~"Ul. 

'8.yAl:rn8Jl.ya bu ınüddet za.rf ında. Fran
tır. 1 

da tek başına bıralcmağa çalışmış 
~YI İngiltereden uza.kla.ştır-1 ~ da Fransanm İtalya ile olanı 

S 1inıdan istifade etmit;tir. 
haıır~ let&it altında ili.nıharp k&ğıdı 

lt' aıun;3 sa.yılabilir. 
kad ~~~ diğer ta.raftan, harbin ne 
ntı ::. guç ve tehlikeli bir §eY olduğu
dır. lI goz önünde bulundurmak 1Azmı
~·14n er ll'le.nılekette bunu en iyi anır .. 
1i1 deo~udur. Paristc olduğu gibi Ber-

r .. e '&'encraller mütemadiyen sivil 
• e 11Aaıı.. -

li -~t vermektedirler. 
dilzn~atn, sclerberlik ilin edilir c
lar k ~<ıziYetin ne §ekil alacağını on .. 

1

1 

tt> lJ a hiç kim.ile bilmez. Bu gene
~rs trin hepal yaptıkları hesaplar kar. 

Illda, mUtcreddtt bulunuyorlar. 
y Bundan birkaç sene evvel bir tta.ı
t"~ &encrali töyle bll'§ey dü§ilnmUş. 
du. Cephane ytiklU bulunan ve son 
erece tik el . id ~ emm pılotlar tarafından 
~ ed.ılen .bin beş yüz tayyare hU.. 
bir eltiklerı memleketi öyle korkımç 
Uç ~ye çevirebilirler ki dtıpıan 
~ ıçmde dize geler:ek sulh ister .. 

~;".çok cUretki.rane bir bayalcllt. 
b~ hır hayal ki timdi artık klmH 
~· ina.ımuYor. ÇUnk11, bir şehrin 
~ ~ 01?1'81.. için bombardıman ~il
~-~ı değildir; bir memleketı ele 
~ için bombaları yağdırmak 

n ·n'1tfe.dnt ve İçnnya gözilmüzlln ö-
3-·are ~İstikbaldeki muharebelerde tay 
~ ve kat'! bir rol oynıyacak-

lnr yitrllyfl#e 

lır, deniliyordu. Hnyır, oyruyamadı. 
Bugün ~ka. bir vaziyet kar~;ısında 

bulunuyoruz: Zafer, zırhlı ve motörlü 
kıtala.rla yerde elde edilecektir. Tera!· .. 
ki b:zl gittikçe maziye götürüyor: Tu
haf bi~. fakat doğru, Bura.da da öy
le oluyor: Ordu, gçen asırların zırhlı 
kuvvetleri halini tekrar alıyor. Motör. 
1ü kıtalar ve tanklar, büyük kuvvet 
halinde, şehirlerin k&pıama dayanacak 
lardır . 

Fakat, bu, göıiindüğü kadar basit 
birgey değildir. DUşmanm da mukabil 
hareketleri ve plUla.n olacaktır. Tank 
lar ve zırhlı otomobiller yolda durdu
rulabilir, yollarına mani koymak zor 
değtldir. 

Bundan başka, zırhlı kıtalar, tank
lar yalnrz bir millette yok. Bir Alman, 
bir de Fransız zırhlı kıtalarmın kar
şılaştığmı blr düŞti.iiffiı: Burada. nasıl 
bir muharebe olacaktır? 

Dofnısunu eöylemek llzımgelirsc 
bunu kimse bilmiyor. Belki burada 
da bir eski zaman muharebesine şahit 
olaca#ız. Y&nl muharebeyi en kuvvetli 
olan defi!, en cesur, en mahir olan ta
raf kazanacaktır. 

Bu orduda bulunanlar yalnız kış

lada tallın görmUş askerler değil, ayni 
zamanda hem makinist, hem mühen
dia, hem de muhn:rip olacaktir. 

Geçenlerde bite.raf bir kumandan 
Almanlar4a.n bahsederken §Öyle d;yor
du: 

- Harp isUyorla.r ama, ederlerse 
maflGp olacaklar. 

