
ispanyada asilerin 
kazanması için 

Ainıanga oe ltalga bügiik 
gayretler aarfedecek 

(Y~ 8 tnci -vt/ada) 

Bugünkü sayımız 
iiioemizle beraber 
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Fransa teklifimizin projesini istedi 
Hazırladığımız proje Paris'e fÖnderilmek üzere 

aşvekil Blum bir tesviye çaresi bulmak için 
bizzat uğraşacağıni tekrar. vadediyor 

..._ 4nkara, 8 ( A.A.) - Anadolu ajan. ~ 
tnevauk menbadan haber aldığına 

~· .dün Fransa hariciye müatepn 
Yıenot Paria büyük elçimiz Suat 
~ davet ederek uzun bir mülikat
de buıuıunuıtur. Çok dostane bir ıekil
\' Cereyan eden g<Srüıme esnasında M. 
~ istirahatten dönmeai yaklaşan 
bet kil M. Blum Sancak mcseleainde 
l'el ild tarafı tatmin edebilecek bir ça
~yeyi telkin için Fransa hariciye 

ancakta 

nezaretince hazırlanan proje ile hUkQ. 
metimi%den de teklifünmn daha etraf
lı bir ifadesini muhtevi olarak iatediği 
projeyi bizzat tetkik edecelini beyan ve 
doktor Aru'a M. Blum'un bu huıuata 
vaki olan vidini teyit etmiftir. 

HllkOmetimiz tarafmdan .erDecek 
proje Hariciye Vekaletince hanrlanmıt 
olup Pariae randerilmek ilzereclir. 

MiLLETLER CEMiYETiNi 
BEKLENECEK MI? 

Pari8, 8 (A.A.) - D. N. B. ajamı 
bildiriyor: 

Dıt itleri bakan1riz mOstepn. dGn n iki • d Yakın Şarktaki Franau kuvvetleri ku.o 
Q a ıan arma mandam General OeNnpr ile mllzake-

6ir nün akşama rede bu1unmu,, blllbare Türldye bUyDk 

rntlf/l*•llııııııı•· Atatürk \ 
i 

' E 

\ 
i 
~ 
l 
i 
i 

AnkaralJa döndüler 
icra Vekilleri Heyeti Atatürk'ün 

riyasetinde toplandı 
\ 
i Ankara, 8 (A.A.) - Cenubi Anadoluda seyahate çdnnıt hu-
} lunan Atatürk, hükOmetin daveti üzerine buaün 1Ut 13/ 30 ela An
i karaya avdet buymmUf ve Çtnlcaya kötk\inde icra Vekillerine ri-
İ bn' • = yuet e iftir. • 
İ Atatürk'ün tekrar şe1ırimi%i teşrifleri • .. muhtemel 

Ankara, 8 (Telefqnla) - Atatürk'iln bidcaç ıüne -.- lıa.
tanbulu tekrar tereflendirmeleri ihtimali ftnlır. 

A!i elçilile iki saat konupıuttur. 
kadar çarpıştı Tllrk matbuatmm Sancak meselesin- -----.,...--------------------': 

(Yansı 8 İftCİ 8(1tM/ada) B Vi deki fiddetli nqriyatmm, mtlzakerelere Bo"azlar mukawlesi meselesi 
-=-=;ı,=·==-=--=-=--==111:1· zı:ienot=-=-==--===-==--- s-.. s.. 2 Sü. 4) 6' 

illetler Cemiyetinden Çekilmemiz Türkiye ile lt~lya. ara 
Cenevre'de ilıtimal dalıilinde görülmügor sında. :halleddecek · 

. . ' . 
ederasyon teklifini tekrar il rı· .• ,, 'hlit, ... . , •• ..- Tlltk" ................. • .. .,.· ......, "•olull, bir hu..,..• ve 

• nsa yenı 
h·r Cenevre 

ubranı 

C.tieı, • ~' - ...... ..,.. 
hD4irlyor: llDletler Cemiyed ""'"aft -
il, tüencleı an meMleainln Mmetıer C• 
miyeti ko,nseyinin mllakerelerinde ma-

..--ftalya~ 
hazırlıyor AY1n on .. klzlndekl 

toplantıda 

lııia...~ 8 (Bapnuharririmi.ıden te- Ceneflrege gele-
;::. - Framu!ar lüenderun ~e -

11 ah1ıen 1uıery0z ıaıterdilde- cek zannediliyor 
ba1de uzlqmak iatemiyortar. Fran -;:=:n A=:•7:r.!. i.a::-~ ~;.~ ~ 

,. Wwi•••a '"4 Ttrld,.m 
Cemiyetten ç.ıdlmnlnl veyüut ener • 
jik ıiyad 'ft aüert kararlar almaamı 
ı•yri muhtemel teWdd etmektedir. Ma-• amafih, eler tatmin edilene, Tilrkiye -
nin bııdi hattı hareketrini ta1Nmen de
liltinnnl muhtemeldir. 

Tilrk mahaflH, Relaicumur AtatGrk'Un 
Sancak TOrk •h•litdnln Suriyeye ve u
mmniyetle Araplara balh kalmauıu me
netmeye umeylemft bulundutuııu bll
dirmektddir. 

FEDERASYON TEKLiFiMiZ 

Tilrk murahbB heyeti, muhtemel~ 
larak, Sancak pJrİ ulı:ert bir lWe ıe -

(ao-: &J. • 84. 5) 

..... ~yeye brp tahrikçi tanda ftC1- Janm ilk defa olarak 18 Kana-

~ '"':."::.:.1:':.:: !.~: :::::.::-~..= lngilterenin 
"-1 ~er_~~aletinin tcalmarefi ğaha~ dilmektecir. 
~7'ıe~~. tına -rar-=====::::::::::::::::::::==::!...I /lransa Üzerinde 
:: ~ A=. =:~!1: Kıymet 1 i b i r Tesir icra etmesini 

........ ~ .... ıı•swr;; 

HiılNtt bani eınaamda orduya ~ için DİfaD ~eri toplanmlıtı. a.....-
'a .iateinttm. Ayni yolda Almanya De d ı • • 

bir 8D1•pn• yaparak Milletler Ce - a 1 y e C 1 istemişiz ?: 
~=-e::~~::!ur~~ K ki . . c 1-lra,B(AA)-Ha.umulıa· Mussolini ne istiyebilir. 

8. Mauolini o nncWü Wr nutalda ~ 

~ ~ciltere bu yolda aulhseverlik te- H arehnın )enı eza biri bildiriyor: lyi haber alan bir mem-
;;.--1erini lnkipf ettirirken Fransa - Hakimi Burhaneddin badan alrenlldiiüıe ıare, Tllrkiyenin Banu aoran bir lngiliz gazetesi digor ki: 

•:: ~c::~::e~~~!::1

::': ô (i E N ~n:-a!1'!:ıı ~~ ~O.:e8:n; Mussolini mavi Akdenizin kızıl bir 
zı:.bair. Zira bkenderun meselesini için ln(ilterenln Franau hllkQmeti nes-

"~~Cemiyetine aevkettikten aon - dinde tesir icra etmesini talep smmm- göle dönmesine hevesli gözükmiyor 
1' •· ~sızlann Türkiyeye kartı aldık - da. bir kere ıeçen hafta, bir kere de 
~ t'llfyet uzlapna ümitlerini tama - dün. dq itleri balranlıtı ile tamsa cet- (Yazım t indi saytada) 

. kmı,uı, bu itibarla Milletler Cemi- miftir. --------------------~ı~ :::= bu mesele yiizünden yeni bir 
~lacağt anlaııtmııtır. 1 

ASIM US 
Sonu. Sa. 2 Sü. 1 i ............. ------------

Radyolarımızda 
Arapça neşriyat 

l>aııden itibaren başladı 
•• ~ 8 (Telefonla) - Ankara 
ı-. Ara al radyoJan bugünden itiba. 
11a ı.::- Blfriyata başlamıştır. Bu. 
..._ ln&ntiailn nutku Arapça 

tekıarJanmlftlr Burhaneddin Oi• l 
(YGIUt 3 inci IGyt/ada) 

(Borat&: Sa. 1 Si. 1) 

Bir GUlhane mUaamerealnd e 
aırend . m ki 1 

Apandisit sağda 
değil solda da 

olurmuş! 
Kalbi oe içi tera olan 

Hiise1Jin1n luılaaı da 
te1smı ? · 

-~ ""l/l/alllJ -

KURUN ili veleri 
Bugün 40 ıncı sayıyı flerigoruz 

Bu sayımızda: 

Propaganda qalan aögiemelc delildir 
Yazan: Sadri Ertem 

ı 00 sene içinde c<Srillmemit bir hldiae: 

Alman donanması lngiltere sahillerini 
nasıl bombardıman etti ? 

Her Cumartesi fle lıer Çarşamba 
ilivelerimizi müvezzilerdea iatemeJi aut..,.._ 



SANCAKTA 
Halkla jandarma bir gün akşama 

kadar çarpıştı 

Asilerin kazan-
• • 

ması ıçın 

Almanya ve ltalya bUyUk 
gayretler aarfedecek 

Boğazlar 
mukavelesi 

Milletlerimiz cemi
yetinden çekilmemiz 

(03tyanı, 1 incide,) 

Halep, 8 (Husuıt) - Müşahitleri 
heyeti bkenderundan Antakyaya av -
det ederken Befai'de durmamışlardır. 

Sancatm istiklilini istiyen halk bun -
dan çok müteessir olmuştur. Halk mü
meaailleri tarafından müşahitlere tees -
sUrll ve halkın haklı davasını anlatan 
telgraf ta çekilmiştir. 

ne müvasalat ettikleri ı:a.man istihbarat 
zabiti tarafından karşılanmıılar, köyde
ki ahaliye: "Bu sazlardan yaptlmıı ev
lerde nasıl ya~maktasmız? Rutubetten 
müteessir olmuyor musunuz? HükQmet 
sizin sıhhatiniz için tedbir almaz mı?,. 
gibi bir takım sualler ıormuılardır. Köy 
lülerin verdikleri cevaplar §unlardrr: 

Paris, 8 (A.A.) - Journal gazetesi
nin Berlinden aldığı bir habere göre Al
man makamatı, İtalyanın yardımile, 

Franko kıtalanrun iki ay içinde muzaf
fer olmalan için büyük gayretler sarfe
dccektir. Bu son günler zarfında Al -
manyadan ispanaya mühim mikdarda 
harp malzemesi ve ihtisas kıtaları sev

Polongayı memnun etti 
Varşova, 8 (A.A.) - Polonya ajan

sı bildiriyor: 
Yarı resmi Gazete Polska diyor ki: 
Boğazlar meselesinin halli, sam~mi 

bir şeklide sulhperver olan bütün devlet 
ler tarafmdan büyük bir memnuniyetle 
kabul edılmiş, ve tecrübe edilmiş bağ
larla Türkiyeye bağlı olan Polonyada da 
sempati akisleri uyandırmıştır. 

tirilerek, Türkiye ve Fransa tarafında:\ 
birlikte garanti edilmiş bir "Suriye -
Lübnan - İskenderun muhtar devlet • 
leri federasyonu" teşkil edilmea·ni 
ileri sürecektir. 

IN<;JLTERE DE INAN6!1YOR 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter bildiri• 
yor: Türkiyenin lskenderun mesele· 
sinden dolayı Milletler Cemiyetindell 
çekileceği veya nsker t.a.hşit etmekt• 
olduğu hnh:kındaki haberlere lngilil 
ma:ı,ıfılindc itimat edilmemektedir. 

Llzlrlye, 8 (Husust) - İskenderun 
civarındaki köylüler müşahitlerin §chre 
geldiklerini işittikleri zaman şikayetleri
ni anlatmak için kafileler halinde yola 
çıkmqlaridır. Yol ba§lannı tutan jan -
darmalar köylüleri ıehre bırakmamı§ -
la~ ve halkla jandarmalar arasındaki 

mücadele sabahtan akşama kadar sür
mÜJtilr. Halk mümessilleri telgraflarla 
mü~itlere vaziyeti anlatmışlar ve da -
valarıru izah etmişlerdir. 
MOŞAHITLERLE GöROŞENLER 

Hama, 8 (Husust) - Müşahitler İs
lcenderunda bulundukları zaman ellerin
Cle Suriye bayrağı ile heyeti karşılıyan 
Halepli Alaattin ve SaHihattin Baki ve 
&ftllelerini kabul etmişlerdir. Heyet 
bunlarla birkaç saat kadar görüşmü§ -
tur. Bundan sonra Rum 11y~ Reşa~ ve 
Bun Balit ve ermeni Hay.ik Balyanda.'l 
m(hoekkep belcidiye heyeti müşahitleri 
ziyaret etmişlerdir. Bunlar milşahitle -
re <Şama tabi olmak istemediklerini, 
mtısta1rdl Sancakta Fransl% mandasının 
<ıevam etmesini istediklerini,, bildirmi~ 
Ierdlr. Bu aazleri işiten Şamlt mutasar
n:f vaziyetten çok müteessir olmuı. Ha
lepli AJAattin ve Bakiyi heyetin yanma 
aevketm.iı, belediye heyetinin sözlerini 
tekzip ettirmek istcmi§tir. 

TEHDiT YE TAZYiK DEVAM 
EDlYOR 

Humus, 8 (Hususi) - Köylerde, 
Türk halkı tehdit ve tazyik için dağıl
tru} olan zabitler ve milisler vazifeleri
ne devam etmektedirler. Bunlar milta
hitlere ka11ı kı5ylillerin nasıl bir tavır 
almaları laznn gddiğini anlatmakta ve 
aksi harekette bulunduktan takdirde 
mallanndan ve canlanndan vazgeçme -
Jeri lazım geldiğini ~l5ylemektedirler .. 

Şam, 8 (Hususi) - Müşahitler he
yetine Şam istih!arat reisi kumandan 
Bono refakat etmektedir. Tercllmanları 
da bir ermenidir. 

"TURKLERt tSTlYORUZl"' 
Humus, 8 (Hususi) - Müşahitler 

Reyhaniye civarında Yenişehir köyüne 
geldikleri zaman müşahitlere refakat e
den kumandan Bono heyeti ken -
di adamlarından Şaban namın'da birinin 
evine misafir etmiştir. 

Müşahitlerin bir hainin evine 
misafir edildiğini haber alan köyün Çer
kez gençleri toplanmışlar ve müşahitle
ri ziyaret etmişler, içlerinden Fransız

ca bilen bir zat vasıtasile bu mıntakada 
~nıplann bulunduğunu iddia etmi~e 

ve Tilrk olduklarını söylemişlerdir. Ku
mandan Bono söze karışarak köylerde 

· ~raplann bulunduğunu iddia etmi~se 
4ie gençler kumandanın isbat edilmiyen 
18zlerini red ve cerhetmişler ve ''Biz 
Türkleri istiyoruz,, demişlerdir. 

Reyhaniycden geçerken de yollarda 
raatgeldikleri bir köylüye müşahitler 

Reybaniye ahalisinin hangi soydan ol· 
duğunu sormuşlar, köylü ahalinin Türk 
olduğunu söylemiş, kumandan Bono bu
rada da işe müdahale etmiştir. 

HALK DERDİNi ANLATIYOR 
Halep, 8 (Hususi) - Mü§ahitler he

yeti Krrkhan yolu üzerinde Ağa köyü· 

"Hük\imetten hiçbir yardnn görmedik. 
Bizden ancak fazlasile aşar vergisi alır
lar. Onun için bu hale düştük, ev yap
tıracak halimiz kalmadı. ·Hükf.tmet Kı
nkhandaki Ermenilere kinin tevzi eder, 
bize 'böyle bir ~ey vermezler.,, demişler
dir. 

MUHAKEMEYE SEVKEDILEN 
TÜRKLER 

Lazkiye, 8 (Hususi) - Antakyada 
yeniden ihdas edilmiş sebeplerle bir çok 
Türkler mahkemeye sevkedilmişlerdir. 

Türkler hakkındaki takibat devam et
mektedir. 

HALKA MANt OLUYORLAR 
Halep, 8 (Hususi) - Müşahitler he

yeti Kmkhana geldikleri zaman yalnız 
Fransa milis kumandanile ve Antakya 
belediye reisi Etemin adanır olan Sabit 
ile görüşmüşlerdir. Halkm hakikati an• 
tatmak arzulan daha evvelden alınan 

sıla tedbirler vasıtaeile izhar ettirilme
~tir. 

Hama, 8 (Husust) - Mtl§ahitler he
yetinin sadece mandater memurlara ve 
mahalli h~mct erk1nile temas etme
l~rini temin etmek için uzun zamandan
bcri alman tedbirlere rağmen yer yer 
halk. tezahUrlerde bulunmaktadır. Bu 
tezahürlere mani olmak için yeniden 
mUsellah kuvvetler faaliyete geçmiJler
dir. Sırf bu maksatla kinunusaninin ü
ç\lncil g{lnil Antakyaya kuvvetli bir jan
danna mUfrezcsi gı5nderilmiştir. 

Lukiye, 8 (Hususi) - Milşahitler 
Antl\.kyaya geldiği zama'n mesalihi has
sa nbiti Abdülgani Türkmen ile avukat 
Hayri hallan Sancağın Suriyenin parçası 
olmadığı hakkında tezahUratta bulun
duldan takdirde e.n a~r surette cezalan 
Clintacaıcıannr bi &~tir. 

Halep, 8 (Hususi) - Milşahitler 'An 
takyada iken yalnız belediye reisi Ete
m v~ mahalli hükOmet reisini ziyaret et
mişlerdir. 

SANCAKTA GERGiNLiK VAR 
Kudüs, 8 (A.A.) - D. N. B. ajan. 

sı bildiriyor: Beyruttan bildirildiği. 
ne göre, Sancakta Türkler ile diğer 
ahalinin bir kısmı arasındaki gergin. 
lik tehlikeli bir şekil almaktadır. E. 
ğer Fransa, Türk talebini nazan dik. 
kate alma?.Sa, Sancak meselesinin 
cebri bir surette halledilmesinden 
koı·kulmaktadır. 

TAHRIKATÇILARIN GAYRETi 
BOŞA GIDll'OR 

Antakya, 8 (A.A.) - Havas ajan. 
sı bildiriyor: Ekalliyetten bir kıs. 
mının tahrik teşebbüsüne rağmen, şe. 
hir, normal vaziyetini muhafaza et. 
miştir. 

