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1 
i 

f.. ı akmak nltatadan ı yarın (bugUn) j 
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·············. : ,_.. . .............. - - .. · 
t •ftik nesli 

6
ehlikede 
i~ a 

teııu" evvel vaziyeti 
ı. h ederek tehli
f(e111 b 
tpdbt ertaraf edecek 

rlerı almak gerek 
l' 07.o 

keH-~at sayı ke ~İıQe . .avı Sırrı 1çözü memle-
~dıtıe Ze ~tık keçilerinin zevkini 
'rlt Yapan \irk.ederlerini kendine ke
llıı a1a§1 bir ınsandır. Son defa bu 
aı:n ınutı haylı ~urg~n gördüm. Ha 
tıı 8.dar ed aka yıne tıftik keçilerini 

tı.:~itn. :aa:~ bir derdi olduğuna hilk
l.hıı lını§ırn aten bu tahminimde ya-

l'.rılatt : Durgun durusunun scbc-
...._ l' J. 
!~ i>ıe bi . . . s,:ul"ii .~m ti/ tı1~ ke<;ite?'"ini köy· 
llo,.?ctr ıııa,.l ~ru kc.'5iyMlar. Çünldi bU 
,,. lJ, c8lcmeğa imkan bulama· 
"S'l 9" ~.fl~ 8cnedc memleketi· stlc bir a.9ı be~ lnıçuk, altı milyon 
~~k;crvet getiren tiftiğin 1ıesli 
tfee.:lte -rn··ır. Bunun için Ziraat Ve· 
~ lte 0::ca:ıı ettik. Bakalım, ne· 

!la . So k1,, 
"etd.~e.u~en n:a ~a bu tehlikeyi meyda· 
~~ i(İ huı· nziyet hakkında izahat 
~ile ~illet ~ast şudur: G::-çen yıl BÜ· 
haY\>1 :ieni foclisi tarafından tastik 
ga~ aıııar1 orman kanum.• bir takım 

t. ett... n orma · •!ti~ ''ll!Jlir· na gırmelerini ya • 
~ keçıs~· bu hn.yvanlar arasında 
Siler~~ llluha~n adı da konmu§ oldu
lar. ; 1 de 

0
l'tn aza memurları tiftik ke 

l'i b 'n t· a~lara yaklaştırmayor
bıı ~ları 

0 
ıftık ke~ileriııin sahiple· 

~en ah>a.rıı~anlara koymazlar. Zira 
\uıib-lU~terı tın asıl kıymetini teşkil 
d."l ti· ~llıla Çalı çırpıya takılınca dö
tıa ~ fti){ Sab~lara.k, orman memurları 
lar 0~ı''a Plerinden bmilan orma-

• J Cakl ~alb arına dair senet alrr-

l'zıell'ı uıcı orın 
~eçiı Ut- olan an kanununu ta.tbike 
fıtııd erını y ~Uhafaza teşkil!tı tiftik 
()l"tıı:lıkıara ~:ız ormanlara değil, 
~~ tıla.r il Yaklaştınııamaktadır 
ı .ti :Us ola~ hayvanları otıatmağ~ 
tırtiıt~atınaa:erler henu~ fen heyet
ltıa~ri otıaU:Yrılmamr~ olduğu için 
~l lltıı l'erlerde akta mah;;ur bulun -
iller akta.dır Tirnemnu mmtaka hall-
0t "es~an t~ f~k sahibi olan köy
lıı?td afr Yi arıkli bulunmadıkları 
\> Ukt Yecek h ' ltıla arı için azırlsmamı~ bu • 
~lt~11 Ölece""~ış içinde açlıktan hay 
'ta.a,, 01ağa çaı~ni düşünerek elden 

'ha an /\.f,, şmaktadır. Orman sa-
~· nah Jon R .. t ~ler· ad ile . u. ahya, Beypazar. 
~Yt't~lldeki t"f . Eskt§~hirin yüksek 

'li11t ~ir, 1 tık keçileri hep bu va-
li~i tırrıız 
~et bu d ce Sırrı ! .. , .. ı.... l'll ert h çoz uıı tasvir et-
"Q trı ~ııeıesid· akikaten hir memle
'~lı 8"leyi ~.:· Ziraat Vekaletinin 
t1ir, z~lıtette turd'a~ıc tetkik ederek e-
tıı... •ta e bır al w •• • ,·ıııanı orman k acagı t'Uphesız.. 
?ıı.ı .. ıır1rrıb . anununun maksadı 

l{lı YI\ r .ın ıv· tı {'nnt 1 surette muhafaza 
~ etrn Şekild • · • aq C'ktfr· e ışlet1 lmesini te-

etrnek' i ~oksa ormanları mu
s erken yine orman gf-

ASIM US 

/ Musolini' nin oğlu 
esir mi? 

Tayyaresini ispanyada hükumetçi
lerin düşürdüğü ve kendisini ellerine 

geçirdiği bildiriliyor 
Roma "Bruno sağ, fakat nerede' 
olduğunu söylemeyiz,, diyor 

Çinliler Şanghaydan 
dün çekildiler 

Japonlar şimdi ingiliz asker/erile 
karşı karşıya bulunuyorlar 

Şanghay, 9 (A. A.) - Japon baş
kumandanı Matsuinin 10 • 11 tarihin· 
den evvel Çin krtalarmın ~anghaydan 
tamamiyle çek1lmi§ bulunacağı hak· 
kındaki tahmini doğru çıınnıştır. Ge
ce garp cepbesindeki Çin kuvvetleri
nin kısmıküllisi, sUkiıneile ve munta 
zaman ricat etmiştir. Bu mUddet zar· 
fında Çin dumdarları nevmidane mu

harebe etmekteydiler. 
Japon kıtaları §imdi beynelmilel 

~ 

mıntakanın garp hududunu muhafaza 
~e~t& olan lngiliz kuvvetleriyle kar 

ııkarpya gelmiflerdtr . 
J apon kuvvetlerinin ileri karakol • 

.Mıtssolini iki oğlu ile bember ( BüyUk oğlu, 8Cğ taraf takidir.') 

Paris, 9 ( .A • .A.) - Matin gazetesi, 1 lman telgraflar, B. Mussolini'nin bU
Loniimdan aldtğı ~ğıdak"i haberi ı yük oğlu Bruno Mussolininin dilşUrül
'ıe§rclmektcdir : dUğilnU ve halen İspanya hUkfunetçi
Romanın resmi tekziplerine rağ- leri elınde esir bulunduğunu bildirmek 

lan ilerliyerek J ungjao yolunu geç • 
mişler ve saat 9.11 de Jungjao tay
yare meydanını işgal etmi§lerdir. 

Japonlar, Nahsiangın 3 mil cenubu 
şarkisindeki Kiynngkyaoyu zaptet - men, Paris, Londra ve Marsilyadan ar te devam ediyor. Londradaki lspanya 

bUyilk elçiliği, Bruno MUS801ininin ne 
B. 1litlcr mişlerdir. olduğuna dair hiç bir haber almadığı

nı söylemiştir. İtalya bUyük elçiliği 

'(Sonu: şa. ~j ıii. 4) Jlitl~r . Romen Başvekili 
Bir nutuK sovledı 1 • d k•t• şefıe~arasın~akikabıne . en çe ı ıyo.r Eden 

fikir ayrılıgı B. Tataresko Krala dört senelık Beyanatta bulundu 

Münih, 9yıta:u;!; ~:3U::'J~~~ icraatı hakkında izahat verdi ingiltereden Fran 
~kları~ın bir nutuk .,oyiiy.,-ek ezelim- koga 2 ·ı l k · Hıt.ert. ki' Biil«c< 

9 
(A. A.) - Siyasi buhran fi edmk hükUmetln dört senelik km" mz yon U 

le demış ır · . s T · ı d ğ h kkı d · · · • · .-ıistleri• iktidar ınetı len bu ün ba§la""I'"· enun o un u u • n a •<ahat ve<m•ı ve "l''" vmye J 
Nasyonal sosy- g k h""k' ı· · ·· 1 · . · K 1 ma •. • .,ıen IJ6Tİ Almanya çok na göre Baıvckil Tatares o u wne '" "mu'" ea eylem.,ini noa etnnıt.r. ra 

ki•ne geımı:s" istifasını vereo:ktir• önümUedelri günle< içinde parti reisle<i 

yül<sclmi§!tr. i&Ol<ıiisi .,,. t Baıvekilin mensup olduğu liberaller le i&tişarele<inc bajlayaakt.r. 

Almanya, Cmıevre . . 1 .e· mebafı"lı"ne göre. en müşkil §erait altın -------- - ---- -
t ·ymı ıakat wımle ve bı _ D h V k t~uk • 7" ııerirrıizkı mutabakat ha. da dört sene müte<nadiyen iktidar mev a iliye e ili 

"'" "'8~ :. yeni milnMCbetler tesi8 kHndc kalma" netiminde zafa uırayan 
hJUÜJ b•,u B• ,,.;;naseb8tle, ayn•""" liboral parriıi•in yeniden kuvvct'enO.ril şehrimizde 
eylemnd 1§ !':-,;mlB nıiin<l86b8tler tesis .. m" i için baıvekilin çekilmesi Ill•md"· 
ma a, v- . f tler" .,_ v-.ıa izahat verdi 

d' wer milletıer.tı men aa t ho ~ decek ıg Ji•H!oektir. Bükreş 9 (A· A.)- Şimdiki parlamen 

de nıutal:XJkai ey :1- • • r/JJ)<Jf1• ,1,.11ı;udıyetınıkn mü! tonun milideti bu aym 15 inde bit ece 
B u f aY .:ır Q,e1Jl6t bugün anl.aşmtf· ğindcn başvekil Tataresko, kralı ziyaret 

hem oıan '"')' tı. '--·'"; d .. ~ _,.Mki nı11•1'67'• v~ı1 ..,n .unya 
fır. 4vnı,,..-- b. .. lle 1 
siyasetinde .,n1uız~m ~r bmuse llss l~ • 
mu~tur. Ben eminım. u m e es 

-s • ı... ldııkÇa esk-ı hasmımızın fa-
takvıye vıt kt" B .. ll 
aliyeti çok giiçleşecc dır._ .l ufmkwıe es, 

• •"'r tarcı/tan egı) a xıt ken
kımvctS1Z ıt)' 

t
• 

111611
/aatlerini ve haklarmı 

di. hçıya ı .. . • b. ...,rette m1ulaf aaya kaztr 
aNımkor ır "' ., -'t terckkiip etmektedir. 
üç cıcvlv• en ·tı bundan sonra şefler ara-

B Hı er, · . k da~lıkta.n bahsederek de-
!lındakı ar a ,. 

miştir Jd: ...... 1nao txıza11 belki de fi-
Bınılar ar..., 

1 O
labilir. Fakat hepsi de 

k" cı11rı1ık art ır • . .ı mii.f fr/iktir'ler. Bunlar, 
11:r noktO~b' • . "liınte kJJ,dar baglı bulun· 
biribirleruıe 0 

"""'atJt'I'. 

Dahiliye Vekili B. ŞUkrü Kaya diln 
Ankara ekspresine takılan hususi va
gonla şehrimize gelmiştir. Sayın Ve
kil, Kadıköyilndeki evine inmi§tir. 

Londra, 9 (A. A .) - DUn avam ka
marnsmdaki beyanatında hariciye na
zırı B. Eden demişµr ki: 

"Salamanca mnkamları ile yapılan 
anlaşma, ademl müdahale siyasetine 
bir ayrılık teşkil etmemektedir. Bi
zim 1spanyadaki, tamamiyle diploma
tik yegane temsil heyetimiz. lspanyol 
hlikumeti nezdinde bulunuyor. Fran
sız hUkfunetinl, bugünkü müzakereler
den çok evvel haberdar ettik. 