- Neden? 
- Çünkil askerleri yetitotlrilrniş de-

ğil. Onlar da. Fra.nsızlarda.ki ihtiyat 
zabitleri yok. 

Hutasa., şu muhakkak ki bir yeni 
harpte olan şey herşeydcn ziyade te
şebbüs kabiliyetidir. 

(ll'ratıMZOO Voila Mecmua.ttnd.cın) 

Jsta n buJ sıhhi müesseseler arttır·ma 
eksi tme komisyonundan: Ve 

~ÜteahJıidiain taahhüdüaü ifa etmemesinden dolayı mukavelesi fes 
İyi '11Jla ~Verem Sanatoryoınuııwı azt 900 çoiu 1200 damacana 

1 
'Çdc eksiltmeye konulmU§tur. 

)~ 
5
- Ekailtme 6-1-937 Çarıamba günü aaat 14,30 da Cağaloğ · 

)'~da ıbbat Ve İçtimai Muavenet M udürlüğü binaaında kurulu Komis 
y~ 

:- T~ini fiat: Beher damacana ıu için 56 kuru,tur. 

4 
- Muvakkat pranti: 50 lira 40 kul'Uflur. 

5 
- lıteldiler tutnameyi her gün komiı)ondan görebilirler. 

nun , - llteJdiler cari seneye ait Ti car•t odc•• vesikuile 2490 sayılı ka 
ka :ıtUdı .beıceler ve bu ite yeter mu\•akkat garanti makbuz veya ban 
~e belli gün va aaatte Kom:syona gelmeleri. (3683) 

U Devlet Demiryolları işletme 
ınum Müdürlüğünden: 

t:-.ı! /~ 937 tarihinden İb°baren :'Şark demiryolları,, tebekesi Türkiye MYet Devlet Demiryollanna ilhak edilmi,tir. 
fJndan ezlc4r hat itlerinin Sirkecide Dokuzuncu lflebne Müdürlüğü tara· 

tedvir edileceği ilin olmıur (3816l ' 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 
405000 kilo ot kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen tutan 19642 lira 50 
kurut olup ilk teminab 1474 liradır. 
Şartnamesi Konyada Kor ve latan -
bul, Ankara Levazım amirlikleri sa
tuıalma Komiayonlannda görebilir -
ler. Elailbne 12-lkincikanun-937 
salı günü saat 11 de Kor Sabnalma 
Komiıyonundtı yaı;.::ıcaktır. istekli
lerin 12-hrlnciki.nun-937 aalı cü· 
nü saat ona kadar teklif mektupla 
rım Konyada Kolordu Sabnalına Ko
miayonu Baıkanlığına ı:;önd:::rmeleri. 

(545) (3789) 

"' .. 
Kırklareli Tüm K. Birlikleri ih -

tiyacı için kapalı zarfla 2317000 ki
lo odun sabn alınacaktır. Muham -
men fiyatı 75 santim olup tutan 
17377 lira 50 kuruıtur. llk temina · 
b 1303 lira 31 kuruştur. Şartna · 
mesiJC. Elinde Tüm Satmalnıa ko -
miayonundan her gün ıörülebilir. 
ihalesi 15-1-937 cuma saat 
15 tedir. İsteldiler kanunun 2, 3 ün· 
cü .maddelerindeki vesaik ve temi -
nal mektuplanıu havi zarflarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka • 
dar Satmalma I' omisyonuna verme· 
leri (541) (3708) 

t. - Demirköyün 58000 kilo sı
ğır eti; 12800 kib nabunun, Vize, 
Alpullunun 40 ton l.-uru otu, 30000 
kilo samanı. 

2. - Sığır eti kapalı zarfia, diğer
leri açık olarak. 

3. - Sığır etinin muhammen be· 
deli 14500, sn.bunun 4864 kuru o • 
tun l 400, srunanm 525 liradır. 

ki. - Sığır elin ilk teminatı 1088, 
ısabunun 365, kuru olun 105, sama
nın 40 liradır. 

5. - Hepsinin ı!ıaleıi 15 ik!nc'kiı· 
nwı 1937 auna günü saat 15-16 
da Viz~de yapılacaktır. 