}!azı unsurlar, tezahürat yapmaya 
ve grev ilan edilmesine teşebbüs et. 
mişlerse de bu husustaki gayretleri 
munffak olmamıştır. {'arşılar umu. 
miyetle mutad faaliyetlerini muhafa. 
za etmişlerdir. 

Milletler Cemiyeti tarafından gön. 
derilen komisyon t~tkikatına devam 
ederek '.l'ürkiye - Suriye hudut mın. 
takasını gezmiştir. 

Boğazlar mukavelesi meselesi 

Türki e ile ltalya ara
sında halledilecek 

Roma, 8 (A.A.) - İngiliz - İtalyan 
ftillfma tahsis ettiği salahiyettar baş
makalesinde Giornale d'İtalia gazetesi 
muhtelif Akdeniz meselelerine temas 
ettikten sonra Boğazlar hakkında şun
lan yazmaktadır: 

''Montrö meıeleıi ltalya ile Türki
ye arasmda doğrud:ın doğruya hallolu
nacaktır. Türkiye siyaseten anhl§tlmaz 
sebeplerle İ talyaya kartı soğuk bir hu· 
sumet ve emniyetsizlik gösterdi. Bunun 
yanlı§ bir siyaset olduğuna hiç şüphe 
yoktur. Çünkü Yunanı İmıire saldıran 

ve kan ihtilafJannı tahrik eden İtalya 
değildi. Keza evvelce Türkiye hakimi
yetine ait olan Anadolu topraklannda 
yerleşen de İtalyan değildir. (Makalenin 
bu son cümlesinden İskenderun ve An. 
tal.-yarun .kastedildiği anlaşılıyor). ln
gilteye ve l tal yanın Akdeniz deki müna
sebabnın tavazzuhu diğer devletlerle 
Akdeniz münasebabnın inkitafma yol 
açacaktır.,, 

Gazete, İtalya - Yunanistan miinase
batınm da mükemmel olduğunu kay
detmektedir. 

kedilmiştir. 
Alman mahafili İspanyaya yalnız gö

nüllüler gittiğini ve teşkilatlı kıtalar 
gönderilmediğini ehemmiyetle kaydet -
mektedir. 

FASA 300 ALMAN GITMlŞ 
Rabat, 8 (A.A.) - İyi menabiden a

lınan haberler, son günlerde İspanyol 

Fası limanlarına takriben 300 Alman 
askerinin çıkmış olduğunu teyit eyle -
mektedir. 

Diğer taraftan Mellilla civarındaki 

Mamaf:h, deniz ticaretimizin Boğaz. 
lardaki menfaatleri bakımır.clan bazı şi.ip 
heler baki kalmıştı. Biz, ne Lozan, ne 
de Montrö müzakerelerine iştirak etme
dik, fakat bayrağımızın dünya denizle
rinde hemen heml'n hiç görülmediğ: 
1913 denberi ticaretimizin vaziyeti şim
di tamamile değişmiş bulunmaktadır. Bıı 
itibarla, denizciliğimizin yeni Boğazlar 
statüsü karşısındaki menfaatlerini temin 
etmek endi~esine düşmüı olmamız pek 
tabii idi. 

demir madenini Almanlar büyük bir Polanyanın da muahedeyi imza eden 
faaliyetle işletmektedirler. devletlerin hukukundan istifade edece-

lT ALYA NE CEJ' AP 'VERDi? ğini temin etmekle, Türk hükOmeti, 
Roma, 8 (A.A.) - ltalya hükume. mert Tilrk milletini ve onun büyük şefi 

tinin gönüllüler meselesi hakkındaki tarafından elde edilen meşru haklardan 
notasının metni neşredilmiştir. doğan sulh eserini Polonya menfaatle-

ltalya, teklif edilen müdahaleyi rine de teşmil etmit bulunmaktadır. 
aşağrdaki şartlarla kabul etmektedir:---------------

1 - Alakadar hü~Qmetlerin aynı F sa tekıı· f •. mı· zı· n 
şekilde hareket etmesı. ran 

2 - Bütün ispanyaya giriş nokta. • • • • t d• 
lannda müessir bir kontrol teslsL prOJeS101 IS e l 

3 _ ttalya hUkfuneti, şimdi tatbik (V8Y<Jnı 1 inctde) 

edilmekte olan usullerin _faydasız 01· d~ için havayı çok gUçleıtirdiği te. 
duğu ve bunlann ~rkedilmesl l~zım barüz ettirilmektedir. Sanıldığına göre, 
geldiği kanaatindedır. Ademi muda. F ""' k' h"'-"- t1 • bilAh in b. ranaa ve .&.ur ıye u.Aume en, a a-
hale meselesi İtalyan hükQmettn ı. re doğrudan doğruya müzakerelere bas-
dayette teklif ettiği şekild.~, yani ~1. Jamak üzere, bugünkü müzakereleri Mil 
va.sıta ve bilrl vasıta mudahalenın . . . . . . 

d·ı · til Jetler cemıyetı konıeyırun ıçtımaına ka-
aynı zamanda mene ı mesı sure e dar takibetmek hususunda mutabık kal-
halledilmelidir. Faka ...ıı.. ld u k ı 

YANIN CEVABI NASIL ~ardır. t henıa e m za ere er 
ALJIAN ka dil · t• 

KARŞILANDI'! te memı~ ır. 
PariCJ, 8 (A.A.) _ Salahiyettar ma. FRANSA MESELEYl iTiNA iLE 

hafil, Almanyanın gönüllüler mese. TETKiK EDlYOR 
lesi hakkındaki cevabının tamamile Salihiyettar bir menbadan öğrcnildi-
me · fi mahiyette olmadığını ve mtiza. ğine göre B. Vienot, Türkiye büyük el
keratın devamı kabll olaca~ını liay. çisinin nazan dikkatini, Türk matbua
dettikten sonra bu ha1in şimdiki ger. ~nda görülen bazı makalelerin, Sancak 
ginliği izale edeceğini bildirmektedir. hakkında bir Tilrk - Fransız anlaşması-

Aynı mah.afil, Almanya tarafın. na mani olabilecek mahiyetinin şiddeti 

PARIS DE AYNI FiKiRDE 

Paris, (A.A.) - lyi mallımat atall 
Fransız mnhafilinde l.;;kenderun san• 
cağında asker tah~idatı yapıldığıd 

dair çıkan ha herlcrin kati yen esassıl<ı 
olduğu Ye ne Türkler tarafrndan, n• 
ele Fransızl:ır tarafından askeri teda. 
bir ittihazı a. la düşünülmediği be• 
yan edilmektedir. 

ltalyan Razetelerinin 
neşıiyatı 

Roma, 8 (A.A.) - Paris gazetele· 
ri lskenrlerun mıntnknsında Türk kU1 

vetlerinin fahşit edildiğini muhabir. 
!erinin işaratına atfen yazmaktadır. 
lar. Aynı zamanda Reisicumhuroll 
riyasetinde Vekiller Heyetinin de fe1~ 
kalade olarak toplandığına dair ha. 
berlerin ve işgali askeri suretile bit 
emri vaki yapmak ihtimalinin Parfstl 
büyük telaş uyandırdığını bildirm~ 
te ve bu haberler üzerine hemen lıı
giltere hükümetinin istimzacrna teşeb 
büs edildiğini ve Jngiliz mandaları• 
nın yakınlığı hasebile lngilterenfn hJI# 
diseye laknyd kalamıyacağının u111tt 
olunduğu da zikredilmektedir. 

Giornale d'ltalia gazetesi, bu ht
berleri naklettikten sonra Echo d• 
Paris gazetc:,-.inin Türkiye tarafındaJJ 
lskenderuna veıilen ehemmiyetillf 
Frant:ız mandası Suriyeden kalktJk-ı 
tan sonra bu havalinin ltalya tar._ 
f ından iş~al edilmesi endlşeshtdfn ne. 
ri geldiği hakkrndakf yazısından b6" 
hisle, bunu mezkur gazetenin fena rtLı 
yetine atf ve reddetmektedir. 

dan bildirilen şartlardan bazılarının üzerine çekmiştir. . . . . Toplantının ayın 21 nde 
tatbiki müşkül olduğunu ilave etmek. Fransız hükQmetınin bu meseleyı ıtı-
tedir. na ile tetkik etmekte olduğu ve Türki- yapıJmaSIDl biz de istedik 

FRANSA tLE tNGlL TERE yenin de ayni tarzda bir tetkikte bulun- S (AA) A d l ~ 
. 1 ~ b'ld. Ankara . • - na o u • 

KONUŞUYOR masınt gör:nekle bahtıyar o acagı ı ı- . . ''hb .. T .. k HU. 
·1 k d' Jansının ıstı arına gore, ur 

Londra, 8 (A.A.) - Rueter bildiri• rı me te ır. kQmeti Fransız hUkQmetile billtilAf 
yor: MÜZAKERELERE DEVAM lsk d, eselcsinln Milletler Ce• 

11 1 1 EDiLECEK en erun m. . . . İspanyaya giden gönü ü er mese e- miyeti konseyının 21 ikıncikAnun rUS-
8·1 hakkında Fransa ile İngiltere hüku- B. B. Vionet ve Davaz, müzakerelere k 1 • • • bed n teo namesine onu ması ıçın ıca e 
meti tarafından verilen notalara gelen devam edilmesi hususunda mutabık kal şebbüslerde bulunmasını raportör 8' 
Al~an ve İtalyan cevapları hariciye ne- mışlardır. Fransız hükf.tmeti, eğer Tür- Sandlerden rica etmiştir. 
zaretinde tetkik edilmektedir. kiye de böyle bir teşebbüse mütemayil ---------------

İspanyadaki vaziyet hakkında B. E- ise, Cenevreye 18 kanunusanide topla
den bu sabah liberal ve amele partileri· nacak konsey içtimaının taliki hususun
nin liderlerile mUnakaşa ctmi~tir. da müracaatta bulunmasını kabul et• 

Fransa ile İngilterenin arasıra Fasın mektedir. 
vaziyeti hakkında mUdavelei efkarda ----------------

bulunacakları söylenilmektedir. Üç haf- Fransa yeni bir 
ta evvel bu hususta B. Eden ile B. Cor-

ben arasında bir mülakat yapılmıştır. Cenevre buhranı 
İngiltere şimdi Fastaki vaziyeti tetkik 

etmektedir. Fransa hükumeti Fas hak- hazırlıyor 
kında topladığı maIUmatı İngiltereye 
bildirmiştir. Londra hükumeti bir taraf- (Vstyanı, 1 incide,) 

...., 
tan kendi mümessilleri vasıtasile yeni 
malUmat almağa ~lışmaktadtr. 

INGIL TERE HENOZ KARAR 
VERMEDi 

Londra, 8 (A.A.) - İspanya işlerine 
ldair Almanya ve İtalya tarafından ve • 
rilen cevaplara karşı İngilterenin nasıl 
bir hattı hareket takip edeceği hakkın
daki bir suale cevaben salahiyettar ma
hafilden henüz bu bapta hiçbir §ey söy
lenemiyeceği beyan edilmiştir. Maama -
fih İngilterenin bu meseleyi diplomatik 
yollarla müzakereye devam edeceği te -
yit olunmaktadır. 
tNGlLIZ - FRANSIZ TEMASLARI 

Paris, 8 (A.A.) - Oeuvre gazetesi· 
nin yazdığına göre, Fransa büyük elçi
si dün İngiliz Hariciye Bakanlığına gi
drek ispanya için gönüllü toplıyacak • 
tann tecziye edilmesi hakkırılda Fra.nsal 
tarafından parlamentoya bir layiha ve -
rilebileceğini bildirmiştir. 

HtJKÜJJIETFJ GÖRE ' 
Madrid, 8 (A.A.) - Dün akşam 

saat 21,30 Cı.ı harbiye nezareti tara. 

Belki "Fransarun İskenderun mese -
lesini akamete uğratmakta ve bu mak -
sadına Milletler Cemiyetini vasıta yap
makta ne menfaati olabilir?" diye dü -
şünenler görülecektir. Şayet bu tarzd:ı 
düşünenler varsa Fransanm elli milyon 
Arap alemine tahakküm etmek için 
muhtaç olduğu nüfuzu Milletler Cemi
yetinin kendi elleri arasında bir oyun • 
cak olarak göstermekte aradığı hatıra 
getirilince işin içyüzli kolayca anlaşıl -
mıı olur. "Türklerin maksadı İskende
run Türklerinin mevcudiyetlerini ve 
haklarını müdafaa etmek değildir, on -
lar Halebi ve Musulu da i:ıtiyecekler -
dir,, tarzındaki tahrikatta İngiltereyi 

Türkiye aleyhine ve kendi lehlerine çe· 
virmcğe kalkmaları başka bir suretle 
tefsir edilemez. Öyle görülüyor ki in -
giltere gibi Milletler Cemiyetini hakiki 
bir sulh vasıtası yapmak istiyen dev -
letler bu müesseseyi Fransanın elinden 
kurtarmadık~a bu yüksek gayelerine 
erişemiyeceklerı:lir. 

ASIM US 
fından neşredilen bir tebliğde denil. l•-------------
mektedir: 

"Hükumet kun-etleri, asilerin Po. 
zuela mıntakasında yaptıkları hücum. 

larr tardetmişlerdir. Tayyareler asi. 
lere ait meyzileri bombardıman et. 
mektedirler.,, 

Jngilterenin tesir 
icra etmesi 

(Üstyanı, 1 incide,) 

öğrenildiğine göre, İngiltere hu.kG • 
meti, Paristeki İngiliz büyük elçili 
George Clarck'a Türkiye büyük elçiııl 
müsteşarmm bildirdiği tarzda TUt• 
noktai nazannın Fransa dıf ifleri ba .
kanlığına bildirilmesi için talimat ver • 
mit. fakat Türk esbabı mucibeaini kdt" 
disine mal etmemi§tir. 

Söylddiğine göre, İngiltere D11 if1etl 
bakanlığı, Türkiye büyük elçiliği ınUI* 
teşarına, Türkiyenin endişelerinin 1116" 
batağalı olduğunu bildirmiştir. 

Resmi mahafil, Türkiyenin meıele .
nin bu derece çabuk bir surette hallitl" 

de ısrar etmesi~i s~rpr.izle ~a~ılama~~ 
tadır. Zira, Turkıyenın ıtıraı: ettıı;· 
Fransa - Suriye muahedesi, tatbik rrıe4 
kiine üç seneden evvel girmiyecekt~ 

Hitlerin istediği 

Mühlet bitti 
Berlin, 8 (A.A.) - Siyast mahafi1: 

de ltayi~tagın içtimaa davet edilnttSl 
\'e B. A<lolf Hitledn dahili siyaseti 
ait bir nutuk söylemesi imkanııııtı 
mevcut olduğundan b:ıhsedilmekteclit' 

·11 
Nutkun mevzuunu, B. Hitler•.

11 
bundan birkaç sene evvel söylelll~ 
olduğu sözler teşkil edecektir. Ad0 • 

Hitler: "Bana dört sene mühlet verı· 
niz.,, demişti. Bu müddet bu seıı' 
tamamilc geçmiştir. 



Balkan yarımadasında 

Yugoslav ve Bulgar dost
luk misakının akisleri 

"Ti.rnes,,mühim bir başmakale neşretti 

B. Köseivanof B. Stoyadinoviç 1 .,,... 
• a ne Titnes" gazetesi ba~makale • 

••nden: 

k \7 eni sene, Balkan yarımadasında o 
'1?. adar karanlık bir şekilde başlamaıdz. 
d tılgaristanla Yugoslavya arasındaki 
naha iyi anlaşma teşebbüslerine, i.iç se
}3 eden daha az bir zaman evvel, kral 
.\~tis ve müteveffa Yugoslavya kralı 
fl e~sandr arasında bir mülakatla giri
tıı lllışti, Bu teşebbüs bugün öyle bir 
a Okta.ya gelmiştir. ki, bu iki Slav komşu 
atasında bir muahede aktedilmesine bu 
drı Stkınadan önce emniyetle intizar e -
tı(lllektedir. İki kralın müştereken at -
~İi~arr adım, her iki memlekette de bü
~ tevecüh gfümüştü. Bulgaristanıda 

Bu sabahki Yugoslav gazeteleri M., 
Stoyadinoviç ile İtalya Hariciye nazırı 
Kont Ciyano arasındaki yeni yılrn teb
rik telgraflarını birin;;i sayfalarında ve 
büyük harflerle göstermektedir. 

a)'ri k • kk''l tm' M k anunı surete teşe u e ış a· 
Cdon., k · · · f 1 ··f 't tı J a omıtesının pro esyone mu rı 

§ ııaurları ve Yugoslavyada Stefan Du-
i~: iıtıparatorluğu tahayyül eden Sırp 
la.ntıc dı taraftarları, hiç şüphesiz ki, bu
ain· .suda balık avlryanlann eğlence -

1 bo nal'- ~an herhangi şeye muanzdzrlar. 
"'an " 1 T'' ltiyen· "l'ltantmda Yugos avya ve ur-

Ro 111 ll'ıüttefiki olan Yunanistan ve 
\1ek~~11Ya hükumetleri, Bulgaristan Baş
lif 

1 M. Köseivanofun misakz ilk tek -
gib·Ctıtıesi arunda biraz endişe gösterir 

19 
1 Oldular. Fakat köylülerin 1912 ile 

1 
1
8 arasında haddinden fazla felaket

r~ karşılaştıkları Yugoslavya ve Bulga-
ıstand üf' • 1 M"l' · 1 • t . a, m rıt anasır a ı ıtanst enn 

ı:;~rj bugün silinmiştir. Ve Son zaman
g a :Romanyayı ziyaret etmiş olan Yu
S;sıav Başvekili ve hariciye nazm Dr. 
ll 

0
Yadinoviç, Yunanistan ve Romanya

~'~ tasvip reyini elde etmişe benziyor. 
"f:~ kan siyaseti dikkatli ve realist olan 

lltkle . . · . r - Ege denızınc mahreç temı -
llı hll • 
k susunda herhangi Bulgar talebıne 
arşıdurınakta Yunanistana iltihak et

:d~ler)ı ihtimal dahilinde ise de - tekli 
ılen \7 k . . 