"Fransız hUklimeti buna karşı hiç 
bir şey dem~miştir. Bir şey demesi
nin de ihtimali yoktu. Çünkü, bütUn 
sene Franco 1spanyadaki Fransız 
temsil heyeti bizimkinden çok daha 
iyi idi. Fransız hUkftmeti ile olan mU
n:ıscbctlerimiz, bugiin olduğu gibi is· 
tıkbalde de daha sıkı ve samimi ka
lacaktır . 
,. !3u senenin ilk dokuz ayı zarfında, 
ası lspanya. İngiltereden iki milyon 
İngiliz. liralık mal sntm almı5tır. BU
tiin İspanyanın 1ngiltereden aldığı 
rnall:ırın umumi kıymeti ise iki mil
yon sekiz yilz bin 1ngiliz lirasıdır. 

B Ed 
,. ,, 

· en ın nutkunu müteakip bu 
husustnkl rnUznkcrelerin tehiri hak· 
kmdaki hükftmet talebi , 107 reye liA,-., 
er 241 reyle ka;bul edilmiştir. ~c 1 
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•• A p 1 --~f Ge~_eral Skoblin Pr&ğda m!-! 
Aynı gun Mos

Beledi yerel Bankası, Polis Ensti- kovadan gepeu 
UÇ K 

. . 

tüsü ve Jandarma mektebi şef de Pıağa 
gelmiş! 

PUoresk gün biraz daha eKi modaları ~ 
Gii..nünAliisfetı 

. . '• 

VA~AN: Sadr i E rt e m Falih R::-. Ata) "Uluı,, ta yazıyor: maktadır. (#~ 
- Nasıl siz 1: Karacaahmedi müda 1900 uslubu':tu tekrar ort•Y' 100rı. 1 

0 
Bu haftanın tntil saatleri başlur

ken üç kapr yepyeni işlere kapılarını 
açtılar. Buna eski tabirimizle "resmi 
küşat .. lar diyebiliriz. Fakat üzcr!e
rindeki kordel:ıları kesileıı kapıla!'"ın 

ardında insanı bir sıc.ı k nefes gibi ~a
ran hava. insanın zekasına, idrakine, 
ve hafızasına kesif bir hüviyeti aqıln
yor. İnsan bu Uç kapıdan girerken 
ınutad olmayan, fakat mutad olması 
istenen bir hayata doğru adım atıyor. 

Birinci kapı. Belediyeler Bankası
nın kapısıdır. Belediye ve bnnka bi
zim için uten il.zerinde durulacak, yep 
yeni ananeler kazanması istenecek 
mevzulardı. Belediyeler Bankası, tariht 
SC>Ti itibariyle mali menbalardan 
mahrum olan belediyelerimiz için bir 
yardım ve on1arm hayatına mali ni
zam v~reoek bir teeekkUldUr. Tarihinde 
site hayatı y1.3amamış, feodalite için
de belediyelerinin marisini yapmamrş 
olan bir memlekette belediyeler ban
kası sanılandan daha fazla bir kal
kınma ve ilerleme vasıtasıdır. 

Faaliyetine epey mm.andır devam 1 
eden Belediyeler Bankaamm dUn. açı
lan kapılan arasında eehirlerlmlzin ts
tikbe.li bUyilmektedir. 

On yıl ewel, Ankaranm yUaeli bir 
noktasından etrata bakanlar şehrin 
önünde ~h benziyle bir l!ltepin 
uzayıp gftUğini görmemek f çin gözle
rini kaparlardı. Bu hazin ve çöl man
zaralı booluk asfalt, beton elektrik 
direği, ve he.ndeee arasmd

1

a kaybol -
muştur. Stepten fışkıran 'Det.on duvar
lar, ve bloklardan ikisinin kapılan 1_ 
lımle, metodla inzfbatr birleştirmek 
fü.ere açıldr. 

Polis EnstitilsU ile, Ja.Marma ahit 
mektebi kırda ve eehir4ekl nfamı ilim 
ve metoda bağlamak davasını Uııtleri
ne almr~Iardır. 

Bu davaya liapılarmı ~ lk1 mU
esse.:Je, blt.e Yalnız cUrmUn k al ov an-
masını, te~bitinl defit, cUrmUn lllm 
~~-m.etO{lta dalia doğmadan ortadan 
~;Imr~asınr, S08yetenin içtµnar hıf-
z.şsıbhasmı vlicude getlnnek lln 
decırr. eme -

Kem~st Tlfrkiuenhı llerlem t 
P 

.. • oT. e em-
usu_ıçınde bu Uç kapnını ifade etti v. 

f!!nn~ madde itibariyle olmaktan ~ 
~l ;;ıynde ~ir anlayıtm, bir t.efekkUr 
tar.zmm teb'ellfu11.ne hnkA . 
r?edir. n vermesın-

, 

Ben açıJan 6u Ur JCapm.rn 1: 
~ arAasmda 

yepyeni bir t:efekkUr tarzının h 
lelerini o.:.. .. ıner a _ 

&~ruyoru:m. 

K utlama 
mı~& çtlcan "Ahali., arkadaşı

z yınnı yaşına ba.sınıştrr. Kendisini 

~=lar, muvaffakiyetli devamlar di-

Hülllsa: 
Slvum DörUıanlar kôy0nclen Kulak 

auı AU, bir etek yUkU odunu kualıa 

da tahrirat kAUbln.lıı k&pı:aı önüne yık 
tıktan aonra dereden tepeden koouıur 
ken lıltmooıtı. bir haber alıyor: 
Kasabanın hemen yanıbaımda blr 

fabrika kunıl&eak! Her tarata davul 
lar çıkanlmıı: fabrikanın temel kazı 
IJUlda ralqaca.k adama ihtiyaç var. 

DiirllıaolarWuı kuabay oduıa ceUr 
mt>kle ~luhtann Fadlmeslno pek ka 
\ıışamıya~ğon arıJıyan Kulak111% hl' 

men karannı veriyor; hatta yol arka 
d:ı.,r KaraıözU haraç meut ka8ahn 
mt>;>·danlıfmda aatmayr bUe 1Lklında11 

l:'l"Çlmılyor dl'tU .. , Fakat, keudhılnl 
Jnırtlardan, çalcallardıut esirgeyen Aııa 
~mı dn D<>rthanlArde. garTil{'dl'n yapn 
mıyııc atını anlayor: 

Kulakaız, kasabadan gerisJngenye tekrar 
kllyü.n yolunu tuttuğu zaman, her ıeyden 
'-!VVel bir kulpuna getirip, yaya yUrUmekten 
se Karagllzlln Ustundc köye kade.r tıkır tı 

1 
kır bir seyahat dil§UndU. Fakat Kara,g6zUn 
tablatlnl de bilmez değ'lldl hani ... 

Ka!'llttıft(fa od•ın'arı d"\1rd!kten sonra, K~ 

Belediye1er Hankası 

Anadolu klübü 
ikinci kilmede kaldı 
Bu seneki liğ maçlarına başlarken 

çıkan ve bugüne kadar süren ihtili:fın 
sahiplerinden Ana.dolu klilbUnUn ikin· 
ci kümeye indirilmesinin haksız bir 
hareket olduğu ldiiasiyle İstanbul böl
gesi başkanlığı tarafından genel mer
kez nezdinde telgrafla yapılan sorgu
ya dün akşam saat 5 de Ankara.dan 
gelen telgraflı cevapta Anadolu klU
büne haksızlık .yapılmadığı ve ikinci 
kümeye indirilmesi hakkmdaki klü .. 
btln it.lrumm reddine karar verildiği 
bildirilmiştir. 

Bu vaziyette bizce malflm olan hal: 
Ana.dolu klübünün ikinci kUmeye indi
rildiği ve meçhul olan dhet de, bu 
klübiln bu seneki liğ maçlarında ikin
ci kümede oynayxp oynamıyacağr key 
fi yetidir. 

Anadolu klübü son vaziyetini mü
nakaşa etmek ve kat'i bir karar vere
bilmek için aşağıdaki tebliği ile bütün 
men.subininl davet etmektedir: 

ANADOLU KLVBV MVESSIS VE 
JIBNSUBININE 

Bir hükmen mağlubiyet karariyle 
sahadaki derecemiz sekizincilikten 
on birinciliğe indirilmek istenilmiş ve 
bu karara vak itirazımız üzerine ge
nel merkezce hak verilerek aleyhimi
ze verilen bu kararın bozulması karar
l~trrılmışken itiraz dosyamızın or
tadan kaybedilmesi suretiyle bu hak
kımızın tanınmaması cihetine gidile
rek klübümüz ikinci kümeye indiril
mek istenilmiştir. 

Bu husus hakkında karar vermek 
üzere 14 !kinciteşrin 937 pazar günü 
saat 10 da Üsküdar Doğancılar Halk-

Pariste esrarengiz bir surett.::: kaybo 

lan iki Beyaz Rus gcne:-ali mescit-si ha 

ıa aydınlanmamıştır. 

Yalnız Viyanadan bildirildiğin · göreı 

general Millerin kaçırılmasından bir haf 
tans onra general Skoblin Prağda görül 

müıtür. 
Bu haberi gazetesine veren Frar sızca 

Le Journalın Viyana muhabiri diyor ki: 
"General Skoblin Prağ:1 Gepc.unun 

M..'.>skovalı şefi ıle mi görüımcğe gitmiş 
tir? Gcpeurıun tefi Çekoslovakyaya sık 
sık g;.:ler. Çünkü Moskova gizli polisi 
nin Avrupa umumi merkezi oradadır. 

''Viyanadaki Rus muhacirlerinin söy 

lcdiğine göre, :.kc blin hakiki şahsiyeti 

ni daima dikkatle saklamı~ olmasına 

rağmen Avusturya, Maca"ristan ve Bal 
kanlarda çok tanınmıştır. 

Skoblin son seyahatlerinde sahte bir 

pasap:>rt kullanmııtır. 

Eski Çar ordusu zabitlerinin Orta Av 

rupada kur.:iuklan mukabil casusluk teı 

kilatı adcımları için, Skoblinin Gepcuya 
mensubiyeti bilinmeyen bir şey değildir 
Evvelce Balkanlardaki Beyaz Ruılan ne 
zarcte memur olan Skoblin. onlann dedi 
ğine göre Prağdaki umumi merkeze taf 
ıilatlı raporlar gönderirmiş. 

Esasen Skoblin, Moskovadaki Gepeu 
nun yüksek şefi ile iki ü~ kere karşılaş 

nuştır. 

"Çarın eski bir zabiti olan ve Viyana 
ldaki Rus ınahacir mahafilinde mühim 
bir rol oynayan bu adamın katiyetle söy 

lcdiğine göre. genera1 Skoblin Millerin 
kaçırılmasından sonra Prağa gelmiştir. 
Pariıten Prağa en doğru yol olar. Al 
manyadan geçemeyen Skoblin Avustur 
yadan dolaşarak Viyanada bir iki saat 

kalmııtır. 