6. - Şartnameler her gün ı:.rzu 

cdenlo:e Vize &atmalma kornisyo • 
nunda gösterilmektedir. (558) (37) 

• • • 
Kor f mnmda yapdacak tesisat a

çık eksiltmeye konmuştur. Ekailbne· 
si 18 lkinc"kanun 1937 Pazartesi gü
nü saat 15 tedir. ilk pey parası 92 
lira 26 kunııtur. Şartnnme ve evsa • 
fmı görmek istiycnler her gün Çorlu· 
da Kor Satm~a Komisyonuna ge· 
lebilirler; Eksil!raeye girecekler ilk 
pey paraıma ait ınakbU%1a belli gün 
ve saatten evvel Kor Satınalma ko · 
misyonunda bulunmalcn • 

(561) (38) 

• * • 

Türkiyede yeni bir para 
sisteminin kabulü 

Fikrini müdafaa eden bu 
kitabın muharririnden bir
kaç sual sormak istiyoruz 

(Ahmet Hamdi Bqa.r) geçenlerde' 
(Para ve İnkılap) adile leni bir kitap 
çıkardı. Ekonomide devletçilik siste
minin memleketlmiı.e tatbiki gayesıle 
daha e\'Vel birka~ kitap yazmış olan 
dostumuz bu yeni eserile Tilrkiyede 
yenl bir para B teminin kabull1 fikr'
ni mUdafa edıyor. Para darlığına ça
:re olmak \U.crc enflasyon değilee de 
altı~ yerine buğday, yahut paınu.k kar 
eılığı pa.ra çıkarılabileceğini iabııtıı ç:ı.

lL~lYOr. 
Böyle ciddi bir mevw üzerinde ı·

r.un ~ ka.f a yorarak ort.ya bir eser 
koymak şUphesiz takdire değ r bir 
himtnettir. Ancak biz bu takdirimizi 
ifade cde .. lten (Ahmet H:ımdi Baear) 
m müdafaa ettiği yeni para sistemini 
de olduğu gibi kabul etmediğimizi &ôy
lcmeliylz. Bu hususta sıruı gelince 
kendi fikirlerimizi de yazarız. Yalnız 

kendi dijştincelcrimizi söylemeden e\'\'el 
birkaç sun.! !Ormak lateriz. Bu suallere lı 
Bay Başa.r'ın vereceği cevaplar hem 
bizi, hem de bUtün dUnya e.fkarı umu
miycsini meşg-ul eden mühim bir fi. 
nans m~lesi hakkında (Kurun) oku
yucularını a.ydmlntmış oalc.a.ktır. 

(Para ve tnkılab) m (8) inci sayr
fnsında eu fikirleri okuyoruz: 

''Tarilıi :;a ·urtlerlc ı:beml sistem 
yıktülıktan sonra onun neticesi o1an 
parayı bu sistemin dü.Jiindüğü p 

0

bi 
tcı!ıkT.i eden csMi 'koru,mal; ve ka1>ul 
etmek istersek açık bir terıakuoo dil{'. 
mil.q oluruz. Israr edersek er geç bu 
11oklan geri dönmcijc mecbur IM?ınz. 

kaldırılmıştır. KAğrt para tcda\ ülil 
mecburi mahiyet almı~tır. Bu tedbir
lerden sonra Fransada, İngllterede, A
m rikadıı.ki bugUnkU pnra sistemi ge. 
ne (altın karşılığı nakit) sistemi diye 
kabul edilebilir mi? 

Bu s~alleri sormaktan maksadı

mız udur: (Ahmet Hamdi Batar) ki
tabının b zı satırlarında ekonomide 
dovletçff k sistetninin liberal sistmi her 
yerde yıktığını, fakat henüz liberal 
sistemin para hakkındaki telakkisi 
devanı etmekte olduğunu yazdığı hal. 
de di w er bazı satırlarında da artık altı-

nın ekonomi ve finans hayatında hiç 
bir kıymet ve manası kalmadığım göe
teren sözlere tesadiü ediliyor. Bu aöz. 
lere göre (Para ve lnkılap) muharriri
nin yalnız para k~ılığı olarak değil, 
alclAde bir maden olarak altınm bu
günkü "e yarınki değeri hakkındaki 