• * • 
Diğer taraftan Atina gazetelerinin 

Paristen aldıkları haberlere göre Yu
goslavya ile Bulgaristan arasında akte· 
dilecek ebedi dostluk ve ademi tecavüz 
misakı Fransız hükumetine bildirilmiş -
tir. Fransa misakın Balkanlardaki sta -
tükonun muhafazasile Balkan hükumet
lerinin hudutlarmm tamamiyetine kat'i 
surette riayet edilmek şartile muahede
nin aktedilmesi için bütün nüfuzunu is
timal ettiğinden Yugoslavya tarafznıdan 
Fransız Hariciyesine bu husus hakkm -
da kati teminat da vermiş bulunmak -
tadır. 

• * • 
Atinada çıkan gazetelerin hemen 

hepsi Yugoslavya ile Bulgaristan ara • 
smda aktedilecek yeni muahedenin Bal
kan antantının nüfuzuna zerre kadar ha
lel getirmedikten maada Balkanlarda 
sulhun ebedileşeceğine hizmet edeceği 
fikrindedirler. Bunlar arasmıda Katime
rini gazetesi ayni şekilde fikir beyan et
tikten sonra yazısım aşağzdaki şu satzr
Jarla bitirmektedir: 

"Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras'm son defa buradan geçme
si vesilesile statükonun ihlali tehlikesi -
ne karşz iki devlet arasında mevcut it -
tifakın daima daha szkı ve daha faal bu
lunduğu bir kere daha tesbit edilmiştir. 
Türkiye ile Yunanistan Balkan ittifakı 
çerçevesi dahilinlde biribirinden ayrıl -
maz bir gruptur. Bu iki devletin biribi
rini ikmal eden umumi menfaatleri 
Türk - Yunan muahedesile pek güzel 
tebarüz ettirilmiştir. ttırı ugoslav - B~ar pa tına ıtiraz 

eıtıişlerdir. Binaenaleyh Yugoslav - Bulgar mu 
ahedesi istikbal için bize daha ziyade • • • -u_ emniyet telkin etmektedir.,. 

"--~·IOl'niııg Poat gazetesinin Bdgrat --------------
"''"rıaıhQ.j 

" yazıyor: 
ttıaı Şayanı itimat membalardan alınan 
lu1t i'ı~ata göre Yugoslav - Bulgar dost
taktı ll'ıııık:ı bu ayın ortasında imzalana-

t. 

nuıg . 
"alt anstarun aynı surete Çekoslo -
tar:fla, ~~tnanya ve Yunanistanla tda iki 
n:.~ 1 lliısaklar aktede~g-ine muhakkak 
""ariJ n e -lilakılmaktadır. 

bete lllgaristanla Türkiye arasmda nis
ltıi tn daha mahdut mahiyette bir ade -

eca.., .. 
Ve b Uz anla~ası zaten mevcuttur. 
edil ~ anlaşma son zamanlarda tecdit 
telll ?1'§ti. Şimdi mütekabil askeri bir 

ınatta . 
dah n ıbaret olan bu anlaşmanın 
Yor.a genişletilmesi mümkün görülü -

lngilterede 

Gripten 325 
kişi ö~dü 

Londra, 8 ( A.A.) - Bir müddetten• 
beri Londrada şiddetli grip hüküm sür
mektedir. 

Geçen hafta Londrada ve İngiltere 

ile Galin diğer büyük şehirlerinde grip
ten 325 ~i ölmüştür. Bir hafta evvel 
97 kişi ölmüştür. Yalruz Londra şehrin
de geçen hafta gripten 128, bronşitten 
119 ve zatürreeden 215 ölü kayde<iil
miştir. 

Bo l tı .., y ece Bulgaristanın Balkan antan- ----------------

a~ni \~~çük ttilatıa olan münasebatı Italyan - Yunan temas' arı 
ler" Upta bir "iki taraflı muahede -

'leaasına dayanınq bulunacaktır. Atina, 8 (Hususi) - Buradaki ltal-
dün ~~0slavya Başvekili Stoyadinoviç yan elçisi Boskarelli dün hariciye da
:aeıg ılınrniyen bir istikamete ldoğra itnt müsteşarı Muvrudis'i ziyaret ederek 

tattan ha k . · s ldı- iki devleti alakadar eden meselelere da-na g·· re et etmıştır. anı gı -
Sen ;e,. M. Stoyadinoviç tsviçrenin ir uzun süren bir mülikatta bulunmu~· 
!la bir or~~z şehrine gitmiştir. Orada kı- tur. İtalya elçisi müsteşann yanından 
ı:loğrıı tnuddet istirahat ettikten sonra ayrıldıktan sonra müsteşar Başvekil 
deceJı:~a Parise ve ihtimal Romaya gi- Metaksas ile elçi ile konuşulan me$ele
~ebatı r. İtalya ve Yugoslavya müna - !eri tetkik etmişlerdir. 
tosıa~ kadar ~Oratle ilerlemiştir ki Yu Atina, 8 (Hususi) - İngiltere fle 
ll'ıuhak~ Ba~~:~ilinin Romaya gideceği İtalya arasmda Akdenize ait olarak im-

k gorülmektedir, za edilen son itilafnamenin metni Yu-

Kıymetli bir 
adliyeci 

ı<ırklare ıı n ı n yeni Ceza 
Hakimi Hurhanedjİn 

ÖGEN 
İstanbul üçüncü ceza hakyeri aza

smdan Burhaneddin Öğen, 70 lira ma
aşla terfian Kırklareli ce~a. hakimli~ine ı 
tay:n olunmuştur. Kendısıne teblıgat 

yapılmzştır. Bugünlerde, yeni işine ba~ .. 
1 

lamak üzere K·rklareline gidecektir. 
Burhaneddin Öğen, eski ve mukte

dir hakimlerden merhum Aksekili Mah
mudun oğullarmdandır. Temy:z ikinci 
hukuk azasından Kemal ve Manisa sıt .. 
ma mücadele heyeti reisi Dr. Şevket, 
kardeşleridir. 

1323 senesinde Vefa idadis:nden bi
rinci dereceyle mezun olan Burhaned
din Öğen Darülfünun hukuk fakültes'· 
ni de birinci dereceyle bitirmiştir. Hu
kuk fakültesinin 1327 - 1328 mezunla
rındandır. 

14 senedir adliye sahasında faaliyet 
gösteriyor. Bu faaliyete avukathkla baş 
lamış, b;r müddet Evkaf dava vekalet: .. 
ni yapmış, sonra hakimlik ve müddeiu
mumilik sahasına geçmi§tir. Şile aza 
mülazimi, Geyve azası, Adapazarı müd
deiumumisi, Üsküdar müddeiumumi mu 
avini, İstanbul 2 inci sınıf sulh hakimi, 
İstanbul müddeiumumi muavini, İstan. 
bul 1 inci sınıf sulh hak'mi, Üsküdar 
müddeiumumisi. İstanbul asliye 2 inci 
ve 3 üncü ceza azas· olarak bulunduğu 
gibi, bu arada, bir zaman mühim bir 
çok duruşmada müddeiumun1ilik maka
mım temsil ettiği, İstanbu! ağzrceza hak 
yerinde reis vekilliği de etmiştir . 

Ayni ailenin, yukanda belirttiğimiz 
dört uzvu da, şlerinde tam bir liyakat 
göstermekle tanınmışlardır. Evvelce İs
tanbul yedinci hukuk riyasetinde buh-.. 
nan, şimdiki temyiz ikinci hukuk azası 
Kemalin, çok çetin davaların hallinde 
gösterdiği ehliyet ve dirayet, o zaman 
gazete sütüunlarında sık sık akisler bı
rakmıştz. Kardeşi Burhaneddin Öğen de 
isabetli iddianameleri, esaslı kararname
leui le, daima takd!r uyandırmıştır. 

Kendisinin bulunduğu dava celseJe .. 
rinde hazrr bulunanlarm, zeka, vukuf, 
gayret ve nezaketin şahidi olduklan çok 
sevilen pek kzymetli adliyec:miz Burha
neddin Öğen'in, yeni iş sahas·nda da, 
·şimdiye değin olduğu gibi - tam bir br .. 
şan göstereceğinden kesenkes eminiz. 
Kendisim tebrik ve seyahatinin güzel 
geçmesini femenni ederiz. 

Muhittin 

Üstündağ 
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Yüksek öğretmen 
okulunda 

Yeni teşkilat yapı 'ıyor; 
ta ~ ebe'erle sık sık temas 

doçentler 
edecekler 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce-ı 
vat şehrimizdeki çalışmalarına devam 
etmektedir. Edebiyat fakültesine bağlı l 
olarak açılan Pedagoji enstitüsünün ku .. 
rulmasma ve hazırhklanna ait porgram 
tesbit edilmek üzeredir. Fakülte profe
sörlüğüne Sadrettin Celal tayin ed '!dik
ten sonra asistanlığına da A vrupada tar .. 
sil görmüş olan Bayan Refia tayin edil
miştir. 

Fakültede okutulacak derslerle Av
rupadan getirtilecek profesörler meşgul 

olacaklar ve hazırladıkları raporu Ba.. 
kanhğa göndereceklerdir . 

Ün!versiteye bağlı olarak ~an yük 
sek ~ğretmen okulu teşkilatı da onu
müzdeki ders yılı başından itibaren ge
nişletilecektir . 

Şimdiye kadar öğretmen okulu bir 
pansiyon vaziyetinde bulunmakta idi. 
Teşkilat genişletildikten sonra talebeye 
doçentlerle sıkı temas etmek imkanlan 
da verilecektir. 

Hapisten çıkınca •.• 
Evvelce işlediği suçun 

tekrar iş!emiş!? 
aynını, 

Meşhut suç davalanna bakan hak -
yerlerinden İstanbul asliye dördüncü 
ceza hakyerinde, burudan bir müddet ev
vel Hüseyin isminde birinin, şişeye su 
koyarak rakı diye satmaktan duruşma· 

sı yapılmış. kendisinin bir ay hapsine 
karar verilmiş, hakkında tevkif müzek
keresi kesilmiştL 

Mahkumiyet müddetini bitirerek çı
kan Hüseyin, dün de Balıkpazarında 

Vangel isminde birine gene rakı yeri -
ne su satmaktan yakalanmış, ayni hak· 
yerine getirilmiştir. 

Hüseyin, tekrar tevkif edilerek, bir 
şahidin ·dinlenilmesi için, duruşmanın 

devamr, başka güne bırakzlmzştır. 

Şile köylü erı • 
Köylerinde bir yatı o~u u 

ist; yor.ar -yapı ması nı 

Şilenin Kabukoz köy halkı İstanbul 
kültür ldirektörlüğüne başvurarak köy
lerinde bir köy yatı okulu kurulmasım 
istemişlerdir. 

Köy halkı bu okul için lazım olan a-

un·v~rs·tede 

Stenograf . kursu 
-

açı ıyor 

Üniversitede yakında bir stenograf: 
kursu açılacaktır. Rektörlük, dün bu 
'hususu fakültelere tam?m etmiş ve ta
lebe kaydine başlanılmasını bildirmiş

tir. 
İhtiyari olan bu kurs, nisan nihayet'. .. 

ne değin sürecektir. Stenoğrafi ders.ini, 1 

stenoğraf mütehassısı Galatasaray lıse
si ve İstanbul Ticaret lisesi stenoğrafi 
profesörü Benaroya, gösterecektir. 

razıyı ve okul binasının yapılması 1! • 
zım malzemelesini de vermeği taahhüt 
etmektedirler. 

Vaviyet kültür direktörlüğü tarafın
dan tetkik edilmektedir. 

Kıyamet~n koplu
ğunu 

ister 
görmel< 
m ·siniz? 

lstanbu un planı işi ile 
meşgul otmıya baş,adı 

İstanbul valisi Bay Muhittin Üstün
dağ yanında sular direktörü Ziya, he -
yeti fenniye direktörü Hüsnü ve imar 
direktörü Ziya olduğu halde birkaç gün 
denberi heyeti fenniyeye giderek şehrin 
plan işi ile meşgul olmaktadır. Plan işin
den başka yolların tamir edilmesine ait 
işler ide aynca tetkik edilmektedir. 

Yeni lambalar 
nere"ere takılacak? 

Papa oıı birinci (Pi) ağır surette 
hastadır. Neşredilen resmi raporlarda 
hayatından iimit kesildiği gösterilmek 
tedir. O kadar ki bazı Avrupa gazete. 
Zeri Papanın halefini intihap mese'IR~i
ıe meşgul olnuığa ba-§lamı§fır. Bu aro.. 
da bazı gazetelerde bımdan sonra ge. 
Zeoek Papalar sa.yısile dünyanın som' 
arasında bir münasebet bulunduğunu 
söyliıyorlar. Zira vakt '.9e hıristiyan e1·. 
Ziyalarından (Malaşi) isminde biri 
(11) inci (Pi) den sonra altı Pa71a 
daha geleceğini, kıyametin cnuitın oon 
ra kopaca{jmı haber vermi.şmi§. (Jıla-

1.aşi) 19H senesinde umumi harp ola,. 
oağını drı hrtbcr w :rmi1 ve bu ha.heri 
çıkm1~ oldıtğıınd/ın kıJıamet ha.kim•. 
dıaki kehaneti de ehemmiyetle te?alcld 

ediliyor. (Mal'l-~i) nin ifadesine göre 
k?yanıet (11) inci (Pi) nin öWmün
d.f"lı 1ıetm.iş se·ıe sonra, yani takri'ben 
(~000) yılma doi1rı.l kopaoak"nuş! 

Yollarm tamiri için bütçeye tahsisat 
konmuştur. Tamirat on yılda tamamla
nacaktzr. 

Hava Kurumuna yardım 

Türk Hava Kurumu kaza şubeleri 
mmtakalarmda oturanlardan yeni sene 
münasebetile yaı:1dım istemişlerdir. 

Ayni zamanda Hava Kurumuna asli 
aza olanların senelik taahütlerinin de 
toplanmasına başlanmzştır. 

nan hüklimetine tebliğ edilmiştir. 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman ajansı bil

diriyor: 

Valansiya makamatı, İspanya sula. 
nndaki Alman deniz kuvvetleri.ne ku
manda eden amiral tarafından yapzlan 
teklife cevap vermediği için, Alman hü
kı'.lmeti yakalanan iki vapur hakkında 

evvelce bildirdiği tedbirlerin tatbikine 
geçecektir~ l 

Belediyenin şehrin muhtelif yerlerine 
yeniden 1500 lamba taktıracağım evvel
ce yazmıştzk. 

Bu lambaların nerelere takdacağz et

rafında şube müdürleri tetkikata başla
mzşlardzr. Her şube müdürü tetkikleri
nin neticesini belediyeye bibdirecek, bun
dan sonra takılacak yerler kat'i surette 
a~aşılmış olacaktır. 

Türkkuşunda 
Türkkuşu idare heyeti dün akşam 

Hava Kurumu merkezinde bir toplan • 
tı yapmıştır. 

Bu toplantzda 18 yaşından büyük 
gençlerin Türkkuşuna aza yazılmaları 

için Maarif müdürlüğü tarafından bütün 
mekteplere bir tamim gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

Otuz beş yaşına kadar orta mektep 
mezunu gençler de Türkkuşuna aza ola
bileceklerdir. 

Fursa MUddeiumum:si 
lstanbu·da 

Bursa müddeiumumisi Cemil, 1stan· 
bula gelmiştir. Dün akşamüstü, Üskü
dar müddeiumumisi Tahsinlc birlikte! 

Bilmiyormn, ktyarnetin nasıl kcpa
cağını görmek i(.in merak eden olur 
mn ~ fakat ( Jı! ala.~;) nin bu kehaneti11. 
den bahseden bir Fran.<Jız gazetesi şöy · 
le bir mütalr-ırı illit-c ediyor: "Burfih•kiı 
gençler için teselli7ıe medar ol.an nok
ta ş•ufar 1ı."'İ irlerinde o güne yetişe

cekler vardır.',, 

Has~n Ku:nçayı 

İstanbul müddeiumum:si Hikmeti ziyııı
retle, bfr müddet görüşmüşlerdir. 

Kapanan Birlik hesapları 

Kapanan Milli Türk Talebe Birliği 
ile öğretmen]er birliğinin eşyası İstan
bul vilayeti tarafından teslim alınma " 
ğa başlanmiştır ~ 



Mussolini ne istiyebilir? Bir Gülhane müsameresinde öğrendim ki: 

Apandisit sağda değil solda da olur! Bunu soran bir lngiliz gazetesi diyor ki: 

Mussolini mavi Akdenizin kızıl bir 
göle dönmesine hevesli gözükmiyor 

Dünkü posta ile gelen Daily Express 
gazetesi, başmakalesinde dünyanın ah -
valini muhtelif noktalardan hulasa edip 
her memleketin gayelerini ara~tınrken 
"Mussolini'' serlevhası altında ezcüm -
le şunlan yazıyor: 

"Mussolini ne istiyebilir? Veya ne 
istem iye bilir? 

Mussolini İspanyada, hatta Katalon
yada bir Sovyet devleti kurulmasını is
temiyor. Çünkü böyle bir !devlet, bit -
tabi Rusyamn nüfuzu altına girer ... 

Diğer cihetten Akdenizin öbür ucun
da Rusya, Tiirkiye ile sıkı teşriki mesai 
neticesinde zaten kuvvetli bir mevkide 
bulunuyor. Balkanlarda ve Suriyede e
melleri bulunan Mussolini, mavi Akde
nizin kızrl bir göl'c dönmesine pek he -
vesli değildir.,. . "' . 

Diğer taraftan İngilizce Morning 
Post gazetesi Roma muhabiri İngiliz -
İtalyan Akdeniz anlaşması yapıldıktan 
sonra İtalyanın Yugoslavya ve Yuna -

nist.anla birlikte Türkiye ile de dostluk, 
münasebetlerini ne şekilde ihya eıdece -
ğini yazarken diyor ki: 

''İtalya, bütün Akdeniz devletlerile 
müna·sebetlerini aydınlatmak için hiç 
vakit kaybetmemektedir. 

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya 
ile temaslar daha şimdiden başlamış bu
lunuyor. Bu sene daha pek ihtiyarlama 
dan Akdenizde - Fransamn dahi iş -
tirak edeceği - umumi bir itimat ve 
hüsnüniyet teminatı verilmiş olacaktır. 

İtalyanın Montreux muahedesine de 
girmesi meselesi şimdi teemmül edil -
mektcdir. Zaten bu muahedeye İtalya -
nın girmesini temin edecek yol İngilte
re -:- İtalya, anlaşmasile açılmıştır. 