"Bu ıab1t onu nzdıimı söylemekte 
dtr. Bw#~n SQnra, mukabil çar.usluk 

faa ediyorsunuz? olmakla mc§hur Mac Vestden QllU e~ 
- Karacaahmedi, Eyübu, çeşmeleri nun elbiseleri ~ibi bol ve ıftt 1 yıf 

sebilleri ... Ya ne zannettiniz? seler modasını Marion Matsh de 
Hem artık Piyer Lotiyi de sevmekte ol ğa başlamı§tır. , il1 ~ 
• ..ıı ğ .. ı· b·1· . A . k d b'" '"k annesııı . ..,u umu soy ıyc ı ırım. rtıst, ar asın a uyu ·_;dit 

- Nasıl? Piyer Lotiyi mi? tarisine benre~n bir elbise rf~ 
- Evet 1 Şimdi ben Kuacaahmede · , ~ 

gömülüyorum. Ve Piyer Lotinin pitores , ı , • = tL 
ki içinde değilim. Ben bir garplıyım ve R O_ & & • _ ' ~ 
osmanlr şarkından kalma Pitoresk ile • .. ~ ~·· 
ticaret edeceği.,,, Onu, belki de garblı 1,.,..uııe ,.ıd ~ . . • • ltalye.n lisesi yardlrekt.ör ,.. ... rıtfl'". 
lar gıbı tadacak olan çocuklarıma cıevre fa uıiest d!rektörn Sadi, 'Oııldldar ,...- ı1' 
deceğim. koleji edebiyat öğretmenliğine ıta!Y".,,: 

"'Rodosta İtalyanların yaptığı gibi sinden Aliye, Senpol Şeri 111eııi t~ ~ ~ 
ben ldeı eğri taşları olduğu gibi t~hkim tnenll#lne Sahne, Sen pot ı,eri tJ1lP 
edeceğim. Benim yeni mezarhklanm ö~~tmenl NUzhet İtalyan füıcıııne 

p· Lo · . m..,erdir. ~ 
var. ıyer tı ve o çcşıt edebiyata nef • İzmir A!yon mUdUrU Vahit d!lll ~ 
ret ettiğimiz, :irktüğümüz, dehşete düş ml&e geırnı,tır. Şchrlmlsde bir ıı.ıı-•• ~ 
tüğümiiz şey, alemi eğlendirmek ıçın kalacak, tetkikler yapacak, sonra ~el'., 
şarklı kalmağa, tahta köprüden geçme giderek, Ege a!yon mahsulU tıakıtııı 
ğe, etnoğrafya müzesinin kostümleri ile sat veklletlne izahat verecektir. ı-ur•IJll 
sokaklarda dol<ışmağa ma:ıkum olmak • Zehlrll gazlardan konı.nma artl"•.,, 
t ııQmüzdeld hatta bqında Halk F ~ 
r. evleri ve ilk okul binalarında acı1~ ~ 
"Şimdi ben de sanatkirımı Bursa ya • Ballke.cılrde bir hatta devanı e ror9' 7' 

göndeıl:iiğim vakit, ona, yeni garr Bur bir muhtarlar kurau açılr(lıııtrr. ~ ~rl 
sa&ını inşa ederken, osmanlı ve şaı k Bur muhtar iştirak etmlıUr. :Muhteli! 
sa sının pitoreskine riayet etmesini tavsi dersleri basit ıekllde vcrilecel<tlr· ~ti 
ye edeceğim: Çünkü bu pitoresk, husu • lzmlrde hayat pahalılığı, geçt'll ~· 

uran yUıde kırk nlsbettnde yUıc-t1 lı~ 
si tadından 1Jaşka, memlekete miiyonlar • Bu yılın gö~en nakliyatı. bir % 
verir ve durdukça kıymeti artar. Gele kad&r Köstencedcn NAmn vapurile ot'_ 
cek nesle, bizim nesle olduğund~n bir 1000 k~l Ue bltmıı olacaktır. Bunl~cef,ıl 
kaç misli kazanç temin eder. Asfalt yol, §ark! .Anadolu '11AycUer:fne gönderi 

Tilrkiyenin prk pitore:-Jci ve harabeleri dlr. ~ f 
sebebi iledir ki, !döviz oluklarına do'"nc • Yeni yolcu salonunun uzunlut'\re / 

nlşliğl 38 metre ve cephcııl de 11 IJ't' ':,,# 
cektir. rtııe iP'~ 

sekliğinde olacaktır. Binanın oı:e 1f .1 
~ . ~ , 

anzımattan sonrıı evlerimizden so nm umumi manzaruma hlk!ın. ış rı~ 

kağa attığamz eşyayı, }İmdi. naı:.ıl bir yük bir saau olan 34 metre yUk.sc1tllfi 

bir toplayıp vitrinlerimize koyuyorsak, kule yapılacaktır. ııı 
h l • Tasfiye hallnde bulunan. şark peri 

o:a arı hacılar saltanatı zamanında ve t to 
• !arı ılrketl dUn umumi bir beye 11 ,,.~·'-.,; 

§!ark zindanının zincirli mahkumlan ola yapmııtır. Toplantıya devlet ınurıılı ~ 
rak, isyan ettiğimiz Pitoreski artık mü bazı htsaedarlar lfUrak etmııterdlr· 4 
dafaa edebiliriz. Onlar dün .ar·ımu: idi: de., !danı heyeUnln raporları ıncet~ 
bugün en basit tliccar kafası ile bile velce ta.s!lye heyetine vcrilmlf ot9ıı1:1; 
kir'nruzdır. yotıerln genl§lotllmulne karar vc:ı.~..; 

teşkilatının gizli memurlarından biri • tzmlrde muhakemesi yapılın '-
ile takip ettirmi§ ve generalin Pr.-ğa ha irs k mlfr alyoz İnebolu "apuru faciuı hakkında~~ 
ek v I son se.lhaauı!L gelmlı, mUddelunıunı tpt' 

r et ettiğini ögrenmiştir. Teşkilitın 9 parl• &fmamlff Mehmet Ali ile Den!zyolları ı,ıetııı• 
Prağ&aki diğer bir memurunun bildirdi - Zekeriyyanın tecziyesini iJteıııJıtlr. ol-'w 
ğine göre, Moskovadan Gepeu şefi Pra Pariste garip bir şekilde bir silah kaçak • Kl'ndlllğinden de\•am etmekte oııt'°Jır 
ğa ayni gün g~lmiştir. Fakat, zabitin el çdığ~ m~.ydana çıka~ı~~ıştır. goslav:;a anla,masma mUstenlt ~rıOI~ 
d tt•w· 1A t bu d ih b 1 Bır gun, Irak elçılıgıne Almanyada le.rdan İstanbul GUmrUk Ba§lYIU _...11 f' e e ıgı ma uma ra a n ayet u 0 ,,... 

yapılmış olan 2.300 mitralyözün a!dırıl tahııla edilen miktarlara alt 11ııte ti 
maktadır . ., 

Ebllyetoameslz 
berberl~r 

Berberler cemiyeti Bet~diyeye ye
ni bi':' müracaatta bulunm·ışla.rdır. Ce 
miyet, bundan sonra ehliyetnamesi ol 
mıya':lların berber dükkar.ı açmaları
na müsaade edilmemesini, ehliyet im
tihanlarının da berber mektebince y:ı
pılmasmr istemektedir. 

Keyfiyet şehir meclisince tetkik edi 
lecektir. 

evi salonunda fevkalade kongre yapı· 
lacağından arkadaşların gelmeleri e
hemmiyetle rica olunur. 

ması için bir mektup geliyor. Halbuki, rUklert' tebllğ edflm11Ur. ııs1Jlll 
Irak elçiliği hükumetinin böyle bir sipa • Uttısat Vekllctinden görnıen 1otlo~,4 

rlne lıusust bir kararname ile çeJc ~ 
rişte bulunduğunu bilmiyor ve hükume dan 177,7315 Çek koronu kıyınctıııd~ İt' 
ti ile temas ettiği zaman da halrkatcn jot lpllğlnln kontenjan ho.rlcl :tarı- A 
böyle bir şey olmadığını öğreniyor. :me!lno mU!aade edilmlıUr. ~! 

Bunun üzerine, siparişi aldırma talebi 1 
ni reddd:ien Irak elçiliği hadisede:- Fran Bayan kö4•~ 
sız polisini de haberdar eö~yor. Yapılan ~,ıJ 
tahkik'atta, hu silahlan, sabıkalı bir gilıih e: • :s c-=- gti' 
kaçakçısının sırariş ettiği anıa~ıhyor. Soğuga karşı ve f 
Marahal ismindeki bu adam mitralyözle karşı !JICBk içlzll~,l 
ri Fransadan İspanyaya geçirmek niye ,o~ f 
tindeymiş. Sonbahar ayları ile beraber 0,. J 

soğuklarla beraber eripte ba!~o~ 
Eski modalar na kar1'ı ev ka-1mın alacağı bar ,) 

yenl~eşlyorl birler vardır. f'.J 

Ameri.kada yeni kadın modalar: her 
Bunların bapnda cıcak içkiler ıftl'r 

tedir. Bugün size, çaydan .,,e .~f' 
dan başka, bazı sıcak içkiler tJ 

deceğiz: . jtı' 

Dörthanların kulaksızı Punç gribe kartı en iyi btrç ~ 
Bir kiti için hazırlanacak puıı 

..................................................................... ~ 
HULOSI 

rı ıudur: ·~;I' 
Dörtte bir bardak rum atırı 1 ~" 

kahve kaJıfı toz ıeker atarsıııl'' ~ ~ 
cri:iikten sonra yanm limon ~ ~ 

Yazan : 

raglSz bnkı~larlyle bUtUn vazifesinin bura,la 
bltUğ'inl iddia eder: Dörthanlardan ke.sabay" 
kadar çektı:t bUtUn yol mefakke.tıertnln '" 
tık nihayete erd!finl e.vaz e.vaz haykırır: 

Dörthanlara rahat re.hat dönmek isterdi. 
HattA, ara ııra tarla c;!Uerinin yanında du 
rarak kısa keyif daklkalan blle geçlrdltl 
olurdu. Bununla beraber Kulaksız UııtUne 

binmek lst.erae öyle pek itiraz da etmez: !f•\ 
gele!lm, Dörthanlardan yeni bir yUk odunla 
kasabaya dönU§ zamanı ... 

Nitekim, ka.sabaya yaptıtı ilk .eterden 
ıoııra Dörtbanlara dönen KulakStU, Kara 

ıısz kendini en mutavaatktr bir teallmiyetle 
bırakmıı, hiç .ııe.1 çıkarmam11tı. Ama ne ıtı 

çıkarme.yıı! Kulaklannı kı.ıııuı, hattA muta 
dından bile hızlı, Kulaksızı tıkır tıkır bir hu 

çuk gUnde kasa.baya geUrmlıtl. Fakat ikin 
el yUkU kasabaya getlrmek Uzere yola dU 
zWdUğü vakit.. K&raglSz yerinden blle kı 

mıldsmamıı. anan yahfl, baban yahfl eıete 
kArctmlıtı. Hani, Kulaksız da Karaıısze 

KENAN 
karşı dikine mi dikine ııdlyordu ama: Ka 
re.göz de ltln kuyruğu idi ha. .. Fakat o gUn 
denberl de Kule.kaız Kara.göze bir oyun et 
mek !atıyordu; Dörthanlara keyfine göre ya 
ya dönerken Ustune binmiyor: bir taraftan 
etmedltlnl de bırakmıyordu. 