telıikJ:'si pek iyı anlaşılamıyor. Yuka.. 
nda jnnret ettiğimi% gibi bir taraftan 

paralarını dUşi.irdilkleri halde diğer ta
raftan altın kUlı:clerfnl her vakitkin
den daha fazla bir itina ile devlet 
baDknlannm kasalarında aaldıyan 

memleketler hareket tenakuzuna 
mı düşüyor? Bu suretle dünyaya 
karşı yeni bir hama.kat nümunec:i mi 
gösterilmiş oluyor" Yoksa banka ka
salarmda altın h1ilçelcrini saklı'"llll 

meml"'ketlerin bu hareketleri bir ih. 
tiynt ve b:ı.siret eseri ml oluyor? 

ASIM US 

l~tc Franstz frtm11ıımı dıt.<;m.e-si b6'11lc --------------
7)r zarurctiıı nct•ccsfri'r. Fra"l«ı, in- DOKTOR 
giltcrc ve A meri1caııın üç sene cvooı U 
1 ::ıptıi'iını kabul etmemek için iıç,.sc;ıc Hüseyin sman 

Sabık Haseki h:ı.stahnnesi dahirye 
mütehassısı. Ulelit LQtuf, apartımanı 

Saat 4-7 ye katlar Tel: 22459 

çarpı§tı ve nihı!f.11et ha(l°se1erffı k"Uvvct .. 
li cCTMJa.nt"ta bcmlmde mu1c.avcmet ct
mcT•lc m:l1i bünyeyi lUzumsuz 'kamp 
clWiini qördiJ. ve pcıra.cr.t•ı dilfilrdü. Bul 
surct1e aıtın csaeımı dau:ıııan vara sis- ı-oı--·-----------.. 
temini mı,.!vıfa:~a ctmı .. "''Jn bii1rül· lıfi. 
7 ~met d.c 'b ı sc• 1<W.tıt• oo..:ncrtini iç'n 
a•t n nara d'hı,,~daıı k'lll:m demek
t;r .. l11Mr1.arı ,,;,. w1 lrım nl-trın Trı. r
trtran 1ıcni 1 ·r dC1 ir 1.·cıul'ni em O"C 

ctmcT:tcrtr. f .. t ·,,erclc vemı istem· J"
rck tar·1 · ı 7ı t ~ct'rı e herkesin uy. 
,r,~cn ~arurid'r.,, 

ŞiMdllik sullller"miz bu satırlardan 
a.nladığnnız neticeye aittir: 

ilkbahar Selleri 
Bilyük Rus edibi h·an TUrgeni

cv'in çok meşhur bir romanıdır. 

Fiyatı: 76 kuru§tur. 

L 1 ZA 
Bu da ayni muharririn bir roma

nıdır. Bu roman netrolunduğu za
man biltUn Rusyayı ağlatmıştı. 

Her ikisi de Samir.a.de Süreyya'nm 
salahiyetli kalemiyle dllimiR çev
rilmiş ve "Diin ve Yann11 tercüme 
külliyatı arasın~ g·rmittlr. Bunlan 
nıutlaka alınız ~e okuyunuz. 

1 - Fransa son defa fran~ diiflilr· 
dükten sonra altın denilen madenın 

1 

finans ve ekonomi aleminde artık biq 
bir rolü ve ltı:vmetf kalmamıı mı olu
yor? Mes"lıi. Franaa devl~t bankasm-ı---------------
da bugün aene birçok a.1tm kuıc:eıerı 

1 

Dr. Hafız Cemal 
durmaktadır. Fraruuz hUkOmeti bu al- LOKMAN llEKtıl 
tmlan ne diye saklayıp duruyor? P~- Dahiliye Mütehcuna 
ra yahut maden olarak a.ltmm ktyme- Pazardan başka gilnlerde (2 den S) 
ti sıfıra mı düşüyor? Yoksa kısmen ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye
mi kıymet ve itibardan sakit oluyor? nı numaralı hususi kabinesinde haata-