Türkiye ile 1talya arasında doğrudan 
doğruya müzakereler açılmaktadır. Fa
kat resmi konuşmalar başlamadan evvel 
İtalyan - Türk münasebatım ilerlet -
mek için yapılacak epey iş vardır. tki 
memleket arasmdakj hissiyat pek çok iyi 
değildir. 

Şarlonun filminden sonra 

Kahkahalarla gülen bir 
kadın uykuya daldı 

Yeni hastalık seneden seneqe sür'atle yayılılJor 
Londrada genç bir lngiliz·kadını , 

her güldüğü ,·akit dü~üp bir uykuya 
dalı)or. 

Geçenlerde bir sinemaya gitmiş, 
ŞarJonun bir filmini seyrediyormus. 
Giilmil·, gülmüş. Sonra mut.ad u;_ 
ku ur.:ı dnlmış \C kendisini bir sedye 
ile :ılı!> evine götürmüşler. 

Hört saat kadar uyumu~. Gülmek 
veya hiddetlenme nevinden herhangi 
ani blr hcyccnnl ... uma onu uyumağa 
~e,·kedi: or. 

Daha :> irmi ile );rmi beş yaşları 
:ıra ında bulunan hu kızcağJZ "Nar_ 
ko"cpı i,. isimli bir hastalığa mübteHL 
dır Jd, hu hastalık, kurbanına bövle 
en heyecanlı dakikalarında saldır;r .. 
Bu hastalığa tutulmuş bazı genç ko. 
calar &'lbahleyin i~lerine gitmeden ön. 
ce karılanna ,·eda busesi ,·erdikleri 
sırada düşüp uyuyuveriyorlar. 

Narkolepsi ha.,.tahğr 1926 senesinde 
umumun dikkatini celbetmeğe başla. 
mıştı. Müteveffa İngiliz doktorların_ 
dan V. D. Adie, bu hastalığı tarif e. 
derken şöyJe diyordu: 

"Hastalığın e\'Safı, ilk hücumunu 
yaptığı sırada hastanın göze ~arpar 
bir sebep olmaksızın nya garip heye. 
ean sademcleri neticesinde birdenbire 
3daUitmrn gevşeyip yere düşme..~i ve 
kendini bildiği halde hareket edeme_ 
m~dtr • ., 

Yani. bir elektrik sademesine uğ_ 
rayan insanlar gibi, kendini bilse da. 
hf, kımıldamağa imkan bulamıyor. 

"' ~ "' 
Her çe:.it insan bu hastalıktan 

muztarip olabilir. Zengin veya fakir, 
genç ı-eya ihtiyar, bina dahilinde 
,.CJa açıkta r:ılışan işçiler.. Herkes 
bu hasfalığa yakalanabilir. 

Bedeni veya zihni bakımdan asa. 
bf Teya isterik gibi hususi bir tip yok. 
tur. Bu adamlar mutad şekilde sıh. 
hatlf.>ri yerinde adamlardır. Ancak 
bazıları, uykulu görünürler, yahut 
futa uyumaktan şikayet l'derler. 

l92fi ve 1930 seneleri arasında Dr. 
Adic.'. bu neviden elli vaka ile karşı. 
lac;;mı5tır. Hastalardan ) irmi yedL"i 
erkrlt, };rmi ücü kadındı. Dört se. 

. ---· .. ·-····· .. ·······-····-············· . 
iParasız muayene kuponui 

'Jiil<lürttüktcn sonra uyulan Şarl,<J 

nede elli vaka fazla değildir. 
Tehli'\ 'i yaşlar) irmi ile kırk ara. 

sıdır. Hastalık alelmutad ilk defa, 
fazla çahşmağa ba;;ladığınız zaman, 
yahut kendinizi herhangi suretle faz. 
la sıktığınız, k3.fi derecede uyku u' u. 
madığrnız ~ıralarda gelir. . 

l\kseliı hastalardan biri, bu has. 
talığa ilk defa çocuğunu dö,·mel .. ii. 
Zl'r<' eJini kaldırdığı zaman tutul. 1 

muştu. Kolu ~anıha ına dü-.;tü ,e' 
ı .. endisi de yerr yU\arlandı . 

Umumiyetle heyecanlara kapılma. 
mak ,.e hele fazla calıştığrnız zaman 
itidali mulrn.faz, etmek tedbirli bir 
iştir. 

Boq11 mütemadiqen uzayıp kilosu arian adam nasıl tedavi edildi? 

Kalbi ve içi ters olan Hüseyinin kafası da ters mi? 

1 Polis Haberleri 1 

Bir Heroin delisi 

Balta ite babasının 
üzerine saldırdı 

Balatta Kiremit mahallesinde oturan 
Yorginin oğlu Koço heroin müptelası 

olduğundan birkaç ay hastahanede yat
mış, bir hafta evvel de çıkmıştır. 

Koço evvelki akşam gene heroin al
mak iizere babasından para isteyince 
Yorgi vermem ş. aralannda kavga çık
mıştır. Koço heroin tedarik edemiyece
ğine aklı kesince odun yardıklan balta-

1 

yı eline alıp babasının üzerine saldır

mıştır. 

Yorgi pencereden atbyarak kaçm·ş. 

karakola gidip başından geçenleri anlat
mıştır. Koso yakalanmı§tır. 

Bir kadını kurşunla 
vurdu tar 

Kuruçeşmede Meydancık sokağında 

oturan Fatma isminde bri kadın bakkal 
Hüseyinle Büyük Ayazmada bir eve git 
miş, geceyi beraber geçirmiştir. 

Fatma ile Hüseyin arasında bir kav
ga çıkmış. Hüseyin kadını kurşunla lJir. 
kaç yerinden vurmuıtur. 

Y~aralı kadın Beyoğlu hastahanesine 
kaldınlmış, Hüseyin yakalanmıştır. 

PARA CÜZDANINI ÇALMIŞ -
Sabıkalılardan Muammer Balık pazarın
dan geçerken Mıgırdiç isminde bir tüc· 
carrn para cüzdanım çalmış, kaçarken 
yakalanmıştır. 

TRAMVAY ÇARPTI - Pangaltı

da sinema .karşısında oturan Memduhun 
hizmetçisi 25 yaşında Vahide bakkala 
giderken 397 numaralı tramvay carp
mış. basından ehemmiyetli surette ya
ralanarak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bundan başka Şishane yokuşunda o. 
turan Ekrem de tramvaydan düşmüş , 

yaralanmış, tedavi altına alınmıştır. 
HAYRIYENlN MARlFETLERI -

Kocamustafapaşada oturan Hayriye is
minde bir dolandıncı kadının yakalan· 
dığını yazmıştık. 

Kendisine polis memuru süsü veren 
Hayriye, Alinin 32, Mustafanın 27, h:
rahimin 35, Mustafanın 6, Müslimin 22 
lirasını, Emine isminde bir kadının da 
25 dikiş makinesini dolandırmıştır. 

KAHVECiYi DÖVDÜLER - Ga
latada Azapkapı sokağında 21 numaralı 
Salihin kahvesine evvelki gece mavuna
cı Sadık ve Hasan ısarhoş olarak girmi~
ler, kahveciyi adamakı11ı dövdükten son 
ra sekiz cam ~nmşlardır. 

Sarhoşlar kaçarlarken yakalanmış
lardır. 

Yeni ne,riyat 

Yeni Edebigat 
San'at fikir gazetesi 
tık Sa)ısı dün çıkan ve iddiasız, 

ağır ha)ı bir :isim tnş·~;an bu gazete 
c' :ızi bir görünüşte olmasına rağ. 

r.u~n çok değerli yazılarla dolu. 
1 iı eyin C:ıhit Yalçın "Genç edip. 

Jcrimiı.,, ba.Jıklr yaw:rnda )eni nesil. 
elen bah~cdiyor. Pe)ami Safa ''Ede_ 
biyat yapmak., isimli yazısında ede. 
lıi}atr \'e edebi)at aleyhindeki tclftk. 
J,ileri an la tryor. 

Eski devirlerde, bundan bir iki asır ı önceki hali gösterildi. Karnında ınua: 
evvel, ilim ve fen aleminde bin t3ne fen zam bir yük taşıyan bu insanın h•Jjll 
vannrydı, bilmiyorum, fakat çok bilene 1 acınmamak elden gelmiyor. Kadın, kC 
Hezarfen ve mütefennin adını takarlar•ı diaine senelerce iztirap çektiren, jııl4 
dı. Ayaklı kütüphane adı verilenlere, ne 1 ten et parçasını, ondan kurtulmut old 
sorsanız cevabını alırmışsmız. ğu halde perdede seyretmek isteıniY0 

20 inci asırda her ilim §ubcei ayn ba§UU çeviriyordu. Çıkarken etekleri' 
bir ihtisas halini almıştır. İki ilmi bir- kaldırdı. Dümdüz bir hal almıt olan ki 
den öğrenmek istiyen herhalde bulun- nını gösterdi. Sonra sonsuz bir tef'~ 
maz. Çünkü, iki karpuzun bir koltuğa kür ve m:nnet hissi ifade eden bir b' 
sığnuyacağı her zamandan ziyade bu- kı§l!l doktorlan sel~mhyarak salon4'1 
gün kolayca biliniyor. çıktı. 

Bu mukaddimeyi yapmaktan makst- ı KALBİ SACDA VE tçt TERS ~~ 
dım, aklımın hiç ermediğıi bir mevzudan RA Ti LMIŞ iNSAN 
bahsetmek isteyişimdcndir. Bartınlı Hüseyin, çevik admılarla 

İki gün önce kalbi sağında bulunan 'ı ıona girdi. Kendisini keşfeden do 
bir vatandaşı ziyaret etmiş ve bu garip izahat verdi. Hüseyin, Zonguldakta 
yaratılış hakkında da Gülhanc hastaha- pandisitten amcl:yat olmuş, fakat 
nesi müsameres!nde tıbbi münakap ya- tarafından apandisit bulunmuş ve 
pılacağmı öğrenmiştim. Dün gece, mü- nlan devam etmiş. Asker olduktan sO 
samerede bulundum ve söylenenlerin ra Kasımpa.şa askeri hastahanesine al 
pek çoğunu anlamadığnn halde büyük • mrş ve burada kendisini tedavi ed 
bir alaka ile sona kadar dinledim. operatör Mustafa, Hüseyinin biz'm g 

Okuyucularım: bir insan olmadığını, kalbinin sağda 
- Mademki pek çok şey anlamadın.. bütün iç uzuvlarının ters olduğunu Jet 

O halde ne diye müsamereden bahse- !etmiş, apandisitini de sağından dci 
den yazı yazıyorsun?. Diye sorabiJ=rler. sol la rafından çrkarm ş. Bu garip 1 

Fakat benim pek az anladıklarımın ters yaratıl•ş uzun münakaşalara yol' 
da pek çok okuyt•culanm için istifade- tı. Zonguldak hastahanesi Hüscyinirı 
li olduğu kanaat!ndeyim. meliyatında apandisit bulup çıakradı 

RÖNTGEN TEDAVlSl VE m yazmış. Bu olabirr mi . Çünkü oF 
FAYDALARI ratör Mustafa da sol tarafından bir 

Uzak bir köyden tedaviye gelmiş ya§- pandisit almış. O halde Hüseyinde J 

lI bir nine, etrafa reveranslar yaparak apandis mi varmış? 
ileiledi ve kendisi için hazırlanan is- Hüseyinin kalbi sağda ve iç w:u" 
kemleye oturdu. Kendisini tedavi eden rı ters olduğuna göre beyninin içinde 
doktorun söylediklerinden anladıklarım asapları da ters midir? Müsamerede 
şunlardır : Kadıncağızın başı ağrıyor. zır bulunan profesör Nazım Şakir iç 
El ve ayaklarının hisleri azalıyor ve fa tcışekkülatınm normal olabileceğini ,ı 
mütemadiyen başı dönüyormuş. Hasta- ledi. Operatör Mustafa da buna beni" 
lığı teşhis edildikten sonra röntgen tc- teşekkülde bulunanlara yapılan otopf 
davisine başlanmış ve şimdi hiç bir ra- ]erden bahseden eserlerde asap bah · 
hatsızlığı kalmamış.. temas edilmediğini söyledi. Genç bir ~ 

Başka bir erkek hastanın mütemadi- tajiyer, Hüseyinin tırnağından ~ 
yen gayritabii surette boyu uzuyor, ki- kadar ayn ayn tetkik: edilmesini istJ 
losu artıyormuş. Röntgen bu hastalığı ve kabul edildi. 
da tedaviye muvaffak olmuş. APANDiS SACDA MI, SOLDA )4I 

TEŞHlSl ÇOK GOÇ BlR HASTALIK BULUNUR? 
Salona 16 yaş:nda bir mektep talebe- Bu mevzu ortaya yeni bir ha~ 

si girdi. Doktor hastalığını anlattl. Genç çıkardı. Hoca doktorların ''yeni,, eli. 
talebenin mektepte birden gözleri karar- işaretledikleri bu hakikat, bence 
ıruş, eşyalar aşağıdan yukan ve sağdan canlı insan ta.rafından muhakkak bi 
sola dönmeğe başlamış. Hasta yürüye- melli laznngelen bir keyfiyettir: A 
memiş, duvarlara tutunarak dershaneye disitin yalnız kalbi sağ tarafında ol 
sonra hastahaneye gitmiş, oradan evine larda değil, kalbi tabii yerin~ 01aııl• 
alınmış, en sonunda Gülhane hastahane- da da sol tarafında olmaar. 
sine gelmiş. Ben, çok defa rastladım. ıtarnıı'd' 

Adına Menenjit Lenfositer denen bu ağrısından şikayet edenlere sorulur: 
hastalık baklanda müsamerede hazır - Sağ tarafınız mı ağnyor?. 
bulunan doktorlar ve stajiyerler arasın- - Hayır, sol tarafrm.. Cevabı alztİ 
da uzun münaka!!alar yaprldı. Son za- alınmaz, apandisitin nercle bulun~u~ 
mantara kadar bilinmiyen bu hastahğ·n nu bilenler tarafından büyük bir itiın"" 
teşhis gilçlüğünden şikayet edildi. Baş- nefis ve salahiyetle Iİkayetçi tatmin "' 
ka bir hastahanede tedavi edilirken ö- temin ecjlir: 
len bir gencin ayni hastalığa tutulmuş - Merak etmeyiniz, 90ğuk 
olması fütimali ileri sürüldü ve uzun ğmdan olacak, çünkü apandisit sağ tf 

münakaşalardan sonra henüz sebebi b:. rafta olur. 
linmiyen hastalığın ne suretle teşhisi KUçUk bir ihmal yii%Unden haY'tl 
liizım geldiği mevcut malumat ve tecrü- malolan apandisitin, sol tarafta da tııl' 
belere istinaden tesbit edildi. lunabildiği dUn geceki müsamerede 

TÜMÖR VE AMELlY AT peratör Bay Murat tarafmdan söylet' 
1ki avuç icinc srğabilecek bir yavru ve değerli operatör, IOn aylarda rastlf 

bezlere sarılnuş olarak içeri getirildi. drğı bir iki vak'ayı zikrettikten sofi 

Tam belkemiği üzerinde gittikçe büyü- doktorlar·n bu bahiste aldanmalan ınil 
mekte olan bir Tümör gösterildi. Şimdi kün olduğunu hatırlath. 
bir elma kadar bulunan Tümör mütema- * * * 
diyen büyüyecekmiş. Tümör hakkında Dün geceki müsamereden bellib' 
kafi miktarda izahat verildikten sonra el iki şey öğrendim: 
Ii yasında bir kadın getirildi. Bu kadın 1 - Apandisitin solda da olalr. r 
ayni hastalığa müptela imiş ve bir müd- ceği. 
det önce ameliyat yapılarak kocaman et Z - Vücutta hissedilen en küçUk ~ 
parçası koparılmış ve tam on kilo mayi hatatzlığm, vakit geçirme~ bir dO 
c·karılmış. Projeksiyon ile ameliyattan tora mUracaat ederek tedavi ettirilrne~ 

nazetede hu iki kıymetli yazıdan 
ha ka, çok enternssan hir röportaj var 
dır: Ankara t'.adrlesinde birçok mec. 
mualarrn ~ıkıp batma.sının ı;;ehepleri Kanalizasyon fşlerl 
nelerdir:' Ru mesele etrafında soru. Kanalizasyon tamiri işlerine ehem -

Bir gUn kıymetli operatörümUz 
Kemal'in ameliyatında gene gazete' 
sıfatıile bulunuyordum. Çok çetin ve tt 
likeli bir ameliyatla meşgulken ay11' 

şöyle demişti : . " 
Jıın suallere "Yüriiyii~ .• ü çıkaran rniyetle de~am edilmektedir. Şimdiye 
Vahdet Gültekin ile "Geçit., mecmua. kadar İstanbulun birçok semtlerindeki 
mı cıkaranlardan Kemal, Tahir ce. tamirat tamamile bitmiştir. Diğer taraf

rnp \'Criyorlar 'l' hakikaten dikkate tan bilhasca yağmurlardan kanalizasyon 
değer ı;eylcr an la tıyorlar. tamiri dolayısile husule gelen sellerin 

de ardı alınmıştır. Yakında Usküdar 
Yeni eclcbiyat'da bundan sonra çok 

değerli iki tetkik: Vahdet Gültekin'in semtindeki kanalizasyon tamiri iılerine 
başlanacaktır. 

"İ!Jlly:m,, romanı ve Lufgi Pirandello .• ,----------------

- Bu hastalık vaktinde teda"''.
başlansaydı, bu adam bugün bu bıÇ~ 
ları yemiyecek ve şimdiye kadar tah 
mül edilmez izrirabm altında kıvrarıı111' 
yaca'ktt. rr<' 

İşte okuyucularım, mektep aıralt 

i Huau!1 doktorumuz Pazartes.I i 
iıtınleri aaııt on be~ buçuktan )'lrmJyei 
: kadar gazetemiz idarehanesinde cu: 
:martest günleri de ııaat 14 ten 19 a: 
f kadar LAJeJJ Tayyare apartnnanıani 
ilklnci daJrc U~ numarada dalma oku: 

iyuculıırım•z yedi l:upon mukıı.blllndei 
!kabul eder. : . . .................................................. 1 1 

makalesi ile Yaşar ~ihayın ~e,·irdiğil 

Dün ve Yarın Kitaplarındandır ''lki bin scnedenberi yaşı)an şair,. 
1 Fiyatı 25 kuruştur i ~azısı, bircok ı;iiıC'I "İirkr. Ozbek e . 
_______________ _. debiyatından parçalar, bizde operet.] 