Fakat bu .efer... Kulak.IIZ Dörthanlardan 
kuahaya tekrar dönecek değildi ki.. Onun 
için, Dörthanlar yolunda :Karagöz kııkıı ve 
itirazsız giderken lklncl bir sefer gellıte baoı 
na ne çorarıar öreceğini tuarlryan yol ar 
kadqma Kulaksız Ali katıla katıla gülmek 
ten kendini alamıyordu. HO§, Ku.lakıız hak 

1tydı da.. Dörthanlara bir buçuk gUnde d/Sn 
mek için bundan ba§ka da çıkar yol yok 

tu, 

Ali, Dörthanlara dUıtUğU zaman tahmin 
etUtt kadar orada pek kalmadı. Babahtmm 
zaten bu dakikalarda t.arl&da olactmı bili 
yordu. Sadece analıtmı bir görebilaeyd! ? .. 

Onun, yola çıkarken okuyup Unemeılnde Ku 

rine, bardak doluncuya kadar ~ 

katarsınız. ı!I ~,; 
Bunu sofut:nadan ve 3fı•11'1 JY 

nacafı kadar sıcak ıııak içınelı / 
dır. 

6 -7 kitilik konyaklı punÇ f 
mak için de §Öyle yaparaınıı:...,.. ; 

Yarım litre iyi konyak yP; ~ 
frenk üzümü şurubu, 100 er'~. 
alırsınız. Bir litre de sıcak su / 

Yer kalmadı Kulakaız!. 
nız. Jı~"' 

IakJIJz en !ere.h verici bil"4haz buluyor; tdeta 
içinin su ve aydınlıkla yıkandığını hlııaedl 

yordu. Gelgelellm; anasını da bulam&m1Jtı. 
Eğer bir de onu g6rmek için beklerse en a.,a 
ğı yarlm gUn daha gececek demekU. Hal 
'bukl J<ulalunz, !;!lmdiyo kad&r hlc te farkma 
varmadığı bir §ekllde dakikaların Sazlıdere 
suyundan daha hızlı aktığını ldeta lşltıyor. 
fabriltanın adamla dolup tap.cağını; nuıı mil 

hendiıılerln karşısına çıktıltl zaman de!terle 
rin ytlzUne kapanncağını hissediyor; ara. sırR 
kulnklarma bir ses gelir gibi oluyordu: -

Tezek kulübe l!nUndo bir saniye f!lyle ~ r 
bir ayakta duran Kulakaız, D!lrthanlarm çıp Evvela konyağl porselen /' 
tak hUvlyoUnl, babalığının çalı§tığı tarlaya bir kaba boşaltmak lizımdır. t}I~ 

rup konur ve ka•rkh kan•trr•'' t glıfen yo:u, ormanlığa acılan y~ll ağartı pa :r :r 

tıkayı içine bir kere daha sindirdikten sonra, yavaı ıu ilave olunur. .,, ı 
artık hiç bir şey dU§Unmck ıatemiycrek Ka Bundan sonra üzerine ka~ 1 

ragözU ahıra çekU; ve arka.sına bakmakaızm ve havlu örtülüp ldemlen~irilİ~ ~ 
tekrar ka.aat>anın yolunu tuttu. İçeceğiniz zaman da krem• e 

C~v:ım f'dl) or) dersiniz. Bunu da sıcak sıcal< ~11' 
la veya porselen cam fincanl' 
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"·· proframı 1 

ŞEHiR HABERLERi ı 
. 

"UltUr b . . _ · ·kt· Bir polis yolda 
.' eledıye, vı layet 'le ı ısa- .. lü b ı du 

J
······················································s 

Garsonların i Boş kayık güzün-

dı rnahafilde bu··yu··k bir o u un 
Kanlar içinde galan 

"'~~"'•bay ~evkle karşdan~•.. ,,,; kmta<m• Hakkı0 •• 11<du~~dıeu .. r?.'i kim 
~c tı.ı ~Celal Bayann Mecliste iktisat vekaletine Turk e - • ' 
birı.rı~' ~ilck t Programında birinci şirketi., de bağlanacaktır.. t .

5 
becı. 

"'<il u a e al üzde ye mı:. :s 
~ ~ "' kiUr· rnacak meselelerden Bu şirketin esasen Y ·~ b'. kaç şah 

İli "tı:~ ~haitanrını ur olduğunu söylemiştir. hissesi vekalete aittir. Dıger 11 
tleri de 

'-Igj . ıın Çal 1 hisse sene .. lht lıahat u rşrna programında sın elinde kalmış o an .. k emi kurtar 
'-hıiJ § dur: satın alındıktan sonra Tur g .. 

e ,.1,,_ f . d vlet muessese 
' ~eııç)ilc~ ·~ehemmiyet ve ma şirketi resmen bır e 
~tltılıııı olu ' lYı Yetitnüf unsurlar e si haline girmiş olacaktır. d tahlisiye 
~ ebi açıla ~~calc, Bol bol meslek Başvekilin yeni programın . al ktedir 

._,ıı._ ~ili c..ı • t vc-rı me · 
t.ı.. ··oe, ile •CKat yüksek tahsilin teşkilatına da ehemmıye .

1 5
• irin ' si> t-lcnı • nişletı me 1 :s 

>tı.ı °'"• 18 .. ,,_ eaıne de önem ve..:•e Tahlisiye teşkilatrr.ın ge b hsol 
""'of &acun L_,. ·~ • 1 k mevzuu 3 

ııtı • ı:ıı-.ııır • -ranın, sağlam bün yenı vasıtalar a ınma daha 
'Poı.ıdlltaııcı İı~~n ebnelidir. P rofesyo lduğu gibi, tahliye istasyonl~ııu~onuşul 

Beşiktaş karakolu polis müretteba
tınd.ı.n Hakkı H'unter, dl\ıı ak§am, Be
sikta;itan thlamur köşkün~ giden ıs
!IZ yolda ağzı yüzü kanlar içinde ölü 
olarak bulunmuştur. 

Hadise dün adliyeye bildirilıni~, 
müddeiumumi Nureddin vak'aya el 
koya!"ak tahkikata başlanmış, dığer 
taraftan adliye doktoru da cesedi mua 
yene neticesinde şphyei calip birtakım 
araza tesadüf ettiğinden ceset morga 
kaldırılmıştır. 

ha ıırladıkları 

! 
cevap 

i

l Garsonların yüzde onu hakkın
• da yapmış olduğumuz neşriyatın 
i büyilk bir alaka ile karşılandığını 
: j yazmıştık. 

i Dün garsonlar cemiyeti idare 
i heyeti, Türbedeki mc.ı kezlerinde 
İ toplanmışlar ve yüzde on hakkın
: da bazı patronların gazetemize 

1 
vermiş olduğu beyanat! göriiş
müşlerdir. Bu hususa aıd geniş bir 

• de yazı hazırlamışlardır. Bütün 

1 
patronlara CC\'ap verecek olan bu 
yazıyı yarın neşrC'dcceğiz. 

den bir kavga 
Saı ıgeı de bir talebe 
arkadaşını çakı ile 

gara/adı 

DUn saat on ikide Sarıyerde bir ta
lebe arkada§ını ağır surette yarala -
mıştır. Vak'n şöyle olmuştur: 

Sarıycrde Edipağa sokn~mda 17.nu 
marada oturan mektep• talebesinden 
Mehn et oğlu 15 yaşında .Mehmet Ali 

ile aynı mahallede oturan ve Mehmc
din mektep arkada.5lerındun 13 yaşın
da Kenan deniz kenarında oyııaı !ar
ken boş bir kayığa binmek istemiş -
}erdir. 

~ ltı~ilatı tnlyoruz. Bu sebeple ziyade sıklaştırılması esasr a 

'e lllllııır.y~ezden İdh'e edilecek maktadır. kil ük es ·-----·-··-·····-································ 
iki çocuk biraz sonra bu yüroen 

kavgaya tutuşmuşlardır. Mehmet faz
la kızınca cebinde taşıdığı çakıyı çek
miş. Kenanm. yüzüne saplayarak kaç
mak istemiştir. 

atı 11.cfıt. etle spor, rnilli kültür sa Başvekilimiz Velal. Bay~r~n: ~'Halk 
(ııı~, \raıİYct nafa kredi temin edılmesı ıçın dak' 
~ 'llr d' gerek .. . dil · hususun ı 

Sanayi müesseselerine 
ait talimatnameler ilktedrisatta 

lı:ıiy ırclctörl""' .. unıversitece gerekse bankası .. teşkil e mes~ afilinde bü 
~il ttJc lca ugunce büyük bir mem sözleri esnaf cemiyetlerı mah 

~ha'iJ faııa i1~antl'lıştrr. yük bir alaka uyandırmıştır. ._..:ı· 
dir l11:Jcat • • d ŞIIIJiJl 

lııı • flit taıı . e alınacak olan ilk Küçük esnaf, memleketımız e . 
'ttı ı~~rı biitUn SıJi Yurdun her ye-rinde ye kadar hiç denece!~ kadar az hfımakye 
Ctı. ıltl b• Vatand I kT küçük esna a re '%· ır ~ok . aş arın yapabilme görmüştür. Başve 1 ın • . z ede 
alı' iL lrnJcanlar temin e/diJe di temin edilmesi hususunda ıttıha 

Bütün sanayi müe88e8e:erinin dahi
li talimatnamelerinin hazırlanması i
çin bir müddettenberi saııayi birliği 
tarafı~ıdan yapılmakta olan çalı§Jlltv 

lar sona ermiş, buna ait ta:imatname
ler hazırlanarak İstanbul iş dairesi U-

ikinci kadronun tasdik 
edilmigerek geri 

geldiği doğı u defli/ 
Son günlerde muhtelif gazetelerde 

lstanbul ilkokullarına ait Killtilr Di
rektörlüğü tarafından tanzim edilen 
na.kil kadrolarından ikincisinin Kül
tür Bakanlığınca tasdik edilmediği ya 
zılmıştı. Bu mesele etrafında yapılan 
neşriyat tamamiyle asılsızdır. 

Kenanın feryadına sandalcılar ye
t işmiş, çocuğu doktora gôstcrmişl.~ -
dir. Doktor yaralının hastahaneye kal 
dırılmasmı bildirince sıhhi )mdat oto
mobili çağrılmış, Kenan Beyoğlu has
tahanesine kaldırılmı§tır. Mehmet ya
kalarumştır. 

ıı~ .. t"ll .... Y• t db' k .... k esnafı son derce~ mem 
'ile .}'tı "''llhtclif . cegı e ır uçu • 

çüncu bölge amirliğine ve::'ilrni§tir. 
lş dairesi b<.;lge amiri Halük dahili 

talimatnameleri tetkik ettikten !Onr& 

tasdi!< edilmek üzere Ankara iş dai
iresi merkezine gönderecei<tır. 

TRA."\!VAYDAN ATLARKEN -

Taksimde Uğurlu palasta oturan hiz
metçi Minas Şişliye giden 600 numn
:-alr tramvay arabasının a.rka kapısın-

i' eğ· tclun en h vtlayetI~rde açılan nun etmiştir. 
1 tc~~cnltrj ü_cr~ köşelerine kadar , Küçük esnaf bu krcidini~ bir an evve 

il.le rı ~önd ~etı§tırme kursları saye tahakkukunu beklemektedırler. 
~ lah crılınes· t . d 
~trr Sil g·\·ın·· 1 emın edildiğin T 7.ll ,. f oe belediye e 
~0,l • UJ Vatandaşlar ÇO J' f age .. Yunan Eıkanıharbige 

h eyet i dün gitti 
Bugiln ilkokullarda kadro mes<'le

sl denilen bir şey yoktur. Yapılan 

kadro nakil kadrolarıdır. 

dan atlarken dilşmüg, muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanarak has
tahaneye kaldınlmıgt:ır. 