Kırl<Iareli Tüm birlikleri ihtiyaa 2 _ Fransıtda olduğu gibi İngilte- lara -bakar. 
için açılt eksilL-ne ile 9000 kilo Ç- • rede, Amcrikadn da.hi nltm para mu.. Kabine ve ev telefonu: 22398 Kı§lık 
kirdcksiz l O No. lu kuru üzüm sa • b:ı.dele sahasından kanuni tedbirlerle telefon: 21044 
lm almaca!:tır. Muhammen fiyaAr 
25 kuruştur. Tu•an 2250 lirad r. Ilk 
teminab 63 lira 75 kuruştur. Şart • 
namesi her gün ıatmalma komisyo · 
nunda görüleb"lir. İh:\lesi 16--1-
1937 Cumartesi sant 11 5 dadrr. Is-
tekliler beJli gün ve saatte teminat 
m~plarile Tiim Satmalma Kom~
yonuna gelmeleri. 

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

Türl< Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ş'mdiye ı~adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 11 ikinci Kanun 937 ded r. 

Kırklareli Tüm birlikleri hayva - Büyük il<ramiya: 45.000 Liradır. 
nahihtiyncıiçinl<ap~lızarna2soooo Ayrıca: 15.COO, 12 000, ır.ooo liralık ikramiye erle 
kilo arpa almacal<tır. Mulıammen fi- ( l O O O ve 20.000J liralık iki adet mükafat vardır. 
yab 4 kurut 50 santim olup tutarı 
112so liradır. ıu, temimıb 343 lira D 1 k k at : 

75 lruru!tur. Şartnamesi her gün Bil ala h rk 7/lkin ikA 937 .. .. ak kadar L!l....ıı.L.! . .. et n e eı c anun ı gunu pmma uuauua 
Tiim satmalma komısyonunda go - d . . . b I 1 dır B ..!L, sonra bilet ;; .... rın" deki hakkı __ ,_., 
··ı b·ı· lh ı · 16-l 1a37 C eğlştınnıf u wuna ı . u taı·uı~n _ ...a 

ı·u c ı ır. a esı - w u · 
1 

m~~~~~tll~~~~-1_
0

_~_··-·------------------------------
ler kanunun 2 ve 3 üncü maddele •. m havi zarflanru beUi gün ve saat -ı hnalma Komisyonuna ftl"lllelerl. 
ıindeki vesika, teminat makbuzlan-l ten bir saat evveline kadar Tüm sa· (582l (39) 



ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERi: 
ır ıJJ1lı il ayWı • ayUJı AyWı 

lstallbul. An.kara Cadde .. t \' AJU1 yurcıuJ 
Memlekettmızde 7DCJ uo 236 110 pd&n: Ma7CI Yabo.Da yerlere lB:ı<l 11D lOO UM! relef oıa JYam lflert: l:a"11 
Poeta blrUgtne t 18() 8CIG CIOO l8C) 

r.ıcraı adre.a: llUKUJll a.tanbul g1nnlyeıı yerlere 

Tllrkiyen.lıı rıer posta merkezuıoe lllJIUJN'a abone yazılu Poeta ırutu.u No te 
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O fıofde fıemen işlemege hazır olan Hovogozi 
2 ve 20 kompr1mefik ambaıanarda bulunur .. 

Ambalaj ve komprimelerin Üzerinde halis· 

ligin timsali olan © markasını arayınız 

\ 

Bonyo aletini tanımıyorsunuz. 

KASADA 
~AKLAOIÔINl2 

DAllA 
KURU 
SİQ 

(~ŞM~ 
VAZİY[TİNDEDİQ 

ONU rAİZlı[ 
OANk'AYA-VE~N.IZ 

• 
'-IUSUSI S'AATLARIMIZI 

SO~UNUZ 

· -lstanbul Belediyesi ilanları · . 
• .: • - ·, w • .. 