PARA dliğe ait bir yazı Yardır. 
Biitün okuyuculnnm17,.ı. tavsiye e. 

der. çıkaranları kutlar, gnzeteyf.> u. 
zun ömür dileriz. 

da okudufum kl!sik birkaç tcşn1ı bil 
si ve hastalık teşhisinden başka ~al tf. 
matım olmadığı halde zevkle dinledi 
G ·1' ülhane mii!'lameresinden öğ .. t'"'f 1

' 

lerim._ N. /\· 
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A nasını Gör FRANSADA 
Giyotine vurulan 

en küçük katil 
Müthiş bir cinayet 

işlenmişti: 

9 IJ. KANUN 1937 --. 
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GıttikJeri y ., B wl da .b. . .. k b. ' b. ' k' er neresı . .. eyog un - n ınne goıterme ve ırı ınle görüş • 

0~Ya evlerinden, kötü yerlerden biri tünnek ... 
ler g~1~:·· İster misiu polisler, hafiye - Yine telaşa lüzum yok. Öyle Beyoğ
rı orup yakalasınlar; müslüman kadı- lunun yan ve arka sokakJanndaki raya 
ının buralarda ne işi var deyip Galata- mayaların, Kumkapı, Y enikapı. Sarnat-

&arayın h , l>o a ya ut Beşiktaş muhafızlığına yadaki modistralann haneleri de kat'iy-
•ta etsinle 'b. ·· ·· ·· ·· ı ·d· h 1 •\i r; anası gı ı surgune suru - yen van ı atrr o amaz. Zira korkulu 
n... .. ruya gönnektense uyanık yatmak ha • 

d Ar-abalar, Şişane karakolunun önün- yırlrdır ..• 
"en krvnlmışlar, sağlı sollu mezarlığın En müemmen ve tehlikesiz mahal, 
e ıerv ·ı · · 1 b 1 ~ı.. • ~J . ı erın arasından Altıncı dairci yıne stan u Wıetı. 

ediyeyi do··nu·· Kab · t sokacnnı s·lf be • H b da.k. t p rıs an .. . ı arz nım o yar ı e~ ya-
utllluşlnrdı. but da hemşiremin Etyemezdeki evi ••• 

llı'ı E:da, artık yerinde duramıyor, yan • Eda cevap vennedi .. O tarafa yanaş-
l'tı na tutuna tutuna kalkıp kalkıp otu- nuyor. Karşısındaki, şeytanın alt baca
n:or, camı vurup arabacıya seslenmek, ğı; bir çürük tahtaya bashrmasın ... Ha
lr ereye götürüyorsun?) demek ister - fizeyi araya kabnadığma şimdi nadim 
en, 0 nu da yapamıyordu. olınuştu. Sordu: 

~;;- Allahım hana acı, heni koru; ka • - Cici annemin evi olmaz mı? 

d 
an beladan başımı esirge! .• diye dua - Hayhay!.. 

Ua •• 

S
.. Ustüne; salavatlan ardarda çekme; Kız, sonra akıl etti. 
Unı}, .. J Caf u efendiye, Merkezefendiye, Baba - Tabii, evvela ben gireceğim, son-

ere, Toklu dedeye adamlar adama... ra Ekmel Bey gelecek. Etraftan görü • 

1 ~ir-den, metanetini topladı; cesaret· lecek elbette. M.ahaJlenin ağzı açılmaz 
eıtdi· k d' '- d' mı? ' en ı Ken ıne: 

Jc.:i:. Eda deli mi oluyorsun? dedi. Bu 
öı~ r da mı hımbıldın, avanaktm senJ. 
'ltııa uın Yok ya nihayetinde. Kader alnı-

ne Yazdıysa onu görürüm!.
,. Ar-ahalar, Caddeikebir boyundan Tak 
ıllrt,e· Vardılar. Gerideki fayton ileriye 
~'. ~nlaşılan, gidilecek yolu göster -

ıçın Öne düşüyor ... 

l'tıtı ~ ~~1.1 kıtlaaile talimhane meydanı· 
t nunden aşhlar. Taksim bahçesini 
~er geçmez sağa sapıp Taşkışlaya 

11 aolcağa girdiler. 
1( Abdurrahman arabalan durdurdu. 
~Panın arahacısma: 'de; Sen ıür, bayrnn başında stop et! 

1
••• Faytonu ko!ana da: 

ili - Sen de burada bekle!.. emrini ver
~"'-Ytondan atladı. 

de d'u~nm yanma gelip kapının önün
fobe ~~a~ dunna vaziyeti alarak ellerini 

b gının üstünden kavuıtu11du. 
l'İp u hallere mana veremiyen Eda aca
ai ~cayip bakıyor, Kör yine sinsi sin

tlilerek diyordu ki: 
.._ Nasıl açmazmu beg~ endm· .....:1 Na 

~l'l ....... -
le dikkati celbetmeden, rahat rahat 
okııuıacağız. btanbulda bir kadınla bir 

eı- e~· 
ko i•n asude, tehlikesiz ve doya doya 
n ... ~u~ilecekleri yegane mahal, işte bu 
-ı;b_dır-. 

Sebebini izah etti: ,.u; _Nişanta§ı, Teşvikiye, Maçkadaki 
S ela vüzera haremleri, Y enimaballe, 
~llceıbey yoku .. u D-.:ı...t.a•ta.ki neJ>e. 

}'ı" takırnıann :r ' ~~ 
ıı'.I h. . ın familyalan, Beyoğlu • 
~al Uli lıunıçlarmda, Doğruyol mağa • 
r-a e.rıh~ ahzü italarmı müteakip bi • 

2:. ava -'--'- •-· ı.._ı_ cie • CUIIliU(' •u§ oa:Kı§l mıanazır ve tn:. derya aeyrelderek gönül ferahlat
le ıstediler mi bu noktada arim eder-

4l)~kİ<\yni zamanda ~ekerlemecilerden 
lıa an P&ndispanyalan, pastaları, ba -
ları tatldannı, Bonmarıeden aldık • 
2\İ ~Yva şekerlerini, sukulatlan (ya• 
ed~ri'kolata) yiyerek nevmıa kahvalb 

er. Kee d vük. ı· ·· 2:.eı-a. h ·· ~ne sen e. o .e a ve vu-
lir\) , ar-cmlerınden, kenmelennden, ge

eı-ınd bi . 1 l'a 
1
•
1
• en .rı o; ben de ağafendin ve-

a an .. 
Estağf tiıt.d· urullahı mestağfurullahı geç 

~ 1
'. teklif teketlüfümüz yok. Ağafen-

ş. ' lalan olsam d l" lir' lrt\d' a ne aznn ge ... 
)'nladın mı böyle araba kapısı 
~1'! • el pençe divan, haciyvatval'İ 
ta11et~uınun sebebini? ... Şu zeka ve fe • 
~? ~e ne buyuruyorsun, yaman mı • 

td 
kar: a, mahcup, bir taraftan da takdir-

!lizj-: ~ahi, aklınızın evvelliğine, bilgi -
•• ille r ~ · 

•ıncaı d.e ıgıne hiç diyecek yok bey 
. ıyo.-d K .. _ ş· u... or: 

İclinb~ l.llldi onu bunu bırak, biz sade • 
-di gele):._ ı· . h .. ..h. - 'rer - .. ve ne ıceyı usnu ıtaına 

ı ınt! .. Ded.kt · · • flbnew ı en sonra çenesıru ış • 
ttt rnegek haşlac!ı. Fikirleri ve teklifleri 

r ezde· 
Yarı . 

~eyi n ;ahut öbürgün, Eda ile vezir 
t'ecaı1c.:. ~n~sip bi•· mahalde buluştu -
>ole, bul şa, Yanlış anla.maya mahal 
dr taraFeuşt~rınak kelimesinden maksa
de Yan! Ynı hnlvct ebnek değil. Kendi 
..... . ar::ıda ol ak .. .,. ıtnı. ar- , ınuennr.en ''e ca-

:ı olnnyan bir yeı·de, iki genc:i bi-

- MahaUenin ağzı açılmak değil, bı
çak tersi kadar aralaınmıyacak bile ... Ni
çin mi? .. Zira bir defa senin yaba.nem 
ohm:yan bir ev; senelerce oturdu • 
ğun, şimdi de daima girip çıkhğın bir 
yer. ~kmel Beye gelince, onu eve ben 
sokacağım; hem de öyle bir sokuş ki 
etraftan ufacık bir dedikoduya sebebi • 
yet venneden... Delikanlrya tebdili kı
yafet ettirerek; babayani, eskice bir el
bise giydirerek ... 

Sokaktan geçenler vardı. Kör biraz 
geriledi. Bir sigara sanp yaktı. Keenııe 
ağafendi değil mi ya, sigarayı avucunun 
içinde aak1ryarak, bir iki nefes çektikten 
sonra yine lafa haşladı : 

- Hafizarumın dünya yüzünde hiç 
soyu sopu yok mu? Bu mübarek yerden 
bitme mantar değil a; amcası, dayısı, 
halası, teyzesi, hiç değilse eltisi, görüm
cesi bulunacak elbette; bunların da oğ
lu, damadı, tonınu, falanı fısbğı olacak 
herhalde. .. Ekmel Beyimiz, guya onlar
dan biriymiş gibi dalamaz mı eve? .. Öy
le bir dalar ki hem de balıklamasına ..• 

Edanrn bu fikre aklı yatar gibi ol • 
muştu. Düşünuyordu. Aksiliğe bak, ko
ca karıda akraba namına hiç bir deli • 
kanlı yok ... Sordu: 

- Ahret oğlu olur mu?. 

- Pek ala olur; neden olınaıın? 

- Cici annemin teklifsiz ahbapla • 
nnd~ Beylerbeyinde mi, Çengıelkö • 
yünde mi oturur bir paşalar vaıidı. On· 
larm da bir k8hya kadınlan vardı. O 
kahya kadının da Seyfettin iunirule bir 
oğlu vardı. Cici anneme ahret anne der
di. Bayramda mayraında gelir, el öper
di ... Ama dur, sahi o dediğim olmaz; o· 
nu mahalleıden tanırlar, hem de .. 

- Hemdeden murat? 

Eda, sıkılarak, yüzü pemıbele§erek: 
- Seyfettin denilen genç, Elonel Bey 

gibi beyaz, tombul, güzel değil ki.. Ka
ra sıska, maymun .•. 

Herif kahkahayı koyverdi: 
- Hala ağzın aüt kokuyor Edacı . 

ğım... Ayol bir dirhem et, bin ayıp ör
ter. Seyfettin midir, Şerafettin midir 
her kim ise, yeyip içip, rahata konup 
semiremez mi? .. Etlenip buttaıunca da 
beyazlanamaz nu? GüzelJeşemez mi? 

Körün kahkahalan, kızm ağzının ha
la süt kokuşundan ziyade, yanm elma -
nm yarısının Seyfettin, yarısının da Ek
mel Bey oluşuna ..• 

Devam cıtti: 
- Yavrucuğum, sen kıh kırk yar. 

malan, bot evhamlan bırak. Vezir za -
demle beraber cici annenin evine girew 
cek, kimsenin de ağız açmasına meydan 
vermiyecek benim ... Dediğin Seyfettin
le babası veya amcası veyahut kaynata -
sr gelmiş vesselam! .. 

O acayip göz~nün kapağını pek oy

natamıyor; ötekini kırptı: 
- Yalnız, şu cihete dikkat. Sen ora

ya şafakla giı·eceksin, hava karardıktan 
sonra çıkacaksın. Senin hanede bulun • 
duğun etrafça bilinmesin.. Şimdi, cayı 
miilabaza nokta şurası: Şalak la gele -
bilir misin? Ezandan sonraya kadar ka
labilir misin?.. Kısacası ailem edjp 

(Arkası var) 

Biri 16, biri 18~ yaşında 
iki çocuk dört kişiyi 

öldürmüş ve cesetlerini 
çiğnemişlerdi! 

Fransada kimse Valensole cinayetini unutmamıştır. Bu 
cinayet, zaman geçmekle unutulmuyor. Bilakis efsanevi bir 
mahiyet alıyor ve bilmiyenler öğreniyor. 

Hlidise bundan sekiz sene evvel olmuştu. Cani 18 ya~rn
da ve U ghetto isminde bir çocuktu. Kendisini evvelden tanı. 
yanlardan biri onu şöyle anlatıyordu: 16 ya~rndaki katil Mucha 

- Bir müddet yanımda çoban olarak 1 

çalıştı. Ç~k geçmedi. Ahlaksız bir ço-1 
cuk oldugunu anladım. Bir gün koyun
ları yüzüstü bırakmış ve bara gitmişti. 
Bunun üzerine, akşam kendisini karşı-
ma aldım. Nasihat etmek istedim. Fa~ 
kat beni öyle sert bir suretle karşıladı 
ki kızdım ve ertesi sabahtan itibaren 
vazifesine nihayet verdiğimi söyledim. 

''İşten, ertesi sabahtan itibaren çıka
rıyordum. Çünkü haline acıdım: Kimse
sizdi. Yeriyurdu yoktu. O gece nerede 
geçirecek? diye düşünmüştüm. 

''Halbuki, o bu iyiliğe öyle büyük 
bir kemlik etti ki 1 

"Ertesi sabah kalkıp ağıla indiğim 

zaman ne göreyim: Bütün koyunların 

gözleri kör edilmişti! İşi anladım: U g
hctto o gece bütün koyunlarm gözleri
ni çıkarmrş ve sabahleyin erkenden kaç
mış olacaktı ... 

''Ben ömrümde ne böyle hain bir İn• 
san görmüştüm, ne de dünyada böyle 
birisi bulunacağını ümit ederdim. 

''Bunu yaptığı zaman on beş yaşında 
idi. Bu hikayedeki kahramanın hainliği 
bütün şehiri korkutacak bir mahiyette 
idi. Hakikaten, herkes de bu korkunç 
çocuktan ürküyordu. Fakat, onun şehir
de yaşamasına gene müsaade olunmuş
tu. 

Aradan üç sene geçiyor. Ughetto bü
yümüştür. Korkunçluğu da o nisbette 
artmıştır. Fakat, bu üç sene içinde, bir 
iki kavga vak'asından başka ortaya hiç 
bir hadise çıkarmış değildir. Yalnız Ug
hetto şimdi sefih bir hayat yaşamakta
dır. 

Bir gün yeni 'bir arkadaş edindiği gc· 
rülüyor. Bu, Mucha isminde ve 16 ya
şında bir çocuktur. Fakat, ötekinin bel
ki daha müthiş bir eşidir. Aslen Polon .. 
yalı olan ve bu Fransız şehrine çalışmak 
için gelen çocuk daima Ughetto ile be
raber yaşamaktadır. 

Mucha ile Ughetto bütün hilekarlık
larrnı beraber yaptıkları için biribirler:
ni de terkedemiyecek bir vaziyettedir
ler. Fakat, Mucha ötekinden daha azılı 

bir Mahir • 
nışancı 

l 
! 

27 yaşında bulunan Katerin Şiron i
simli bu Amerikalı kız Vaşington zabı
ta teşkilatına girmiştir. Bir çok erkek 
meslektaşlanndan daha iyi silah kultan
makta ve nişan aldığı yere muhakkak 
isabet ettirmektedir. 

çıknuştır. Her gün ondan para istiyor. 
Ughetto: 

- Yok 1 dediği zaman o tehdit etli-
yor: 

- Para vermezsen seni bırakıp gi .. 
derim... Muhakkak para bul! 

- Söyle nerden bulayım? 
- Bir kurnazlık düşün. Ben de sa-

na yardım ederim. 
İşte, sekiz sene evvel yapılan cina

yetin pHlnı ilk defa olarak bu konuşma 
ile tesbit edilmişti. 

Aşağı Alp dağlan havalisinde Valen
sole arazisini büyük bir çiftlik kapla
maktadır. U ghetto bu çiftliğin sahiple
rini tanır. Çünkü bir hasat mevsimi yan 
lannda çalışmı:ştır. İki küçük haydut 
bir akşam bu çiftliğe gidiyo:lar. Yolda 
kaldıklanru ve geceyi içerde geçirmek 
istediklerini söylüyorlar. 

Çiftliğin kahyası onlarI merhametle 
karşılıyor ve kendi eliyle onlara yere 
yatak gibi saman seriyor. 

Kihya samanları sermek için yere 
iğildiği zaman bir tabanca patlıyor ve 
adam yere yuvarlanıyor. 

Tabancanm gürültüsüne adamın ka
nsı koşuyor. İçeri girer girmez arka ar
kaya dört kurşun sesi duyuluyor ve ka
dın yere seriliyor. 

Sıra Kahyanın büyiılc oğluna gelmiş· 

tir. 
Tabanca seslerini işiten, fakat birşey 

anlamıyan 9-10 yaşlarındaki bu çocuk, 

işaretler: 

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

elinde sandalye ile geliyor. Bu sandalye 
yi getirmesini ona evvelden babası söy
lemiştir. 

Fakat, çocuk içeri girer girmez kü
çük haydutlardan biri elindeki sandal
yeyi alıyor ve çocuğun kafasına jndiri
yor: O zavallı da bir çığlık atarak yere 
yuvarlanıyor. 

Bu sırada kahyanın en küçük çocu. 
ğu, korka korka içeri giriyor. Beş ya
şındaki bu yavrucağız da, ağabeyisinin 
getirdiği ve kendisine cinayet aleti o
lan sandalye altında kafası par~lanarak 
yere yuvarlanıyor. 

Fakat, caniler bununla da hiddetleri• 
ni alamıyorlar. Dapa büyük canavarlık
lara geçiyorlar: 

Yerde serili duran zavallıların üze
rine çıkıyorlar ve çiğnemeğe başlıyor• 
lar .... 

Bu müthiş cinay etin muhakemesi 
1929 da yapıldı ve Ughetto Giyotinle i· 
dama mahkum edildi. Mucha da, yaşı 

küçük olduğu için, yirmi seneye mah
kum oldu. 

U ghet to, kendisinin idam edileceği 

söylendiği zaman evvela itiraz etmiş: 

- Ben küçüğüm. kanun benim ida• 
mımı meneder, demiştir. 