ç f~ eliıtı, Jr Başvekil Celal Bayarın nutkunda ;ı.la 
, ·~ O] rsa bir . . • · de plan dahılın 
ı ita! lıpt.ı 

0 
zamanda ilk tahsil yet ve beledıye ışlermın .. . 

l L illa,, kurnanı h• b' d .... fil' w• ve l•ÖprU ınşaatı Ankarada yapılan Batkaıı antantı 

Erkanıharbiyeleri toplant?sma i§tl -
rak c ttikten sonra şehrimb:e gelen 
Yunan erkanıharbiye heyeti diln sa -
bahleyin Cumhuriyet meydanına gide
rek abideye çelenk koymuştur. 

Diğer taraftan ikinci ilk tedrisat 
kadrosunun tasdik olunmıyarak geri 
geldiği etrafındaki havadis de yanlış
tır. Bakanlık ilk tedrisatın şehrimire 
ait olan ikinci kadrosunu geri gön-
1dennemiştir. Kadroda !stanbula veri
len 109 öğretmenin açık bulunan öğ
retmeı.ıliklere tayin edilmeleri işini 
kendılerin daha evvel bildirilmek mak 
:ıadiyle bunların isimleri v~ tayin edil
dikleri okuJiar telgrafla Direktörlilğe 
bildirilmietir. İkinci kadro yakında 
gelec~ktir. Dün de üçüncü kadro cet
veli Bakanlığa gönderilmiştir. 

KARNINA GAJ"; DÖKEN ÇOCUK 

ı)LDÜ - Fındıklıda GilmU§Suyu cad
desinde 84 numaralı evde oturan Os
manın bir buçuk yaşındaki çocuğu 

l.ıt 't ti!h .rilcaı-b rş ıç ır vatan e yurut ecegı. şose . w• ı 
~"'l~" &ilcıc b··r. · nın cezri bir şekilde haUedilecegı. ıta__ı: 

ıı h· c }'lıltsck oyıe olduğu gibi orta bulun imarına devletçe yardım d~ılecegı 
Orta it ''kıe •. ta~cil vaziyeti de mo yolundaki izahatı vilayet ve beledıye mu 
~t tahsil ~ıl'I?ıiş olacaktır. hitinde büyük bir alaka ile karşılanmış 
• 1\ llltıh oilUlJarı d 
'il altk k n a okuyan vatan tır. 

4 ~ t~tztıeierı a 11Urette yüksek tahsi f stanbulun imarı belediyenin dar 
bütçesi ile bir türlü kabil olmamaktadır. 
Bugünkü varidat ile umumi hizmetler 
ancak karşılanabilmckteljir. Gittikçe ge 
nişleyen ve ihtiyaçları artan şehrin ima 
n ancak devletin maddi yardxmı ile 
mümkün olabilecektir. Tramvay şirke 
tinden alınan 700 bin liranın Eminönü 
meydanının açılmasına tahsis edilmişi 
devletin yardımlarından ilkidir. Bu yar 
dım mıktan genişletilirse İ~tanbul hazır 
!anacak bir imar planına gore mua~en 

Öğleden sonra müzeleri gezmişler
dir. Akşam üzeri tam saat 18 de oto
mobillerle Perapalas otelinden ayrıla
rak r1htıma inmişler ve R.'.>ma.nya va
puriyle memleketlerine ha:-eket etmfe
lerdir. 

Hayreddin bir hafta evvel küçük bir 
ı;işe lı:inde bulunan gazı karnına dök
müş, birgün sonra karnında açılan ya 
ralar Beşiktaş Dispanserıae gösteril
mi&tir. 

... ~Sler · . ll'lccburi değildir • t 1 ~ ~ •çın b· · · 
~ ır ır çok meslek okul 

'''ek . 
. ~ bur okuuar:r .. 
oı: i!lar.:ı- na gore genç'cr ay 
lift r· ~ Yet· tir• • 

•aı •I\ Yct
1
• • • ış ıleceklerdir. 

• 'ı t·· ,ŞtirıJnı · • . tıcı ' 11lıfa· esı ışıni eie alan 
ı i!Jt:.r. ~~al ın de branjlarında ilıti 
~ 1. arına b·ıh p • •3Je( 1 assa dikkat olu 

~ lldac] O(lılı 
et 11' ,. 1Jarr 

hı. ~dıJı.... ıaltr dnın ÇoğatmaSI da ilk 
•d "<ıt~ n a b A 

~ıı b ' ha 1 u Plana göre hare 
4 oı. er § anacaktı y . ~~k .}>anınki r. ava~ yavaş 

• Ck trr. a bu okullar çoğaltıl 

\' llıı.ı Oltı.ıılarr a lr 
ı:,Qlllıt c1a ih çı rken yüksek tah 
ııt ........ bı.ı . ına1 cd ·ım· . 
.~tıı~ı l§i k ı ıyecektır. 
"U... • Cr avray ,_ 
~ , 'cçiı acar. ve yaınbile 