-•·'-• r.ı...:u·c murabbama 2 lira kıymet tahmın oıunan a•aun yangın 
) erinde bkenderpaşa mahallesinin D ellal odalan sokağında 128 inci ada -
da 375 Mnlim yüzlü 91 metre 34 santim murabbaı saha.smdaki arsa satıl
mak üzere acık arttırmaya konulmuı tur. Şartnamesi levamn müdürlüğün
de görülebil~. istekliler 13 lira 70 ku ruıluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 11-1-937 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende 
l ulunmabdırlar. (B.) (3806) 

Karnca Ahmet mezarhğmda fır bnadan yıkılmıf olan servilerden 500 

nlbul Komutanh~ı 
Sahnalma 

omisyonu illnlar1 

Maslak kasrında açılan Pıravat 
örjöryöm elektrik tesisab keıif cetve
li mucibince yapbnlacağmdan ihalesi 
açık eksiltme ile 1~1-937 Pa • 

zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
MUhammen keıif bedeli 1991 lira 

28 klll'Uflur. Şartnamesi her gün öğle 
den evvel Komisyonda görülebilir. lr 
teklilerin 150 liralık ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fmdıklıda 
Komutanbk satmalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 3893) 

lstanbul Levazım Amlrll§I 
Satınalma 

Komisyonu llanlar1 

Asker konağı için su boruswıdan 
200 adet altlı üstlü karyola 8-1-
937 Cmna günü saat 15,30 da Top
hanede Sahnalma Komisyonwıda pa 
7.arlıkla almacakbr. Tahmin bedeli 
3240 liradır. llk teminab 243 lira • 
dır. Şartname ve numwıeleri komis
yonda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(273) (41) 

tanesi satılmak üzere açık artbrmaya konulmuıtur. Bir serviye 625 kunıt 1'!9-----... ------• 
bedel tahmin olunmu§tur. Şartnamesi levazmı müdürlüğünde görülebilir. Selimiye Askeri Sahnal-
fstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 234 lira 38 kunııluk ilJ< temi- lna Komisyonu ilinlatı 
nat makbuz veya mektubile beraber 14-1-937 perıembe günü saat 14 ._ ___________ _. 
de daimi Encümende bulunmabdırlar. (1) (3836) 

. - , ... . 
Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

iZAHAT t istiklal Caddesi No. 101 

BU TECRÜBEYE 
TAHA'1'1UL EDEN 

• 
1 

Senelik muhammen kirası 36 li ra olan Y edikulede kale dışı mahalle
sinin Kazlıçeşme cadde~inde yeni 3 N. b eski kantar binası teslim tari -
hinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık artbmıaya konul muı ise de belli ihale gününde giren 

:s&.t>ah doıruzdan akşam 
eaat be~~ kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündiiz 
tekrar pudralanmıya ha. 
cet yo!·. işte; havalandınJ. 
mış yeni Tokalon pudrası· 
nın garanti muh~natı 

bunlardır. Bu cazip hava· 
}andırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannrla 
kullanılmalq,adrr lşte bu. 
nun i~indir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel biı 
tarzda yapışır cildi hemer 

lik tabakası ile kap.lal ft 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudra& yüıe ya.. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tibir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görüııml. 
yecek, belki rüzgar, yal 
munın terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir t.en göriine

Ciheti Askeriyeye ait yağız bir hemen görünmez hir J?iizel 
Jasrak Üsküdarda Atpazannda --....----Z-A-Yl-=------:__---......--:ZA::-:-:::'.Yl~-----

cektir. 

8-1-937 Cuma günü saat 10 da 1157 numaralı şoförlUk ehliyetna- İstanbul ithalAt gümrUğünden a) 
aablacağı ilan olunur. (20) memi zayi ettim. Yenisini alacağım- dığun:z 394996 numaralı ve 31.7.36 tr 

dan eskisinin hükmü yoktur. rihli makbuz zayi edilidiğinden ]it))' 
K11mJta;>t :Nf.~nccısında 16 No. mü yoktur. ' 

bulunmadığından artbmıa 7-1-93 7 pertembe gününe uzabhmıbr. Şart- ------------
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lste?diler 270 kuruş!uk ilk le·· 
minat makbuz veya mektubile berab er yukanda yazılı günde saat 14 de J 

daimi F.ncümende bulunmalıdırlar. ( B.) (30 l 

Şahibi : ASIM US - VAKIT Matbaa!! ı 

:~eariyat Direktörü: Refik A. ~vengil 
~lah1mct oğlu fTi'sCJriıı Fikri Bakırköy Bez faUrUoa.:n ,.,. 

(V. No .20115) anonim §frloebi 
.ev.Na.~ 