Fakat kendisine bu düşünmekte al
dandığı f.Öylenince sözü değiştirmiş ve 
şöyle demiştir: 

- Daha iyi 1 ben Fransada Giyotine 
vurulmuş en küçük katil olacağ·m ! 

Şaire nasihat 
Edebiyatı cedide günlerindenberi 

usuldendir. Şairi şamar oğlanı san • 
mak adettir. Her aklına esenin onun 
üstüne çullanması usuldendir. 

Şair tipi bizde bir zamanlar ger 
çekten korkunçtu. Nesimi gibi dava
sı uğrunda derisini yüzdüren, Nefi 
gibi nükte uğruna kellesini veren, 
Namık Kemal gibi bir yadı ilah rüt
besine çıkan insanlar şiirin heybeti
ni, azametini, temsil ederlerdi. Şai · 
rin muharipten hiç farkı yoktu. 
Lloyd George Büyük Harbin sonun
da Bernard Show' dan bahsederken 
biz müttefiklerle değil ayni zaman· 
da Bemard Show'la da harp ettik de
mişti. Modem dünyanın, modern 
bir lnciliçavuşu olan Bernard 
Show'ın Almanya, Avusturya, mik· 
yasında bir düşman şeklinde teccs • 
süm etmesi için tek şart dili ve kale· 
mi oldu. lhtiyann ne tankı, ne tay • 
yaresi, hatta ne de bir çakısı var -
dır. 

Eski zamanlarda dil yarasını ok 
yarasından korkunç sayarlardı. 

Okun uvziyete açtığı yaranın 

otomatik şekilde kapanacağını, fa -
kat sözi.in açtığı yaranın bir abide 
şeklinde ilelebet devam edeceğine 

inanırlardı. 
Bu zamanlarda şair gazabından 

korkulan ve kendisine karşı hürmet 
hissi duY,Ulan insandı. 

Sadri !rtem 

Şiirin üstün kaliteleri ve üstün 
bir insanlık payesini ifade ettiği bu 
zamanların eseri olan korkuya ben· 
ziyen hürmetin devamını istemek 
istemiyorum. Fakat eli kalemden 
başka bir şey tutmıyan insanları sırf 
şiir sevdikleri için taşlamak, yahut 
onlara akıl hocalığı etmek efkan u· 

mumiyenin köşe başı olan sütunlar
da yakalıyarak yerlere vurmak, şiiri 
alay mevzuu haline koymak, ve ni-
hayet eli kalem tuttuğu için ukala • 
lığını §airde denemek. muharririn ne 
kadar meselesiz kaldığını ve kendisi· 
nin sadece söz söyliyen insana çat • 
makla kabadayılık gösterdiğini anla
tan bir misaldir. 

Dünyanın türlü, türlü nimetleri • 
ni avlıyan insanlar arasında saadeti 
bir güzel mısra, cana yakm bir ka • 
fiyede bulan insanların önüne çıkıp 
onlara kah kültür, kah ilim, kah va· 
tanperverlik .dersi verilir. Şiire, ede • 
biyata, ihtilas yapmış bir memura, 
hastalarım öldüren hekime yapılmı
yan ezalar, cefalar reva görülür. 

Edebiyata, edebiyat olduğu için, 
şiire, şiir olduğu için hücum edilir. 

Gönüllerini mısraların arkasına 

bağlıyan genç insanlara hücum ko • 
laydır. Fakat bu hücumdan medet 
umarak otorite tesis etmek. Kari av· 
Iamak merakında olanların cesareti • 

ne siz de şaşın ben de ... 
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Kültür 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pl!kJa TUrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 Pl!kla hafit mUzik. 13,25 -
H,00 Muhtelit pl!k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Anlatan: Menhkli Haydar 

-24-Bakanlığının 
neşriyata yardımı 

~angi esaslar üzerinde yapılacak? 
"{Ankara, 8 (Hususi) - Bazı müel • 

lif, tabi veya naşirler telif veya tercü -
me edilerek neşrolunan eserlerle çıkar· 
dıklan dergiler için Kültür Bakanlığı 

na müracaat ederek bir kuınırun aatın 
alınması suretile kendilerine• yardonda 
bulunulmasını istemektedirler. Bu bu • 
susta Bakanlrk §U esaslann gözönünde 
bylundunılmasmı bildirmektedir: 

ceği Dahiliye Vekaleti tarafından vi. 
lıiyetlere bildirilmi~tir. 

Saat 18,30 Pl!kla danıı musiklırl 19,00 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmı tarafından bir 
temsil. 20,00 TUrk musiki heyeti. 20,30 MU 
nlr Nuretun ve arkada§lan tarafından TUrk 
musikisi ve halk şarkıları. 21,00 Saat ayarı: 
Orkestra. 

• Saat 22.00 Ajans ve borsa haberleri ve 
erteal gUnUn programı. 22,30 Pl!kla sololar. 

"- Efendim, o doktorun iktıdarını 
ben de işittim. o buraya gelemez, 

buradan sürülmüş .. ,, 

Çünkü, bu suretle nüfus memur. 
larmın üzerinde hem haber veren. 
hem de kendine haber verilen sıfatla. 
rı birleşmiş olmaktadır. Köy kanunu 
mucibince muhtarlar bu gibi vakala. 
rm defterlerini tanzim ederek nüfus 
idarelerine verdiklerinden nüfus me. 

23,oo so~. 

BORSA 
8 · 1 937 

l:llıalannda ytldnı tfan-tll ol&nlıır. ııu 
rlade mwuoeJeo romruerclli. Kak&mlaı 

41\at 12 de IOl!llLIUf ..atıı flşatları.ın 

Kültür Bakanlığı bütçesinde özel ya- murlarının gizli istihbar ve takip hu. 
ymlara yardım için aynlabilmiş tahsi - susunda imkanlarla mücehhez bulun. 
sat her kitap ve dergiye yardıma yete - dukları görülmüş, l'e bunun için bu 
cek kadar geniş olmadığından Bakan - karar verilmiştir. 
lığımız bundan sonra yardım işlerini şu 

1 
• Sterlln 
•Dolar 
•Frank 
•Liret 

A '" 
n22 -
l<!i w 
l17-
.2) -

A l A re 
•Şilin Avua 

turya 23 -

•Mark t8.-
•Zloti 2~-

y~~d~. tanzim etmeyi daha faytdalı gör - umu mi müfettişler 
muştur: 

•Belçika Fr !> - • Pengo <!i,-
•Drahmi 2i.- • IA!y li. -
• tmçre Fr eı76 - •Dinar b2-

A - Yardım istenen eserlerin basıl- Sıhhat ve malil}e işlerini 
dıktan sonra Üzerlerine beşer kunışluk 
damga pulu yapıştmlmtş ikişer sayısı .. gÖ1 Üşiüler 

•Leva 
• Fıorln 
•Kron Çek. 

~ıs.-

6i,-
80-

Yen -
•Kron hveç d2 -
•AJtm 10ı6-

nın, eğer eser tercüme ise kitabın aslı 
da beraber olmak üzere Kültür Bakan
lığına bir dilekçe ile gönderilmesi la -
zrmdır. 

B - Bakanlık bu suretle kendisine 
verilen eserleri tetkik ettirerek uygun 
gördüklerine yapacağı yardım şekil ve 
mikdannı eldeki tahsisata göre her yıl 
temmuz ayı başını:la tesbit edecek ve a
lftkadarlara bildirecektir. 

C - Kültür Bakanlığından yardım 

istiyen eserlerin sahipleri kitaplarının 

Bakanlıkça satın alınma fiyatının tesbi
ti hakkını Kültür Bakanlığına bırakma
yı kabul ve bunu dilekçelerinde zikre -
deceklerdir. Arzu edenler dilekçelerine 
bir malolma hesabı da ekliyebilirler. 

D - Kültür Bakanlığınca bir dergi
ye yardım yapıl:ıbilmesi için derginin 
g

0

enel ve ulusal kültüre hizmet ettiğinin 
KUltür Bakanlığınca kabul edilmesi ve 
en az on sayısının muntazam oli!rak 
n~redilmiş bulunması lazımdır. 

Yardım her nüsha çıktıkça o sayıya 
a~lan para verilmek suretile yapılır. 

Yardım gören bir dergi Bakanlıkça uy
gun görülmiyecek şekilde neşriyatta 
bulunduğu takdirde bu yardım derhal 
kesileceği gibi çıkışı intizamı kaybe -
den dergilerin de yarıdımı kesilir. 

2 - Neşriyata yardım için Kültür 
Bakanlığına yapılacak müracaatların 

bundan böyle tarif edilen şekilde yapıl
ması alakadarlardan Tica olunur. 

Ankara, 8 (Telefonla) - Şehri. 

mizde bulunan dört umumi müfettiş 
dün Sıhhat ve içtimai Yardım Veka. 
letinde Sıhhiye Vekili B. Refik Say. 
dam'ın başkanlığında toplanarak 
umumi sıhhat işleri üzerinde görüş. 

müşlerdir. 

Umumi müfettişler bugün de l\fa. 
Iiye Vekaletinde Vekil B. Fuat Ağra. 
lının başkanlığında toplanmış ve mın. 

Pezeta - •Banknot ~•6 -

ÇEKLER 
•Londn 618 - • Viyana f M2ö 
• Nevyorlr tı.711HI" • lıladr10 7.t811J 

• Part.t 111ıı1rı • BerUn 197ô 
• Mll!no lb.I 9 7 • V&J'fC)Ta !,2 ı lb 
• Brllkael 4.718 • BudaPeft. •.•:ı 

• Attııa sss~ • Bükree 10'3. ı 7 • ! 
• CeııeTn H • C>'.ilı • Belgra.O !if bi 7 ı 

• Sotya tif.7lı!<> • Yokohama 2 7:•87 

• Amsterd&m 1 •allı • Moskon :!\ 9~ 

• Prat 22 '/ 16 • Stokholm H,l 83 
takalarındaki mali işler üzerinde gö. •-----------------• 
rüşmelerde bulunmuşlardır. r::. S H A M 

lş Ban kası 10 - TnmnJ ıı: .ı . 

Fazla alınan gol vergileri Anadolu 2i- •Ç1menıo ıs.•ô * Reji ı & Obyon Del J 00 

Ankara, 8 (Telefonla) - Mükel. Ştr. RaYJ1y .- Şarlı: Del J.Oı 
leflerden fazla olarak tahsil edilen • Merkez Bao1r 93. Baly. .rKJ 

U. Sigorta .<Xl Şark m.. ecza -
yol parasının hangi kanuna uyarak Ponomonb _ Telefon .00 
geri verileceği ötedenberi bir ihtilaf.'!----------·------• 
h mesele halinde idi. Dahiliye Veka. 
Jeti, son aldığı bir kararla, fazla 
yol parası veren müke])eflerin vazi. 
yetinin muhasebei umumiye kanunu. 
na göre halledileceği ve bu halin beş 
senelik muriıni zamana tabi buluna. 
cağı bildirilmiştir. 

ı atlkrazlar Tehvlllar 
• 1988 T..Hor. 1~287() ıı:tektrfk 

• • • • n 21 •~ Tramn,. ~1,711 
• • • m .ıt.~f> Rıhtım 4,00 

ı.tlk.Dahllt 9 .ı.ô • A.DAdolo 1 S8 .fü 
l!:rgenJ lslflL J7,f> ı • Anadolu D lib 2J 

192A A lıf - - Anadolu m 
• S. Erzurum 9~ - • MQm.,_'8lJ A 41 7 ) 

Benzin ve peirolun 
ucuz ıatılması Cumartesi PA7AR 

A k Takvim 9 il. KA. IO n. Ka. 
n ara, 8 (Telefonla) - Benzin ======'CJ. .. 6 Şevval 27 Şevval 

ve petrol fiatlarınm ucuzlatılması 
~Un doğu.on 7 26 7 25 

için yapılacak projenin hazırlıkları Gün batışı ı 6.58 16,:;9 
tamamlanmıştır. Proje e...c:ıaslarının Sabab na.mazı 6 25 6 2:1 
kararlaştırılması Daşvekalete veril. ogıe namazı 12 20 12 21 

Beynelmilel kömür mek üzeredir. :::n = ~::~~ ~~·~ 
v k Sanatoryomun yatakları Yatsı namazı 1834 183~ 
ı a an vasıtalar l k 1ma&1ı s.39 s,.:ı9 

S 
f!e ece sene artacak Yı1mgeçeng11n1ert 8 9 • • h 1 Yılm kalan günlen 357 356 efgJSl azJrJantyOf Ankara, 8 (Telefonla) - lstanbul ~---....-.-------= 

sanatoryomunun yatak sayısının 300 e _ -------------
Ankara, 8 (Telefonla) - Martta 

Ankarada açılacak olan beynelmilel 
kömür ynkan vasıtalar sergisi hazır. 
Jığr devam etmektedir. 

.Mncar hükumeti, sergiye iştirak 
edeceğini, Hariciye Vekaleti yolu ile 
hükumetimize bildirmiştir. Beynel. 
milel Yataklı Vagonlar şirketi bütün 
şubelerine bir tebliğ göndererek ken. 
dilerine müracaat edenlere bu sergi 
hakkında izahat \'erilmesini ,.e gönde. 
rilen bro:.ürlerin dağıhlma.c;mı bildir. 
ıtıiştir. 

Gümrükler idaresi müdürlüğü ser. 
gi için Ankaraya nakledilecek eşya. 

nın, serginin ac;ılma tarihine kadar 
gümrük antrepolarında bırakılmıya. 

rak, gümrük memurlarının nezareti 
altında doğrudan doğruya Sergievine 
nakledilm('Sine karar vermiştir. 

Nüfus n1emurları 
Gizli _vakaları takip 

etmıqecek 

T epebaşı Dram kısm 

çıkarılması tasa nurunun, tahsisat. IST ANBUL BELEDiYE.si 
sızlık yüzünden ancak gelecek sene 
tatbik sahasına girebileceği haber ve. Şehir Ti IJ a t r o s u 
rilmektedir. 

Rauf Yekta qecesi Bu akşam saat 
AnJ,ara, S (Telefonla) - ~ht.c::ıiki. 20,30 da 

111111111111111 

llLll~ şinas Rauf Yektanın öliimünün ikinci SVRTVK 
yıl dönümü müna..'iebetile bugün An. Yazan: 

ıııııınil kara radyosunda bir Rauf Yekta ge. Mahmut Yesari 
cesi tertip olunmuş ve merhumun e. Komedi 3 perde 
~erleri ~ahnmı.,tır. Muharrir 1\uret. 
tin Artam da kısaca değerli ı;;anatka. 
rın hayat ve eserlerini anlatmıştır. 

>'~ni 1 ürkofis Reisi 

Fransız Tiyatrosu Operet Kıımı 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
FATMACIK ve akşam saat 20,30 da 

tOKS llAYAT 

Pazartesi Kadıköy 
Süreyyada 

Salı Gedikpaşa 

Azakda 

ENAYİLER 

-nıl • ·l.;,ıı 4a1 
Ankara, .. (Telefonla) - lktLqat 

Vekaleti 1'ürkofis reisliğine tayin e. 
dildikten sonra Türkiye - İtalya ti. 
caret Ye klering anlaşması müzake. 
releri için Homaya gitmiş Bulunan ve 
anla~manrn imza~ı üzerine memleke 
timize avc!:t eden B. Burhan Zihni Çarşamba Saray 

sinemasında 
bugün yeni vazifesine ba~lamıştır. ESKi TAS ESKi 

Meclisin dünkü toplanbsı 
Ankara, 8 (Hususi' - Büyük Millet 

Meclisi bugün Refet Carutezin başkan
lığında toplanarak 1936 mali yılı vakıf
lar umum müdürlüğü bütçesinde 44 bin 
küsur liranın münakalesine dair kanun 
ile vaiz ve dersiılmlar hakkındak! kanun 
layihasını müzakere ve kabul etmiştir. 

HAMAM 

[Kısa Ankara Haber_leri 1 
• TiRAN Elçili~ine tayin olunan 

Hariciye Vekaleti Genel Sekreter mu. 
a\'ini n. Ali bu akşam yeni Yazife ma.

1 halline hareket etmiştir. 

Üçüncü günü bir yüzbaşı yanında alt 
mış nefer ve kafi miktar çadır olduğu 
halde erkence geldi. Bana müracaat et
ti. Kendisine icabeden yerleri gösterdim. 
Sonra karakol yapılmak üzere gösteril
len yerlere çadırlan diktik. Üçüncü gü-ı 
nü N evrekopa hareket ettik. Bir gün son 
ra gece vakti N evrekopa vardım. Tan
zim ettiğim raporu kurnandan Nısfet 

beye verdim. Bana bir hayli iltifatlar ve 
dualar etti. 

Nevrekopa geldikten sonra mütekait 
bir redif kaymakamının hasta olduğunu 
öğrendim. Bu sırada karbonat yapacak 
iktidarda olmıyan ibir nım belediye dok 
torunun teşvikile tabur doktoru kolağa 
sı Sadettin efendinin hakkında bir şayia 
çıkmış. Evvelce hikayesini' arzettiğim 

Tanço Çorbacının kızı Venüs lakabını a
lan (Anastasya) adındaki kızını g\iya is
liı.m edip alacakmış tarzında çıkan bir 
dedikodu üzerine şikayet olmuş. Kendi
sini Nevrekoptan Razlığa aşırmışlar. Ku
mandan N:sfet bey de bu hususta cesa
ret gösterememiş. Selanikten gelen emri 
itirazsız olarak kabul etmiş. Sadettin e... 
fendiyi muhafaza, siyanet etmek şöyle 

dursun, ihtimalki kendisi de rumlann tez 
virlerine uymuş. 

Ben redif kaymakamının hastalığını 
görünce belediye doktorundan hiç bir 
haber gelmiyeceğini düçünerek bu Sa
dettin efendinin kumandanlıktan isten
ımsini söyledim. Cevap olarak redif kay
makamı: 

- Efendim, o doktorun iktidarını ben 
de işittim. Fakat o buraya gelemez. Bu
radan sürülmüş . ., 

Dedi. 
Bunun üzerine hemen kumandanlığa 

hitaben kendisine bir arzuhal yazdım. Ve 
kumandana takdim ettim. Kumandan: 

- Oğlum, bu olamaz.,, 
Dedi. Ben meseleden hiç haberdar 

değilmişim gibi bir tavır takınarak: 
- Efendim, niçin? 