e Pııa ~rck alın cak 
tcı'tiz. Cak taı· a tır. Bu işin 

!lor . ımatnamelcrle tesbit 
:ı tcık· 

ı... 'da d~tı 
"ı'ıı l't • llrn ı 
!o llıe\r 'dııltıc . 0 Plu olarak bir el 

~tıac,.~t İ<fn.~1 işi de esastrr. Eunun 

I "ıc ··'<in ku 1" 
~I llıcrkczı:ıe .upleri bir araya 

t,. 18"-di n ıdare edilecektir. 

~~~ıat, . llıuhafilde • '"I· n ısta ~.~~aı ilt Batu:] ndardize edilerek mil 
"'l~ lla .1 :r arının k '1 ~6 ..... air b mura abe altına 

tt lıı l 1li "c t" aıvckiJin sözleri de 
tı Cc~1 ~er A.tau~~arrnı sevindirmiştir. ~ c:ıa turk" 
~ .~lıha Yarrn 1'" un nutkundan son 
~'q oıı.ı faıa e<f Urk parasının istikra 
., •a •. ilaca.. Ccck ve d l" 
Q -~da gı halt . eve uuyona 
~~.ılaıı b·' lrtUı:ait ;~dakı sözleri para 
'l~ ~·tlik ır kaç za ır hava yaratmıştır. 
la~l'ıtı tı)a dolayiai ~n evvel kabinedeki 
~~Ilı, ncı,lbıt Ye ç:karılan bazı şayi 
t~~9ıı1~t~Yboı~ oldugu §Üpheli hava 

-ıc " lif .. ,UJ b" 
llıt;. Olı.ı~ tn artık b. ır takım frrsat 

C dal\ " Olsun ır daha her ne su 
' % h eriJ?l'li"c oyun oynamalarına 
~ c:ıa " teğ· llt h~h l'arın •ı_ • 

1 anlaşılmıştır. 
t) Stt lıttısad· 

h ttıit ı.._ tiğj e 1 meseleler ara 
c:ııı "'il n tnUh· . 

tıda . tıkın k · ıtn lJlerden biri 
!..'" Ei ... b1~tihcıar u~uirnasıdır. 
'flitll ııı.l l ı. edıif'n . 

h il)..._. <ara " gaye ışaret e 
Q .... ~. e de · 
~ t Sok ır. nız yoIIannın bir 

~ ıla1ıc cl~i~ tl'lij 
il \r 'lluatl'I· ~SSCSelerini ihya ede 

' tre ır hır k" \ !la d . ccıc olan ıe. ılde çalı~maya 
~ lh}.ir Ola ... C Denız bankın kurul 

""llaf " cı~1 
"'t Clrıid a Bayarın sözleri 
!'f~l e de . 
~ ~ sevınçlc karşılan 

!f t "tıf>. tl'I 
""1. Oesscset · · · h_ ·~lct• erının bi · çokla 

~ ınc ba~ı 
i~ ha g ı bulunmakta 

llkrn k 
uruını 

asr dolayisiylc 

Muhterem nılsafirler merasimle u
ğurlanmışlar ve gerek AnJcarada ge
rek İstanbulda gördilkleri misafirper
verlikten büyük memnunıyet beyan 
etmişlerdir. 

Bugün İstanbul emrine verilmiş o
lan 109 öğretmenden ancak 23 ti tayin 
edilmemiştir. Bunlar da yeni yapılan 
ilçüncil kadro cetvelinde ve diğer açı
lacak yerlere tayin edilecektir. 

Çocuk evde tedavi edılirken tslmüş, 
ceset r.abıta. doktoru tarafından mu
.1yene edilerek gömUlmesi::ıe izin ve -
rilmi§tir. 

KALB DURMASINDAN öLüM -
Taksimde Cumhuriyet ca::ldcsinde o
turan !ktısat Vckileti fabrikalar u • 
mum müdürii Necatinin kızı 28 yaşın

da Saadet dün annesiyle H:..ydarpaşn
ya geçmiş, garda birisini uğur1a:-ken 
yere düşüp ölmüştür. 

b. d Ankara gibi mamur bir şe 
ır zaman a 

üç aylıklar , 
hir haline gelebı1ir. ~ lstanbul Defterdarlığından: 

h J nan plan mer 1 _Bilumum zat maaşları sahipleri Prost tarafından azır a 

k d k 1 k bı·r tetkik bürosundan yoklamalarını mensup oldukları. mal-
ez e uru aca ti h t 

b·ka konacaktır. müdürlüklerine milracaa a nı aye 
geçtikten sonra tat ' . t ki 

. .. .. .. deki sene zarfında netı aym yirmisine kadar yap ıraca ar -
Bu ış onumuz . 

1 ·marrna yakın hır dır 
celcnirse İstanbu un 1 • 

zamanda başlanmış olacakt":.. 2 _ Maaşlarını iskonto ettirmek 

t b 1 b le/diyesi başvekılın ehem suretiyle bankadan alan rt.Ut~kai.dlcr, 
stan u e 1 - .. .. b rmı be

. l d d yu turizm mese esme onu duIJar ve yetimler u ayın yı 
mıyet e ur ug b .. "k b. üzd ı ı m ı 
müzdeki seneler zarfında uyu ır e şinci gününe kadar c an ann a -
hemmiyet vere:ektir. . müdürlüklerine ibraz ederek vir.e et-

Önümüzdeki yaz daha. genış pr~~ram tireceklerdir. 
Jr bir festival yapılacağı gibi bu. munas~ 3 - Bu müddet zarfında yoklama-

.· ·de ehemmıyttle go 1 larm ve cilmanla betle seyyah celbı ışı arını yaptırmıyan . . -
zönüne alınacaktır. • rını vize E"ttirmiyenJerın yoklama ışle--

aşa arasında feri ri umumi maaş tevziatından evvel ka-
Sirke~; ile ~~~::::si de önümWJdeki tiyen yapılamıyacak ve maaşlan da 

bot işletı m~sı rtık halledilmiş olacak verilemiyecektir. 
sene zarfın a a b mesele Şark demir 4 _Alakadarların derhal müracaat 

tır. Şim~iye k~dya~z:ü~den hallediltmiyor ları tekrar ilin olunur. 
yolları ıdaresı --------:-::-:::==:-=:::~ 

H Yc:Jarpaıaya geçirile 
du. ihc: karışıp karşılıklı lar Feribotlarla a 

Bu i':lare de tar . eline geçince feri cek, katara bağlanacaktır. . . • 
• 11 d•vletın B tl Londra trenıne bınen bır demır yo a:r ~ h Uedilmiş olacaktır. u sure e ~ b 

b t · · d suratle a 1 .. k 1 undan hiç inmCQen Hale e o ışı e ri Sirkeciye ge oı ten yo cu vagon 
Avrupa trenle 

1 
tar çıkmadan vagon ı kadar gidecektir. 

sonra içindeki Y0 cu 

Para Borsasında 
Dün İstanbul borsasında birinci ter 

tip Türk borcu tahvilleri 15.15 den 
muamele görmüş, ikinci ve üçüncü ter 
tip Türk borcu tahvilleri iızerine hiç 
muamele olmamı§hr. 

Bundan başka Merkez Bankası his
se senetleri 95 den, aslan c:mento tah
villeri 11.05 den satılmış, bir İngiliz 
lirasına Merkez Bankası tarafından 
623.25 kuru§ tesbit edilmiştir. Dün 
Londradan gelen telgraftı?. bir İngiliz 
lirasının fiyatının evvelki günkü fi
yatı aynen muhafaza etti;i bildiri! -
mişti:. 

Altın, dün borsa bariciııde 1082 de 
açılmış, 1083 de kapanmıstır. Bu su
retle diln altın bir kuruş daha yük -
selmiş bulunuyor. 

Bir kaçakçlhk 
Gümrük muhafaza teşki!atı memur

ları yeni bir gümrük resmi kaçakcılı
ğına elkoymuşlardır. 

lstinya dok eirketi atölyesinde bir 
müddettenberl bulunan eski kablo §İr
keti direktörü Davsona ait bir kotra
nın gümriik resmi verm• l1sizin satın 
alındığını duyan muhafaz:ı memurla
rı derhal işe vaziyet etmiş!er, yapılan 
teftiş neticesinde motöriln hakikaten 
gümtilk resmi verilmeden satılığa çı
karıldığı tesbit edilmiş. s:ıhibf hakkın 
da zabıt tutularak kanuni takibata gi
rişilmiştir. 

Doktor tarafından yapılan muaye
nede Saadetin kalb sekte inden öldil
~'Ü tesbit edilmiştir. 

BALKONDAN BAKARKEN - Ye 

niköyde Köyba§ı caddesinde oturan 
Fazıla isminde bir kız ikinci kat bal
kondan bakarken muvazenesini kay
bedip düşmüş, muhtelif yerlerinden 
yaralanmış, Beyoğlu hastahanesine 
kaldınlmı§tır. 

ÇALDII{LARINI SATARKEN YA
KALANDI - Sabıkalı1ardan Kadri 
4 gün evvel Denizyolları idaresine ait 
bazı eşyayı çalmış, hakkında tutulan 
zabıtla. mahkemeye gönderilmek üze
re yola çıkarılmış, sokakta kalaba
lıktan istifade ederek kaçmışh. 

Kadri dün Galatada çaldığı eşyaları 
satarken yakalarunış, müddeiumumi -
liğe verilmiştir. 

..... ........... 
Haydarpafa riyaziye 

ö§r et menl 
Haydarpap riyaziye öğretmeni 

Bay Halid Ziya Konya kUltilr direk
törlüğüne tayin edilmi§tir. 

25 ve on k11ruşluklar 
TstanbuZ Vilaycfüıden: 
1 ·- 2257 sayılı kanunla verilen sa

lahiyete jstinaden evvelce yapılmış o
lan ilan mucibince eski nikel yirmi beı; 
l•uruşluklarJa bronz on kuruşluklar 
30-11-937 akşamından sonra teda
\•Ul etmiyecektir. 

-Ressamın karısı - Hadi, ç.obıık 
bitir tablonu ! Balıklar '1.·01.."acalc, yi
yemiyeccğiz! 

2 - Tedavülden kalkacak olan bu 
paraları ellerinde bulundll:"anlnr mez.. 
kfır tarihe kadar mUbadele etmek üze
re bilumum malsandıklarıyle matsan. 
dıkları veznedarlığını yıpan Ziraat 

bankalarına. veyahut Cumhuriyet Mcr 
ke.z bankası şuabatına müracaat eyle
meleri ilan olunur. 
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Sovyetler birliği Brüksel 
konferansından çekiliyor mu? 

Litvinof dün birdenbire Belçikadan ayrıldı 

Protesto üzerine italya 
Anlaşmanın Savgetleı1e değii, komunistliğe 

kaı·şı olduğunu söylÜJJ@l' 
Roma 9 (A. A.) - Sovyctler birliği 

büyük elçisinin Cont Cianoyu .ziyaret e 
derek İtalyanın komünizm ıaleyhindcki 
pakta iştirakini Sovyet l,lükumetinin 
gayri dostane Lir hareket telakki ettiği 
ni biUird~ği l'C~en haber :verılmekte 

dir. 
Sovyct büyük el5isinin kont Cianoyu 

ziyareti ü2erine Sovyetler birliğinin ko 
milnizm aleyhindeki paktı protesto etti 
ği yolunda rivayetler dolaştığından sela 
hiyetli mahafiller bu paktın kimseye mü 
teveccih olmadığını ve Sovyetler birliği 
ni değil, üçUncü enternasyonali istihdaf 
ettiğini teyit eylemiştir. 

Konferanstan çekiliyorlar mı ? 
Brüksel 9 (A. A.) - Sovyetler birli 

ği hariciye komiseri ve Brüksel konfe 
ransındaki '6ovyet murahhas heyeti rei 
si Litvinof bu alqam Belçikadan ayni 
mıtJır. 

ingiliz Başvekilinin dünkü nutku 

DünlJa s(qaseıi karşı
sında ingillere 

Milletler ceıniyetiti kv~e~len
dirmek istiyor . 

Londra 9 (A. A.) - Belediye reisi • 
nin senelik .ıiya(etinde bu .akşam nutuk 
söyliyen ba_şvckil Çemberlayin Çin -
Japon ihtiWından babseı:itrek demiştir 
ki: • 

Veni bir Cengiz dev. 
kuruluyor 

Bu hükumetin arazisi ve 
fusu nekadar? 

.........__..__ .............. ! ____ ~ 
Lehistanda çıkan •Na, Vreme,, gue j1 

tesi Japonlann Çındeki :UreKltına talı, T ı·f.&. ., k n ef 
si:. ettiği bir ~kalcsi."l'de şunları ya4 -L a 
maktadır: il- h ı · k e dli' "Şimali Çindeki Japon orchılan Mogol il. e J 
süvarilerinden çok yardım görmtktedir I ,,,ciJt 
]er. Japonlar b-u aSkcrt yardımlarından (Üsttara/ı ~ 
dolayı Mangu - Ko namiyle bir Mogol bi ın ·m servetlerinıiıden oJaD~ 
devleti teşkil edeceklerini Mogollara va ı larm ~llerini tehlikeye ~ 
dctmiılerclir. Bu devlet, konı§u Mançur dşğildir. Kaldı ki alelade ı.-:,.. 
ya tlevleti sisteminde olacaktır. tedrici Stll'ette koyuna çe:-1' ;,-