Diye sordum. Cevap verdi: 
- Çünkü Sadettin efendi çok hovar

da bir adamd•r. Vakıa kend:si iyi bir 
doktordur. Fakat ne yapalım ki buraca 
fena tanınmıştır. Burada bir hıristiyan 

kızı kaçırmağa teşebbüs etti. Hıristiyan
lar geldiler, fırkaya şikayette bulundu
lar. Gelen emir üzerine bir daha Nevre
kopa ayak basmamak üzere Razlığa gön
derildi. Bundan dolayı bu işi ben kendi 
kararımla terviç edemem. 

- Efendim, zatıaliniz pek iyi bilirsi
niz. Nevrekopta benim aleyhimde de bu
na benzer dedikodular oldu. Fakat son
ra kendi müşahedenizle kanaat getirdi
niz ki bu dedikoduların asıl ve esası yok
tur. Ben de namus ve şerefimle sizi te
min ederim ki Tançonun kızı bir sürtük
ten başka birşey değildir. Böyle bir yos 
ma için gayet doğru, ayni zamanda muk 
teclir olan bir doktoru Razlık g:bi bir ye
re sürmek adalete uymaz. Burada beledi
ye doktoru olan adamın asitborik yazma. 
ğa iktidarı yoktur. Bütün halkı böyle bir 
cahil doktor elinde bırakmak ayn bir teh' 
likedir. Bu kadar insanın hayatını da dü
şünmek bizim için bir vazife değil mi
dir? Ben Razhkta bulunduğum zaman 
ancak bu doktor Sadettinin yardımı sa
yesindedir ki efrada tabii ve resmi gıda
larını verebildim. Çok rica ederim, Sa
dettinin tekrar buraya gelmesi için emir 
veriniz. Bu işten fırkanın asta haberi ol
maz. Fakat olsa bile ehemmiyeti yoktur. 
Böyle vazifeşinas bir adamı işbaşına ge
tirebilirsen yüz yıllık ibadete bedel bir 
iyilik etmiş olursun. Allah da, Peygam· 
her de sizden razı olur.,, 

Benim bu sözlerim üzerine kumanda
na b:rdenbire cesaret geldi. Bana: 

hiye haline konulacaktır. 

Ankara, S (Telefonla) - Gizli va. 
kaları haber almak ve hunlar hakkın. 
da takibata girişmek hukuk memur. 
iarmın asli vazifeleri arasında oldu. 
ğundan gizli doğum ,.e ölüm ,.e ev. 
lenme ile kayıp vnl\alarında alınan 

para cezasının yarısının nüfus me. 
murlarına mükafat olarak verilemiye. Meclis pazartesi günü toplanacaktır., • l STANDULDA Rami köyü na •• 

• IIUSl"Sl l\luhas('he Ye belediye 
tah~i darlan ı;onkfımınr'an itilıaren 

tahsi at olarak maat de;il, ücret ala.ı 
caklardır. 

- Yarın benim tarafımdan bir telırraf 
çek. Hemen acele buraya gelsin.,, 

Dedi. 

Ertesi sabah gayet erken evden çık• 
trm, bu Tanço ailesinin mağazalarına git· 
tim. Damadı gayet zeki, fakat müslümatl 
düşmanı bir adamdı. Oğlunun yanın• 

gittim. Bana kahve ısmarladı. 

- Yahu, şimdiye kadar sizden on pa· 
rahk alrşverfş etmedim. Kahvenizi içme
ğe hakkım yoktur. 

Dedim. Cevap verdi: 

- Efendim, zararı yok. Bundan son· 
ra al:şverlş etmenize vesile olur.,, 

Kahveleri içtikten sonra bir eldiven 
ve bir mendil aldım. Sonra da münase
bet getirerek şöyle dedim: 

- Bu koca Nevre kop kasabasında bil' 
doktor yok.,, 

- Aman beyefendi, biz N evrokoplu• 
ların işimiz Allaha kaldı. Doktora muh· 
taç olunca Sereze koşuyoruz. 

- Hakikaten öyle Bir zavallı asker 
kaymakamı burada doktor olmadığı için 
bizden Sadettin beyi istedi.., 

- O Sadettin bu N evrekopu bundan 
sonra dürbinle bile göremez. Mümkün 
değildir. 

- Acayip neden? 
- Biz onu buradan koğdurduk. 
Ben kasten gülerek: 

- Doktor Sadettin buradan başka 

bir sebeple gitti. Her vakit buraya gele· 
bilir. Nitekim bugün buraya gelecektir.,f 

Dedikten sonra mağazadan çıktı~ 

Sadettini telgraf başına çağırdım. Def· 

hal evine giderek hazırlanmasını, sonra 
güzel bir ata binerek doğruca Nevreko
pa gelmesini söyledim. Kumandanın em
ri böyledir dedim. 

Sonra mutantan surette kendisini kat 
şılaınak için tertibat aldım. İki davul 
iki zurna ile birkaç tane pehlivall 
buldum. Kendim için de güzel bir nt 

tedarik ettim. Razlık yoluna çıktık· 
Halk bu davulları duyunca sebebini 
bilmedikleri için toplandılar. Hepsi bi 
zim arkamıza. katıldılar. Kasabadatl 
bir saat kadar ayrıldıktan sonra bit 

su kenarında mola verdik. Peblivanlatf 
orada gürcştirdim. Ahali ile berabet 
hepimiz eğlendik. Horalar teptik. B't 
saat sonra Sadettin de göründü. SiY 
dettini öne geçirerek davullar, zul" 

nalarla adeta gelinalayı gibi Ne\TCk<>
pa girdik. Sonra doktoru alarak birlilt1 

te hastanın yanına gittik. 

Kumandanım Nısfet beyin Hikmet 
isminde bir oğlu vardı. Rütbesi müla" 
zimdi. Taburu gene beşinci ordu tabur· 
larına mensuptu. Hikmet hüsnühal ve 

iJ.:tidarile ~öhret almış ola.n Vodincı: A· 
sım beyin maiyetinde imiş. Nısfet be)' 
oğlu ile becayişimizi teklif etti. Bu tek• 

lif benim de hoşuma r;tti. CünJ·ü " a· 
nastır valisi Faik Paşa biraderim"n ka• 
yinbiraderi idi. Herhalde ergeç Manas· 

tıra gider, orada yerleşir:m diye dü§ün· 
diim. Razı oldum. (Serez) uğrama yeri 

olduğundan oradan geçtim. NasıpmıŞ· 

Orada akrabamdan bir kız alarak :Ma· 
nast·ra götürdüm. 

Faik Paşarun refikası gayet sert ol• 
makla beraber pek cömert, hele pohpdh" 
pek sevdiğinden benim nişanlınu çolc 
sevmiş. Adeta evladı yerine koymuş. 13i• 

zi tepeden tırnağa giydirdi. Her türlil 
cihazı ikmal edip iğneden ipliğe kadar 
hiçbir şeyi noksan bırakmadı. Evlerinde 

bizim için güzel bir düğün yaptılar. :fliİ" 
lasa bedavadan evlendik. Sonra da beni 

Horişneye bırakmadılar. O vakit kuvVel 
umumiye müdürü olan kolağası Rıdvarı 
efendi vardı. Kendisi hem ayyaş, heıt' 
de çakırpençe idi. Beni onun yerine ta• 
yin ettiler. Ve Horpişneden Manastır' 
aldılar. Ayni zamanda Manast·r mülki>'e 

idadisi riyaziye muallimliğine tayin edil• 
dim. .(Arkası var) 



DOMUZ AVINDA 
Yaralı bir domuz 

birisini yere 
Balya, 6 (Hususi) - Kazamıza bağ

lı Ilıca nahiyesinde yapılan avda bir do

llııız bir avc:yı feci bir şekilde öldürmüg-
tllr. 'Va•-· ~ hk'k 
11.lt... « a yaptıgım ta . ata nazaran 
"""Tle olmuıtur: 
1Jt l~cadan Mehmet oğlu Hüseyin ve 

ahır &dlanndaki iki arkada§ silahlar• 

Ilı &larak ava çıkmışlardır. Etrafta epey 

dolaıtıktan sonra iri bir domuza rastla
llııtlardır. 

d İlci &rkadaı bu avı kaçırmamak için 
CrbaJ domuza ate§ açmıılardır. Atılan 

lcurıuntardan b:ri hayvana isabet etmiş 
fı)qt CSldürmiycrck bilakis hayvanı az
Ctnlaıtırmııtır. Hayvan müth'ş bir ho

:urtu ile atcı edenlere doğru sald:rmıı 
f r. A~ılar bu aaldını karıısında daha 
.;:ıa •teı etmek imklrunı göremiycrek 

iki kişiye 
yıktı ve 

hücum ederek 
öldürdü 

· Slbafa h&flaımıtardır. 
Kiliate Hatay Erkinlik Cemi79 tinin açıbı merasiminde bulunanlar ~ tehlikeli hayvandan kendiaini 

.~=~ ... n.;ı:-.:~::: Hatay Erkinlik Cemiyeti 
.\zaın hayvan derhal Hilaeyine yetiş- K·ı·ste de şube açtı ve büyük 1ldt Ye IDCltblt bir uldırqla yere yıkımt. 1 1 t 

~ dqmiftir. Zavallr. adam der~ bir merasim yapıldı 
---.ılr. Blru aonra ymıen ban Jdm. ;1" ba lrudurmuı domusa ate, ederek 
~erdir. 

lzmir'de 
Bir tiren faciası 

1'ıa ı...., (Huauat) - 1smlr • Kaıwa
fto&.,,..,. Sathene iataayonunda çok 

°tıQ '- trea lruua oJmut " Mahattem 
it'-q binde bir .savalhnm ikf ayafı 
,,... Jtoıu tren altında keaflmlttir. Yap 

de ~~ta gere h!diae ıu tekil-

''=: eeJdse bet kala K'.arfIYaka ııt dan hareket eden Banliy<S tre-

ICilia, (Huaual) - Hatay Erkinlik( 
Cemiyetinin bura ıubui dün bilyUk 
meraıim vo tuahUratla açılmııtır. Tö
rende aaylav Tayfur, yilslerce Hataylı, 
Kilia bilk<Unet erklnı ve Kiliall cençler 
ha.ar bulundu. 

Törene lıtikltl marfi1e bqlandı. Ye
n! binaya iki bllyilk Hatay bayrap çe
kildL Saylav Tayfur, ecncı Tevfik Do. 
lan ve diğer hatipler tarafından atetli 
MS.s1er l&ylendi. Bu esnada Kiliall ıeıı9" 

ter de (Bis daima Hatayblarla berabe
riz. Kırk uırlık Tilrk yurdunun iatiklı
lini hep beraber ve icabedene kanımız
la alacağız) diye bağınttılar. 

Bundan sonra yüzlerce kifiden mü
rekkep kafile ağır adımlarla Cumhuri
yet lbideaine ve Şehitler anrtma gitmig
tlr. Her iki anıta Hatayblar namma bil
yilk çelenkler takılımt ve gençler bura• 
da tezahürat yaparak, heyec:aıih ı8zler 
elSyl~erdlr. 
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Konyadaki lataatm ihtiyacı olan 
405000 kilo ot kapalı zarf uıuliyle 
eksilbneye konulmuıtur. 

Muhammen tutan 19642 lira 50 
kurut olup ilk teminab 1474 liradır. 
Şarbıamesi Konyada Kor ve lstan -
bul, Ankara Levazım imirlikleri aa
bnalma Komiayonlarmda gCirebilir -
ler. Eksilbne 12-lkincikinun-937 
salı günü saat 11 de Kor Satmalma 
Komisyonunda yap~acaktır. istekli· 
lerin• 12-lkinciki.nun-937 salı gü
nü saat ona kadar teklif mektupla -
nnı Konyada Kolordu Satmalma Ko
misyonu Başkanlığına göndermeleri. 

(545) (3789) 
• 

30000 Metre kanat bezinin tart· 
namesindeki yapdan değişiklik do -
layısile kapalı zarfla eksilbneye ko-

Selimiye Askeri Satına 
ma Komisyonu ilanlar 

' 1 - Haydarpqa hastanesinin • 
kinciteırin 937 sonuna kadar olan 
ihtiyacını karıılamak üzere 3650 ta· 
vuk ve 1825 piliç alınacaktır. Ta• 
vuğun bedeli 238 7 lira 1 O kwııJ, pi· 
licin ise 864 lira 75 kwııJtur. 

2 - Şartnamesi tavuk ve pilicin 
her gün komİlyonda görülebilir. _ 

3 - Ekailhne 27-1-937 çar • 
tamba günü. saat 14,5 de Selimiye 
aatmalma Komi~yonunda yapılaa.r 
br. 

4 - Ekailbne açık eksilbne ıuJ.. 
tile olacaktır. 

S - Tavuk ve pilicin temin• 
243 lira 89 kunqtiır. 

6 - Bu ite gireceklerin bu itle 
mefgul olduklarına dair resmi vea• 
ik ibraz etmeleri mef1Ultur. ( 85) 

nulmuıtur. Tahmin edilen bedeli .. ---·-----------. 
21000 lira olup ilk teminat panw KURUN doktoru 
1575 liradır. lhaleıi lS-1-1937 
Cmna günü aaat ıs dedir. Ekailbne· Necaeddin Atasagun 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle 
ihale gün ve aaatinden bir saat evve
line kadar teminat ve teklif mektup· 
larmı Ankarada M. M. V. Sabnal -

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
LA.lelide Tayyare apartmıanlarm

da daire 2 numara 3 de hastalan-

nı kabul eder. Cumarte!41 günleri 14 
den 20 ye kadar muayene plll'UlZ· 
dır. ma Komilyonuna vermeleri. (547) ._ ______ .... ____ ...... 

(3826) 

Dr. Hafız Cemal 
LOIDIAN BW:KIM 

Dahiliye Mütehcuam 
Puardan bqka lüıılerde öğleden eonra 

eaat (2,15 tan 6 ya) kadar tstaııbulda Dfvan 
yolunda (104) numaralı busut! kabtnestnd• 
butaıannı kabul eder. Salı, c:umarteıd &11D 
teri aab&h "9,~12" uatlert bak1ld tuk&raya 

www:www Yeni ~ıkb 

1 VlKONTUN öLOMO 

1 Methtw JL. Pn&ri'• gok M/U 
1 biT h~ 

1 

mahsustur. lıl'u&yenebane ve ev telefon: ----------lmlllm-ıli 
22398. KqlJk teıeton: 210ü. 

Torbalı Kaymakamlığındanı 
Göçmen bayvanab için iki yüz yedi bin kilo kuru ot ve buhm•madıa 

takdirde iki yüz dokaan tekiz bin bet yüz altmq kilo saman eksiltmeye 
koaulmuttur. Ekailtme müddeti 30-12-936 gününden' bqLyuak l~ 
l-937 tarihi akpmma kadardır. Eksiltmeye iftirake talip olanlarm vt 
praitini anlamak isteyenlerin Torbab .bçeaine müracaat eylemeleri Din o , 
hmur. (74) ~ oe Mkbi on bq geçe Salhane 

ana celmlf bulunuyordu. 

Topraksız köylere 
toprak dağıtılıyor 

__:=------=---~~--------~------------------__;;..-------------
Aydın' da 30,000 l f~ıa llrada istasyona Uç dakika me11-

~ kahvede tren bekliyen ve 

~ brdeti mubaha toförllnil 
~ cltmiı olan Selvilimesçitte 21 

~ evde oturan Muharrem oğlu 
~ ~ istasyona gelmfı, fakat bu 
~. Yoleulanıu alan tren hareket et. 

~Cllin hareketini gören Ali, saat 19 
birtaı 1 hıblanıak iÇin orta vagonlardan 

ltıı ~tlaııut. fakat hareket halinde o
teırerıe basamaklanna baıamıyarak 
S4>L f kler altına cirmiı, itte bu sırada 

" eci bi r halle kaqılanrnııtır. 

rıu ::: trene atlamak üzere olduğu
tttrı kondoktörlerden Haaan, Alinin 

~li :. •tlamaması için bağırmış, fakat 
lnJeın . . A. ltibed ernııtır. lınin harekatını tc;!. 

köylüye toprak 
verildi 

Aydın, (Husust) - Aydının Merku 

kazasına bağlı Koçarlar nahiyesinde Zi

raat bankasının malı olan 8. 700 hektar 

hk yani 87 .000 dönümlük Fotyadis çift
liği, arazisi içinde ve çevresinde bulu. 

nan 14 köy halkına dağıtılmııtır. Bu
güne kadar bu köylüler bu araziyi kira 
ile kullanıyorlardı. 

Bu 3432 hektarı dağl:k, 5268 hekta
rı ovalık olan arazi 3.000 yurttaşa bede-

li yılda, şimdiye kadar verdikleri kira 
miktarını aıınamak tartile 1 S yılda öde

mek üzere satılmış ve dağıtılmıştır. Köy 
~~en il~~: Alınin atlıyarak trenin 
itti.. tlrdıgını görmilı ve derhal tren 

·•e htd· lü 15 yıl vereceği kira ile toprağa sahip tı.ıı..... ıaeyi bildirerek, tren durdu-
. ~ltu olacaktır. Daha 400 köylüye toprak ve-
trrıdt r. Bu arada Ali tekerlekler al-

ta iıt· d<srt beş metre sürüklendikten son. 

bir 
1 hattın ortasında kalm·ş ve büyük 

~ıı:!Ukkanlılıkla neticeyi beklemeğe 
li Itır. 

la 
ldiıe . 

r bir Yerıne gelen memur ve yolcu-
ÇıJt, ta!'aftan Aliyi vagonlar altından 
l rırı.rk 
•rtrı b en diğer taraftan da telefon-

'°0. OzuJr olmasından Devlet demir· 
rı telef · 

rıun., onıte Halkapınar istasyo-
orada d na h&d· n a Basmahane istasyonu-

rilecektir. 

Bu köylüler Cumhuriyet hilk<lmeti
nin kendilerine gösterdiği candan ya-

kınlığı ve ilgiyi büyilk ıevinçle ve 1Uk
ranla karş:lamış!ardır. 

Bu şükranlarını belirtmek için de da. 
ğılan çiftlik merkezi olan Bıyıklıda Yil

ce Önderimiz Atatürk'ün bir yanm hey

kelini d:kmi~ler ve heykelin ayağı olan 

taşa da : (KöylüyU toprak sahibi eden 
Atatürk, 30 Ağustos 1936) yazıamı yaz. tezın.:-.1~'. bildirilmiş ve imdadı sıhhi is-

~ dırmışlardır. 
Ali 

'9rı~ Ço~:n~r altından çıkarıld:ktan ~· ~WWWmlr!•••••••••••I 
"- AUnın ecı bir vaziyetle karşılanmr§ 1 Göz Hekimt 
lterıeırı ilci bacağı ile bir kolunun te- c;." •• •• 
itaba er tarafından kesilmiş olduğu ve Dr. ~ ukru Ertan 

etlerin· 
t&l'ill-h. ın de zedelenmiş bulunduğu Cağaloğlu Nul'U"91Daniye cad. No. 30 , 

~·..,tnr 1 ıı .\lJ ltt · (Cataloğlu Ecıaneai yanında) 

rilrrıiı etnlekct hastahnncs'nc gönde- Telefon. 22566 

tıhlciJr 1"e lnÜddciumıımilikle zabıtaca •••••••••••ı•••• 
•ta batlarnııtır. l 

') 
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Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden tetkik ve arama enstitüsü 
genel direktörlüğünden; 

1 - Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka ile A vrupaya "1 O" 
talebe tahsile gönderilecektir. lateklilerin aşağıdaki şartlan haiz olınası la· 
zmıdır. 

A - Türk olmak , 
B - Maden ocaklarmda çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol . 

~ "Sıhhi muayene ~arada yapılacakhr.,, 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerden biri -
ni okuyup yazabilmek. 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 1 Şu -

6d 1937 günü yapdacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazan . 

mq olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari -
le ( 1 O) arasmda bulunmak ıarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye, (hendese, cebir) Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
fizik, kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlaı "ileride tahsil müddetleri· kadar mec
buri hizmete tabi olduklamıdan, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et • 
mek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil 
göatereceklerdir. 

5 - latiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakasını, mek
tep ıehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotoğ
raf ve dilekçelerini 28-1-1937 Perıembe günü akşamına kadar Anka
rada M. T. A. Enstitüsünden Genel Direktörlüğüne göndenneleri ve 29/ 
1 /937 cwna günü sıhhi muayeneleri yapbnlmak üzere öğleden evvel bay 
Hasan Apartımanmdaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 

(2118) (3673) 

latan but Lev ızım Amirli~i • 
Sa tın a lma enızyO art 

Komisyonu ilanları i ş L E T M E s i 

Ordu Hastaneleri için 24 kalem Acenteleri: Karaköy - Köprüba': 
ponelen tabak ve kaseler ile madeni Tel 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

kaşık, çatal ve saire 15-1-937 Cu 
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
aatmalma Komisyonunda açık eksilt 
me ile münakasası yapdacalau. Tah
min bedeli 2393 lira 90 kuruştur. 

Dk teminatı 179 lira 54 kuruştur. 
Şarbıame ve nümuneleri Komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

(271) (3856) 

• • • 
Maltepe ve Bursa askeri liseleri 

ile Erzincan Orta okulu için üç adet 
bulaşık yıkama makinesi 23/Şubat/ 
1937 Salı günü saat 15,30 da Top· 
hanede Satmalına komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 10540 liradır. llk te
minab 790 lira 50 kuruıtur. Şartna· 
mesi komisyonda görülebilir. İstek
&lerin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri 
(281) (128) 

Kuleli Askeri Lisesi için 2400 a
det fırenk gömleği 25-1-937 Pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
Satmalma Komisyonunda açık ek -
ıilbne ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
3600 liradır. ttk teminatı 270 lira • 
dır. Şartname ve nümunesi komia -

I•-- Han telefon : 227 40 --•I 
Trabzon Postaları 

Pazar, Salı 12 de Perşembe 16 da 

lzmir Sür'at Postası 
Cuma.rtesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

iz mit 

- Cumartesi, 
Çarıamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
ıembe 9.30 da. 

Mudanya - Pazar, Sah, Perıem 
be, Cuma 8.30 da. 

Bandırma- Pazartesi Sah 
Çarıamba , Per· 
ıembe. Cumartesi. 
20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 
da, Sah posta • 

aı gidit ve dö· 

nüıte Lapseki ve 

lmroza da uğ· 
rar. 

TRABZON ve MERSiN posta· 
larına ka?kış günleri yük alın-
maz. (11?) 

yonda görülebilir. İsteklilerin belli------------
saatte komisyona gelmeleri. (282) rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(125) (283) (126) 

• * * 
Kuleli askeri lisesi için 400 çift terlik 

Kuleli Askeri Lisesi için 500 a - 26-1-937 Salı günü saat 14,30 da 

TiFOBiL ..... ..mi)! 

Or. iHSAl"t SAMi 
fifo ve paratıfo hastalıklarına tutul 

mamık İçin ağızdan alınan tifo hap
l andır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ŞimCliye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

r============:.-:::a:r.mnamwwwı • '1 3. cü keşide 11 ikinci Kanun 937 dedıf• 
:e Dr. Mehmet Ah :: s·· ··k ·k · 45 000 L. d n 8 ı· .. t h ; · uyu ı ramıya: • ıra ır. :: ev ıge mu e assısı 15 • • • 
i:!prübaşı Eminönü han Tel: 21915Si Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 hralık ıkramıye' erle 

===::::' P'* ' 1.1 (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarm 

Tercüme külliyatı 
Num.ara 62 

Virgile 
L'eneide 

2 

Maurice Rat 
Ahmet Reşit 

Dikkat.: 
Bilet alan herkes 7 /İkincikanun / 937 günü alqamma kadar bile~ 

c!eği,tinnit bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ,_.. 
olur .•• 

Seyrüsefer merkezinden almış ol~~ 
ğum 17 54 numaralı tek yük araba.JP'" 
plakasını zayi ettim. Yenisini alaca~ 
d k • • 0 h""km•• 1 d ~ •ıA olıY ~n es ısının u u o ma ı gı ı an 
nur. 

Samatya Silivrikapı Şeke~ 
sokak 8 numarada Ali oil' 

Arif 

(V. No. 20195) 

lıtanbul ikinci icra Memurlu~ 
dan: 

det pijama 25-1-937 Pazartesi Tophanede Sabnalına Komisyonun· ı 

günü saat 15,30 da Tophanede Sa - da açık eksillme ile alınacaktır. Tah- ~~:~liZi:iiW.~ı;;~"m•••••liJ 
tmahna Komisyonunda açık eksilt • min bedeli 680 liradır. ilk teminatı ' 

. B .k. rttlr Satılmasına kar ar verılen uı ı ·(§' 

kalı 88 modeli h pah otomobil Ta~1j.lle 
de Merkez garajında 15.1.937 tarılt·(İ' 
t esadüf eden cuma günü saat 12 detıJ, 
haren acık arttırma suretile satıJaca~ 
lan ismi gecen ga rajda hazır bu]una';ır 
memuruna müracaat edilmesi ilaıı 0 

F'iyatı: 100 kuruş V AKIT Kitabe' 1 
me ile almacakhr. Tahmin bedeli 51 liradır. Şartname ve nümunesi İstanbul. Ankara caddesi. Teli: 24370 

1375 liradır. ilk teminab 103 lira komisyonda görülebilir. lsteklilerinl=========================== 
12 kuruştur. Şartname ve nümune· kanuni vesikalarile beraber belli sa- Sahibi : ASTh1 US - V AKIT Matbaa~ ' j 
li lcmniayonda görülebilir. lateklile • atte komisyona gelmeleri. Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil • nur, 
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Fransız gazete er· San
cak meselesi etrafında 

neler yazıyorlar 
(YaZ18ı 2 inci sayı/ada) 

.... 

Sv• 
mııııımıınııııımımıımilllmnımııııııııııııııııııııııımıımıımıııırınııııımmıın Asiler Madriti gece 

gündüz bombardıman 
ediyorlar 

eıiljor !Sabır ve sükiinetle önümüz
/ de i onbeş günü bekleyiniz! 
l 

Atatürk Ankara istasyonunda 

A.~~kara 9 (A.A.) - Reisicumhur 
bul"u Urk bu akşam f stanbu1a hareket 

trnuşlardır. 
~er · 

f:lltrı asını yapılmaması mukarrer 
asına ... . 

dcıı ragtnen ıstasyonda vekiller-} 
' trıebuslardan ve halktan mürek-

karş1lıyaııln.r arasmda 

kep büyük bir kalabalık kendilerini 
teşyi etmiştir. 

Başvekil ismet İnönü ile Dahiliye 
ve Hariciye vekilleri, Büyük Erkam
harbiye reisi mareşal Çakmak aynı 
trenle Gazi istasyonuna kadar Bü
yük Önderi uğurlamışlardır. 

LMANLAR 
tı ~-a a _a_s _e_r __ _ 
;ıf ormah Alman askerleri Mel illa 
1'1ıanında karaya ayak basıyorlar 

Casabı 
gUrı anca 9 (A.A.) - Bu son on 
Ünifoıarfında muhtelif sınıflara mensup 
!tara lltıalı Alman kıtalarının Melilla'da 
tcd{a Çıkarak yerleştikleri bildirilmek-

de~; Al lnıan torpito muhribile birkaç 
" a tı gem. . M l' . . "İıtıı ısı e ılla lımanmda demır 

~tır. 

ıı;ınirçok Alın -h d' 1 • 
-~Sil . an mu en ıs erı ve tek-
ittir erı Melillanm Hinterlami'daki de-
~~denlerine gelmişlerdir. 

Fasının muhtelif limanlarında karaya 
çıkarıldığı emin bir menbadan öğrenil
mektedir. 

Diğer cihetten Mclilla civarındaki 
Zeghanghan demir madeninin Almanlar 
tarafından faaliyetle işletilmekte olduğu 
hakkındaki haber de teeyyüt etmekteldir. 

Cebelüttarık 9 (A.A.) - Cadixden 
Cebelüttanka yeni gelen bazr kimsele
rin söylediğine göre, isimsiz ve bayrak
sız gemiler hemen her gün Cadix'e üni
formalı Alman ve İtalyan kıtaları nak-

(Sonu: Sa. 7 SU. 5) 

d.a 2o~t 9 (A.A.) - Son günler zarfınB 3oo Alınan aske.;n;n lspanyol 

U sene doğan ar ız mı, 
erkek mi olacak? 

Çocuk Hekimi Ali Şükrü 
Şavlı'nın enteressan söz!eri 

l937 . 
......., Yılnıa girerken: 
\r .. au Yıl erkek yılıdır. 
"'~a: 

...... l:la 
orta~ b·Yrr bu yıl kadın yılıdıc .. diye 

~e • ır dedikodu çıkmıştı. 
l>.Urı~ lli ~1:111 henüz ilk ayında ve o
llıe\'tu g\lnti.nde bulunduğumuza göre 

/\. eskimiş değildir. caba .• 
kadın ıçınde bulunduğumuz sene 
Cak? tnı, Yoksa erkek mi bol doğa-

n 
~ese~ :~~P ~ermenin bir kehanet 
~u d'· .. egıı, bır fon meselesi oldu-

Dışbakanımız Rüştü Aras dün Parti 
Gurubunda siqasi vaziqeti anlattı 

Milli ciddi ve itimadolunur mesele 
müzakere safhasına giriyor 

bir 

k 9 (AA ) C H P ~:~: ,u11111111nıı1111111 ıının 111111uı11111111 1ııı11 1111111ııııı111111 ıııııı11111 ııı111111 111ıı1111ı111111ıııııı11111ıııııı1111111ıt1ııı11111ııı11ıı111ııılllll1tıı1111n' An ara, . . - • . ar.....-:oı _ .::: 

gur~bu, Başvekilin daveti üzerine l Antakyada Türkler umu mı l 
bugun saat 11,30 da Dr. Cemal Tun. ~ · s 
canın başkanlığında toplanmıştır. ~ grev ya ptlla r ~ 

Müzakere, Hariciye Vekili Dr. A. ~ g 
rasın sözü ile açılmıştır. Hariciye 'E Payas 9 (A.A.) _ Antakyadan şimdi alman haberler şehir ~ 
Vekili, siyasi vaziyeti Partiye ve ef. ! dahilinde bütün Türklerin umumi bir grev hareketine tevessül ettik- ff 
kan umumiyeye arzetmek için toplan. g ~ 
tı talebettiğini bildirmiştir. Bundan ~ lerini ve bunda tamamen muvaffak olduklarını göstermektedir. Ma· '§ 
sonra M. Vienot !1e .. b~yük elçi ~uad ,~ halli tazyiklere karfı bir protesto olarak bütün çarşı kapanını~tır. \ 
Davaz arasındakı mulaka.tı tafsıl et. Hükfunetin te,vikile mektep çocuklarından mürekkep bir ka- :: 
miş ve Bununla, Fransa Başvekilinin ' )abalık Suriye bayrağı çekerek bitaraflann ikametgahı önünde bir ~ 
meseleye bir çıkar yol bul~~k i~in mukabil nümayİ§ teşebbüsünde bulunmuflaraa da gülünç bir surette E 
müdahale karan, Fransa harıcıyesın. . . . ... lm l ..ı_ §. 

"d ı d ~ b'"-::ı,. lri i hıçbır netice alamadan dagı ış arwr. .,, den teyı o un ugunu ve u.r""" e r i.. ~ 
M P •Ak lif getirmemesi vak. ~111nınıı1111 ıımııı1111ırımııu .ımıı111111111ıııı111 ıııımıııı 1111ııım11111 1 ıııuu111ııı1111ııuıurımıım1ıımıı11111ııı1111ıı111ıııı11111111ıı 11111 11 . onsonun ""' , . . 
tin darlığından maddeten mümkün temayüle işaret etmek istediğini '°el bulunduğunu ifade etme:' i vazıft>.sın. 
·an"'""~'lh -,n,.tinde h ... h nlu11duğnnu bn itihrırla tf>ma.c;farı !\k1inrtle hc>k. den ~aymı.,tır. 

ve iki hükumetin Cemiyeti Akvam temek muvafık olacağı mütalfıh ında (Sonu: Scı. B Sil. 6) 
mecJisinin toplanmasını üç gün tehir. 
de mutabık olduklarını ve hükumeti. 
miz namına Paris konfcran ındn serd 
olunan teklifin, vaki talep üzeri. 
ne daha etraflı bir proje halinde bu. 
günlerde Paris hükumetine gönderi. 
leceğini bildirmiştir. 

Dr. Ara., yeni vaziyette dostla. 
rımızdan Balkanların, Sovyet Rus. 
yanın ve lngilterenin gösterdikleri a. 
Jakadan ve diğer memleketlerdeki 
akislerden hah. etmiştir. Her tarafta 
Fransa ile Türkiye arasmdaki mese. 
lenin iyi bir anlasma ile hitam bul. 
ma.c;;r temennisi dostane olarak izah 
edilmektedir. 

Doktor Aras mülahazalarını hu. 
' tasa ederken, :Fransa ile aramızdaki 

meselenin nasıl bir halle varacağını 
tahmine müsait maddi bir delil henüz 
olmamakla beraber, meseleyi ciddi 
olarak telakki etmek ve süratle neti. 
ceye varmak i~in, Fransada görülen 

FRANSIZ 
filoları 

Garbi Afrika sahille
rinde manevraya 

çıkıyorlar 
Paris 9 (A.A.) - Bahriye nezareti 

tebliğ ediyor: 

Akdeniz ve Atlantik filoları kanunu
saninin ortalarına doğru mutat kış ma
nevralarına başlayacaklardır. 

Manevralar Akdeniz ve Garbi Afrika 
sahillerinin açıklarında yapılacaktır. 

Galatasaray .. Beş· 
muhte iti 4-1 ye 

aş 
•• 

Romenler güzel 
bir oyun 

ve muvaffakıyetli 
gösterdiler 

Dii1ı lı.xır~la.JQrı Ronıe?ı ve. Tilrk taJ.ımtm"f bır arada 
(Yazısı 7 inci ımyıfaını?..da spor sütunumuzda<lır) 

(jünferin ~inden: 

Mezar ıklar mızın hali 
lbrahim Aliiettin Göt.wa (Ycdigiin)' cck derecede clını olnı.akta>ı kurtula-

de Mehnı.et Akifin öliinı.1.üıdcn bahse
derken §airin gönıiildüğü Edirnekapı 

madı.,, 

:ru ~- Uşl unerek çocuk doktoru Ali Şük 
~ ... ı'y h.,._ 

~oı buıd a .,':~~rınağı en kestirme 
~klıuıuın. Butun yılını yeni doğmu~ 
t;1erli d k ınuayene etmekle geçiren de-

1 

~~~~Jll j Hafta.da bir 

Dünya siyasasına 

mezarlığının, daha d-0{Jn1.<ı-ıı hmYtbczar
lığınırı rnll11Z11rasmdan şikayet ediyor; 
diyor ki: 1 

- Sekiz sene c1n:el Sillcyman Naz·. 
fi ayni çöpliiğiln biraz ötedeki 1.:öşcsi

ne bırakmışt1k. O zamandanberi ka
nımlar yapıldı, hclediyclerde oyrwa 

daireler T.·uruldu, fakat T.abristanlar 
Al.ifin "Vtandun ağlıyara1<. ağlculım 

tdannııyarak,, mısramı tc1crar ettire. 

<Rivsa'mn bıı şikayetinde yerden gö. 
ğe lrodar haklı.-ı vardır. Yeni belediye 
A-ammunun kabullüıdenberi uzun yıllar 
geçtiği ve hatta bı( kanunun 1ıerdiği 

salcihiyctle AfyonkaraJıi,sa.rı gihi bazı 
şeh "rlerimizdc asri tne.zarı.1.ıar kurul. 
dnğıı hal.de htfaııbuld:ı nedense hiçbir 
hareket u11anmam1§tır. Mcza .. lı7•lann 
1!mraııı öWlere değil, dirilere ait bir 
ihtiyaç 11c zaruret olduğu 1ıctıü:: anla. 
şılmamı.ş lnıl111ıuyor. 

~- 0 tor l" ı.en f • e ınde bu mevzuu herkes-
ti. aıla Salahiyetle aydmlatabilecek-

_toplu bir bakış 
Yazan: ASIM US 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 3) Dr. Ali Şilk."rii. Şavlı (Yazısı 4 üncü sayfada) Haaan Kum~ayı 