IVcni devletin projesi hazırlant:'\lJ •c hası matlup Qli& bile tif ik 
Seyuanda muvakkat bir Mogol hükOme yine istisna etmek ıazıınıt!~ 
ti de şimdiden te§k:il edilmiJtir. Mqgol Bir iki yıl evvel ~ . ~ 
prenslerinden Yıun 'bu hükUmetin baıı t!ftik fiyatları dü§ffiUştu. Bi;~ 
na getirilmiş ve Mogol milli lider: olan Uk yirmi beş kuruaa ltadf.r 1 

prens 'reva~ t'a hüktlmete dahil ol vakit aslı on, on l>eş lira ~ 
mu1tur. olan bir teke bir buçuk ura~~ 

Yeni Mogol hükameti iç Mogolistan satılıyordu. Bir taraftan d• ~.JI 
şimali Çindcki Çtbar ve Scyuan eyalet 1 tiftik keçil~.rini keaiyol1i~ _. 
leri ile şarktan Mançurya ve 1imaldm versin, hükflmet tehlikeyi ;;ı 
Sovyet dı~ Mogolistanı, garpten Çin gördü. Tiftik cemiyetinin al _..Ae 

Türlciıtanı ile muhat olacaktır. Bu birlere mıiıaharet etti. Bu 8'Y'°~ 
devlet Çin seddinin ıimaJinde Mooguko tik nesli de kurtanlabildi. ~'f 
namiyle kurulacak olan yeni bir Cengiz Anla§ılıyor ki bu defa da ~ ~ 
han devleti olacakor. 150 milyon inaam nununun tatbikatına ait bir. ~ ~ 
barındıracak genişlikte ve Lehistandan luklar yü;ünden tiftik neılı ;J, 
iiç kere daha büyük olan bu topraklar .ü tehlike ile ka.r§ıiaşmıştır. ~er~ 
zerinde, hali hazırda 700,000 Mogol, bir an ew:el vaziyeti tetkık ·r~' 
150.000 Çin, 30,000 Burat, 5,000 Rus tehlikeyi bertaraf edecek tedbl 
yaşamaktadır. mak gerektir. ___/ 

Halkın geçinınesi hayvancılık ile te -
m.in d:lilir. Bu memlekette yüz elli ınil 
yon beygir, inek, koyun ve deve bulun Rüya, 

öyle zannediliyor ki, Litvinof bu ani 
hareketi ile, Sovyetler birliğinin !'3.Sifik 
konfera.nıı icra komitesinden ve k~za bu 
konferanaın tavaşaut komitesinden d11a 
nda b1rakılma$1 için yapd._n teıebbiisle 
re kaf3ı me.mnuniy,etıiıliğini izhar et 
mek istemiştir. 

Tüık- Yunan 
dostluğunun Av 
rupaya verdiği 

ders 

maktadır. 
İngiliz hükttmetinin hedefi ötedenbcri -------------- ı - (6 ncı sayıf rdafl aeııf""~ 

medikleri bir takım ınazh~ 
rUyalarrnda ermektedir. 1'f ı ~ 
kemnıel bir ~ve sahip oJduklarıı'J! 
ginl~klerlril, muvaffakiyet~ 
!erini. zengln akrabaları . bul / 
nu, kendilerine güzel hcdıye~ 
ğini hep rUyada görebilmekt ~ 

Atina 9 (Hususi) - Yunan kralı 1I 
inci Y orgi dün Londrada misafir edildi 
ği Bukinggam sarayından çıkarak ana 
kra1i5e Mary ilı: krahn kardeşi Glucestet 
dukasını !Ziyaret etmiştir. 

Çin - Japon ihtilafını her iki tarafa te 
şebbüslerde bulunarak halletmek ve ay 
ni zamanda bu huausta Amerika hi*\l 

•meti ve diğer olakadar devletlerle eılcı 

Lehistanda ihti
lal tehlikesi var 

münaaebetlcrd: bulunmak olmu3tur. 
Maatteessüf bu gayretler §imc!ye ka Cumhurreh.ill ile, ordu 

lda~. muvaffak .:>lamamı~tı:· ~~cri~~run kuman danı 
Brükael konferanaına ııtırakını Şıkago 

ela Ru.zvelt tar11.fmdan izhar olunan ar 8Dl8Ş8mıyorler 

s 

Yine anJaşıhyor ki Sovyetler birliği 
mezk\tr iki komite 1-talyanın temsil edil 
mesinden de memnun değildir. İkinci 
Sovyet delegesi Potemkin BrükseJ!de 
kalmıştır. 

Fakat Sovyet heyeti murahha.f.asmın 
pasifik k9n(c:ransmdan tamamiyle çekil 
mesi de muhtemeldir. 

Yunan kralı, Londraya muvasalatında 
Türkiye, Yugoslavya ve Romanya cl5ile 
ri tarafından kaqılannuştır. 

Fransız gazetc.leri Yunan -kraluıın sc-
yahati hakkında mühim makaleler ~z 
maktadırlar. 

zunun tahakkukuna doğru ilk ve sok 
kıymetli bir adım olarak telakki ediyo -
rum. Ruzvelt bu nutkunda bütün ıulhu 
seven milletlerin muahddclere hürmet 
ve ihtilaflann .sulh yolu ile hallcdilmeei 
lehinde müştereken hareket etmelerini 
terviç eylemişti. O kana;ıtteyim ki, İn 
giltere ile Amerika aruında daha sıkı 

bir anlaşma ve daha Jrnvve.tJi bir Jtedcf 
hirliii Ruzveltin terviç ettiği ve bizim 
de berfünsedijirniz davaya çok yardım c 
>dccektir. 

Belgrad (Hususi muhabirimizden) -
Pariıten bildir:.ldiğine göre, Leh cum • 
hurreisi .Motsiiki ile Leh ordulan u ., 
mum kumandanı mare§al Riclı: Smigli 
arasında derin bir fikir ayrılığı yüzün 
den münasebetleri kesilm.iıtir. 

Tabii çocuğun ha~tT ke§f~ -;I, 
mtıhtaç bUyilk ve nıeçhul ıe ":,) 
dır. Bu 11ahayı tetkik etınel< b!Jf;. 
ğun zihni f aallycti hakkınd~ ıJ ~ 
yeni şeyler öğrenilebilir .. ve ~i~ hk 
nln de çocuk yetiştirenlere, c&I' 
hocalara büyük yardımı ola 

Oçlere karıı üçler 
Brüksel 9 (A. A.) - Amerika nrnrah 

hası Norman davis Edenle görü§müş 
tür. :tki devlet adamı konferansın icra 
komitesi teşkilatı hak~nda ve Roınada 
imza olunan Antikomünist ü~1er <'Jllaş 
muma karıı 'İngiltere - Amerika -
Sovyetler birliğinin müşterek harekette 
rnlunacııklanna ıdair bir çok ecnebi mem 
Ieketluit:ıde dolapn rivayetler etr<ıfında 
gör.iiJlerdir. 

B.r:~S:Cl 9 (A. A.) - Roma üçler-an 
laşmasma kar'§ı mliJter:ek bir harekette 
hlllunacajına dair dolı§an rivayetleri A 

Ezcümle Pct!t P.arisien gazetesi kra· 
ltn memleketine karşı hizmetlerini say 
dıktan sonra u mütalcayı yürütmekte 
dir: 

''Başvekil Metaksasın -seyahatiyle :Yu 
nanistanın Tüıkiyc ile yakla~mast son 
ve !ayanı ehemmiyet §eklini al.ıu§tır. 

iki devlet arasındaki münasebı;t bağ 
lanmn .sıkılığı öyle bir dereceyi bulm~J 
tur lçi münazaayı mucip olabilecek bü
tün mesel::lcr ortadan kalknu§tır. 

Avr:upa devletleri Türkiye ve Y-una • 
nistan ta.rafmJdan verilen bu deni naıa 
rı dikkate ,aknap ~ecburdurlar.,, 

merikan heyeti murahhasası gülünç ola --.---,....---------...,...--
rak tavsif eyle.miktir. Yunan1standa •lddeUI 

Pr.otesto nasıl telair olunuyor ? yağmurlar 
Berlin 9 (A. A.) - Alman siyasi ma Atina 9 (Husu~ - Yunaniatanm 

aafili, !Roma anlaımaıırun Sovyetler tara her tarafında tiddetli YiliD>urlar de 
fmdan protesbsunu Sovyet hükumeti vam etmektedir. Dedeağaç - Scli.nilc 
nin iiçilncü enternasyonal ile mütesanit şimendifer münakaIStı muvakkat b.ir 
olarak har.ekc.t e.ttiğinin bir itirafı sure köprü ile temin .edilmiştir. 
tinde te!'ir eyl~µıektedir. Havanın feualığuıcian bozulmuı olan 

U,ler wt.mü oluyor? Seliinik - Atina telefon hattı yapılınıt· 
Varıova 9 (A. A.) - Hariciy~ ncza tır. 

reti ile sıkı münasebetleraiame eden Po Sorgu hlklmlliU lmtlhan•arı 
lonya tılMCelleri Uhjşt~ komünist a 
] h~~ kt . . k Ankara 9 (Telefonla) - Sorgu h1 
ey WlrI pa ına 1ftira etmesi mevzuu T.: 1 · • • · . · 

b h 1 d v p ""'m erı ıçın yakında bır 'imtıhan yapıla 
~ soma ıgmı ve olon~ hükumeti caömr evvelce haber vermiştik. 

mn her zaman olduğu gibi münasip gör ~u · t'ha t "h' bu •· t ~t d'J ·d·· v •• 1 o ım ı n an ı gun esu:ı e 1 
ugu vasıta arla )comünizme kar,şt müca · b 1 ı tih ~ be 

dele etmekte olduğunu bildirm,.ktedir ınd ı~ u u1 nuykor. m an r ayın on §İn 
1 · e yapı a:a tır. er. 

Ayni mahfeller, Polonya harki siyası: 
tiniJJ iki taraflı paktlar ıi.s.temine sadık 
ka1dı~ın.~ ideollljik ve husuır..et esasına 
müstenit bloklar te~kilinc muhalif ibJJ 
lun:iuğunu ilave ctmckt~ir. 

Balkan antantı deniz ve 
deniz nakliyat anıa,ması 

Atin.;t 9 (Hu:iuıi) - Re&mi ıazete ile 
aetıcdilaı bir kanun Bükreıte Türki~. 
Yunanittanr ~y~ ve Yu.ıotlavya 

devletleri arasında hava ve deniz nakli· 
yatının inkipfı j~in aktedilen itilafın 

Yuıwı bUkOmeti tarafından tasdik edil 
diğini bildirmektedir. 

~---ı"'"!"~~ ....... ~~~~--~~--

1 LAN 
16trın'bul D~rdüncü lem MfnltUJ"

luğwıd.an: 

Uc.hcuı ve paraya çevrilmesine ka. 
rar vcr.:ilen b.ir adet .kili ısarı renk 'be
yaz telJi banda, üç metre boyunda .kır
mızı reş, iki parça saray işi amnaiı 

perde ve 11aire açık arttırma ımretile 
15-.:11-937 tarihine müsadif pazar
t~i günü saat 13 de İstanbul Beledi
ye :ınüzayede salonunda satılacafm • 
dan talip olanların mahallinde hazır 
bulunan memuruna müracaatları illn 
olunur. 

(236~) 

Çemberlain ispanya ihtilafından hah 
ttderek bu ihtilaf tarhinin en memnuni 
yetli safhasının Frama ile lngiltcrt' ara 
sındaki tcşrikimesainin resa.nct bulmu! 
olmasının teşki lettijini -söylemiştir. 

İngiliz ba.şvckili, Roma - Bedin 
mihverini iki büyük devletle olan müna 
sebat hakkında tngiliz hükümc.tinin bu 
devletlerle dostluk ve karşılıklı anlaşma 
e.aası Uzerine müna~ebetlerini tesi11 et 
mek arzusunda bulun!duğunu söylcmiJ 
ve demiıtir ki: 

"İngiltere ile bu devletler arasmdaki 
münasebetler rejim ve dahili idare fark 
larr yüzünden müteessir olma.malıdır • 
~vrupada ifima:iı ve emniyeti fevkal!de 
kuvvetlendirmek itibaryite çok ziyade 
şayanı arzu o'lan böyle ıbir anlıaJma u
mum beyanat He dejil, dah;ı ziyade ya 
n resmi konu.1malarla temin edilebilme 
si mümkündür. 

Esasen bunun içindir ki bu .a~am bu 
mesele hakkında daha !ula eö.r: söyle 
n:ıek istemiyorum. 

Çemberlain Milletler Cemiyeti nüfu 
zunun uıU.mıı .olma11na teessüf etmek 
le beraber demittri ki: 

Bununla ber~ber Milletler Cemiyeti 
hall daha çok !aJdah ve kı)'metJi i.ar 
görmektedir. fc&iliz hüklımetinhı hede 
fi Milletler Cemiyetinin otoritesini kuv 
vetlendinnek auretiyle maddt ve manevi 
kudretini de arttırmaktır. Bu auretle 
Milletler Cemiyeti tesWııde hakim olan 
gayelerini muYl!fakryctle Wıaklwk et 
tirebilecekbr. 

.:Mare~l Lchistanda askeri diktatör 
lük ilan ederek, Cumhurrcisini iıotif~a 

mecbur etmek uısavvurundadır. Lehli 
ler, bu iki liderin bu suretle anfaşama 
malarından çok korkmakta ve Lehistan 
da bir ihtilal sıkacağını ıöylemektedir 
ler. 

Musotininin 
oğlu 

(Üıı ·anı l>irinciile) 
de, gt:ny "11.yyare zabitinin nerede bu
lu.ndqğundan ha.berdar olmadığmı bil 
dirmiştir. 

Londra gazetecilerinin fI\Uli.katta 
buluudukları tt~;a matbuat ve pro
paganda nazın, bu hususta. demiıtir 
ki: 

Bruno ağdır ve sıhbattadır. Öldü
ğüne, yaralandığına veyahut esir düş
ti.\ğüne dair olan ha.herler bir §eye is
tinat etmemektedir. Nerede olduğunu 
Söyliyemeyiz. Zira hAla askeri vazife 
ifa etmektedir. 

CEPHELERDElKİ HAREKAT 
Salamanca, 9 (A. A.) - Karargalu 

umuminin tebliğine göre, dün Sabin& 
nco cephesinde Franco kuvvetleri ile· 
rl mevzilerini iyileştirmeye devam ey
lemiıslerdir. D~r cephelerde ise mü
him bir ~iltlik yoktur. 

lNGtLlZ GEMtslNt O KU 
BATIRlCIS? 

Sovyetlerin hveatiya gazetesi, Tua 
ajansı vuıtuiyle, Loncb.da;n aldıit 
haberi ı:ıeeretnıeKtedir: 

Daily HeraJd gazetesinin Barç&
}onadılri muhabiri, bu eehirdekl İngi
liz ajanlarmm "'Jim Wıma,, admdakl 
lngftb vapurunu batırmıe oWı tay-

v URU a.1 bo ı yarenin, bştdıfl ipretle:re göre. Mus-
n nıS 8 ne OıU• aoııntnin oğlu Bruno Musaolini tara- ' 
naz ve abone ediniz tından idare edildiğine kanaat ~tir - J 

.J diklerini bildirmektedir~ 

dir .. - CX X> _/ 

lstanbul çiJple~ 
İstınbul çöplerinin denize d~~ 

si için Belediye bütçesinde;i1' eY, 
yapılmı§'tı. Bu münakale t . e I!. 
mek t1zerc Dahiliye ·v ckatctitloıı rr .. 
deril~ekttr. Tastik i§i bit!.İ~~J<ill~ 
İstanbul çöpleri ae denize . I~~ 
Ur. Yapılan tetkikler netices_i11 ~ 
hava!arda bile çöplerin $c!1 

/ 

ği garUimU§tUr. ~ 

Bir tttrfl ~ 
İstanbul maliye teşkilitJl!1P .ıif; 

elemanlarından Divanyolu ~ :..; 
besi tahakkuk şefi Ba_y url~ 
Ayla varidat kontrol ıneı1lısi ,~, 
terfi etmiatir. Kendisine ~.-1 
sinde de muvaffakiyetıer 
deriz. 

1 LA. N ,fi' 
Fatih Sulh Vçüncü Jiu~ ~ 

liğinilen: ,, ~ 
Eclirnekapı Koca Çaktt ~ ~ ~ 

rada eturan Küçük Nusrete ~ 
oturaıı ablıısı Nuriyenin T 
tarikinden itibaren vasi ıayi'l ) 
ilan olunur. , (~ 

1 LA. N 
J.,tarıbul Dördüneii lcr' ~ 

luğundan: Q 
Bir bor~ta.n mahcuz ol&JJI" ~ 

çevrilmesine karar verilell ~f 
renkte ıs adet kürk manto.~ 
destanmda 18-11--937 ~l 
şebme gUnil saat 13 de ~~.J 

Takdir olunan kıyıne~ 
bulmadığı takdirde satıı ,:/ 
perşembe saat 15 şe .:;:,;. ~ 
Talip olanlar mezkf.ır ,p 
linde ha.zır bulunacak ıne!O .,1 
ce.atları ilan olunur. (I' 
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, _, nten Bnba. ı azan: Eltrcm 

Saat U de ~0 

Re~lt. MUZllt Cemal Re~lt. 
ımTt'DRl'[, !'ADİ TEK 

... , ., -~~~·· (Al~SARAYDAl 

su G"cce: KÖR 3 ~rd.:ı 
yaz.,'Ul: Vedat Nedim 
'ftir. Ayrıca ı perdelik 

VODVİL 

6unlük 

RADYO. 
programı 

1 
-tı· SBnt 12,30 Plflklıı. TUrlc 

0"''c nl'!ir '" · • ... 
2 50 "uıı.vadl!- ıs,05 Muhtelif plAk 

ınuslklsl. l • 
nC§rlyatr 14 son. 

• •
1
,-t1• saat 18,30 Pi kla danı 

·~ !lnl ""~' ,u . 
19 

• hmet J{cmal ve nrkadaşlan ta 
musikisi. '~ o k rrıı k musikisi. 19.3 Radyo fon! 
rafmdan t~r 

P
• ,.

0 
20 ,Mııstartı ve arkadaşları 

komedi : ıynn., · 
d Turıc musikisi ve halk tmrkıları. 

tarafın an " ö Rı"'" tarafından o.rnptn aısyıev. 
20,3"' mcr .,... 

, -•h 0 ,.ar tarafından Türk musikisi 
20,45 Ne ... c ,, 

•• k ınrı 21 ı:S Orkestra. 22.l:S Ajan.s 
ve ııaı ... r;ar ı · • 

h 
" • rlcrl , e ertesi gUnUn pro~ 

''C' borsa a ..... · 
• ,,,, .. 

0 
PJl\ldıı sololar, opera. ve operet par 

rr; . --·" 
çaları. 23 Son. 

I 5-KURUN 10 

Bakalım daha 
neler göreceğiz? 

Istanbulun çarşı pazarlarında 
"heyecan,, satılmağa başlandı I 

Yazan: 

osmen ıı::emaı IKay@nOo 1 
l 

ı "rnk ~tllll') in, !;Ok lle~il, :,annıı'.1 

ki pek nz kalcJı. Eğer gaze~cler, ı· 
ncınnhtr hugiinkii 1111.larile e~rnreır 
giz romanlıır. ıııaccralnr lıasınnltıı. 
fitınler gii ternıi'kte bira?. ılalıa de· 
vnm cdet·ek olurlarıia lıelki altı ay 
ı.;onr:ı, hı-iki iiniiıniizllrki ) nz ~ıırsr 
lar<l , puarlar<la en çok. en ,ık 'e 
en iirekli eslerden hiri ı\e hu ola· 
caktır: 

- Uımiya .. Esrar<'np;iz. esr:ıren· 

gi1 ! 
Ve tahii, alt taraf r da siiyle ı;icle· 

cektir: 
- Şeftalilerim ba~tan bn~a nsk 

dolu! 
- Donıliınııam hcyecantuhr! 
- Kanın clcğil hunlar, ihtira 

kutu udur, ihtira ! 
- Bu ergide ne arar anız hep~i 

ha~tan ha,a esrarcngizclir ! 
Hani Tiirk<;ede: 
•:göriinen ki.iy kılanız i temez ! .. 
Din~ hir siiz varclrr. fşte hu dNlik 

forim. ,.~ tıpkı onun gibi .. Çiink!i hen 
,gitgiıl • hunun lıiiyle olncağmı C'"·,Ji 
i giin gii7.lerimle gör<liim: kulakla· 

rnnln işittim. 
İ tnnhulcln ltaft:ııla hir llurnlan 

pazarlnrm hirinclc kı~lık pazen al· 
ınnktn ol:ın iki genç kaclına hnqma 
serı;iııinin şaklallnn knlf :ı~•· hol nl:ı· 
enir J,ir pazeni §ilyle yutturmak isti 

yordu: . 
- Şuna halem he!!\ ire hanımcı-

ğım, ~uraya hakm. ~u deqPrte, §11 ren 
gc. ~ll l1cyerana ! nnkm.. . 

Pnzemlr. lrncımncln, pati kada, sa· 
Jnşpordn iln lıeyccan öne siiriildük• 
ten onra siz seyredin artık: Piirilı
tirn yatak. yorgan yiizlerini.. A~l.: 
dol n perılı>l rrl c ya.-tık örtiilerini.. 
Ye h()l lıol esrarengiz mantoları, tru 
,·ıık"orlnrt. kostfünleri. C'trklikfori. en 
tnrilcri ! .. 

7.atcn i~imiı. giiriinıib:, lıeın snıle 
hizim clc~il. hiitiin cliinyanın İfİ, gü· 
cii ı.alt he) ı·caıın· ihtirasa, er.İ§ hiicii~ 
~şklnra YC hol hol c rareng.izliklcr~ 
knlılr· Diin aktonın hiıim malınt halık 
çr Hnçiğe sordum: 

- nar llaçik liıkarclal:ırııı nn ıl? 
- Tcrcva~ıılır ı . c • 
- 1 temcııı! 

- -·-~ 

:. 
- Kurmaktır! 
- Senin ol un! 
- Haldır! cliyccrğirn oma ters 

anin) nc:ık m ! 
- ~e itii ter nn)a'\ nca ":ım ? 
- 1n :ın halılırı n~ln)ıp ıli :ı.iın 

ke ınez diyecek .. Şey. nff eder in eli· 
liın (lolnflI .. 

- H:ıv <lilini c:ı.ek arı ı sokınm ! 
- Ef~k arı ı gazinocu Gnrlliı;in· 

kini ı;ok un! 
- Y n seninkini ne sok&un? 
- G<irıniyor musun, benim nğ-

nmdıın claiına hnl nknr. Ona sehcp, 
henim dilimi olcnr n bnl arı ı ok· 
sun! 

- Ey. öyle halinlnn, lftkfirdnlorm 
ir.incf e lıe\'ecanlısı vnr mı? .. . 

' 

- Heyecan nedir ki? 
- İ ıı anm yüreğini yerinden oy-

1 
nntnn? 

- If n n hutunınuzdnn cnn var 
halr"'ı Jüknrdn.ı değil hunlar, lmnl r 
lıali muhlis torik oğlu torik! 

- Bunlann arasında e rnreııgiz1e· 
ri ele yok mu? 1 

- O dn n demeJC? ' 
- Yani, içleri esrar dolu demek! 
- Alay mı ediyorsun hay ıı:ndcm? 

Onn kim lıaltetmiş j e ana hrm de 
linltm biiyiiğiinii etmiş.. Tirn kırk 
nlhk h:ılıkçı Hnçik. o da hulursnm, 
irokr içerim, şarap ym·arlamn, kon· 
vak' zinenirim, ille velakin e~rar de- ' 
~ilen o cemeennhet §eyin lıahh('ı:İni 
ngznna lCoymus değilim! 

- Cnnnn henim elediğim öyle i 
esrar "değil! 

- Ya nn ıl esrar ya? 
- Yani içi ır dolu, srr! 
-Bunlar n klipii miidiir i~leri 

srrlı ola('nk? 
Hoppalnnna.. Rir yasıma dnlıa 

girdim·. Tiuncn yıllık hnlık'çryım. 
ömriimc1e illi clefa i itiyonım ki ha· 
hgın iı;i ı:arlr olsun! 

- Bunla~ ~u kiipii ınfüliir ki içleri 
Bnktım ki Haçiğ<' liif anlnttııak'. 

giit: 
- Hnytli. <lccliın , tann 11nynlı 

miiştl"rill'l· '\'er in! 
1 

O ıln pe im ıra ~öyle bnsırclı : 
- Annmin .. Snnn cln llirar. nkıl. ' 

fikir Yersin! ı 

Sırası düştükçe: 

Bekçileri, kapı kapı 
dolaşıp dilenmekten 

kurtarahm! 
Bekçi!erin yeni bir intizam altma alın 

ması etrafında emniyet direktörü Salih 
Kılıcın csaslı tetkikkr yapmakta olduğu 
nu haber alıyoruz. 

Babadan oğulıı, dııyrdıın amucaya dev 
redilen veyahut hemıehriden hemıehri 
ye yekunu hayli kabnrıkça olan para 
mukabilinde terl:cl:lilen bekçili in bir 
gedik olmak mahiyetinden çıkarıldığını, 
sıkı bir imtihandan, dikkatli sıhl1i mua 
veneden geçirilen bir talibin emniyet ü 

çüncü şube müdürünün b:ışkanlrğında 
teşekkül eden bir heyet tarafından ta 
yin el:lildiğini ce yakın bir zamanda öğ 
renmit bulunuyoruz. 

İstanbul zabıtasını gençleştiren, mo 
törlü vasıtalarla techiz eden çalışkan ve 
genç emniyet müdilrümüze yaptığr tet 
kikler karşısın:la bazı noktaları i~ret et 
mek cesaretinde bulunacağım. 

Bu cesaret. bir ay sabahlara kadar 
mahallemizi devreden bekçirıin kapı kar 
şr komıumun hiç te insani olmayan mu 
amelesinden doğmuştur. 

Emniyet Dircktörilntii.:: Salih Kt1ıoa: 

Her ay b;:ı~ı olduğu gi.bi mahalle bek 
çisi ayın ilk günlerinde kap:ları ~olaş 
mış, kapısına göre on on beş kuruş al 

mıştı. 

Sahip olduğu iki katlı ah p evinin 
kapısınr, pencereden bakıp gelcnh bekçi 
olduğunu tanıdıktan sonra açmayan 
komşum iki gü oonra tesadüf ettiği bek 
çiyi: 

- Bir kaç gün sonra diye atlatmış 

tr. 
Bir kaç gün geçmiş olacak ki evvelki 

sabah evirndcn çıkarken bekçinin ezile 
büzüle l:nr§ıdaki kapının tokmağını oy 
nattığını gördlim. 

Birer sonra açılan kapıdan tehevvUrlc 
uzanan bir baş Sabahleyin erkenden ra 
hatsız edilmesine fazla kızdığını yüzü 
nün buruş;ın hatlarında belir terek bekçi 
parasr vermcğc hiç bir zam:ın mecbur ol 
madığınr, söyledi. Biraz sonra da ancak 
beş kuruş verebileceğini iHive etti. 

Hayretten ağzı açık kalan bekçinin eli 

(Uitfrn sa •ıfayı çcririniz)ı 
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f lzmlr belediye \ 
~ rehdoin gazete- ~ 
) mize beyanatı ( 

\ AvırlYl~ac91a i 
{ yap\to~o m 'le<et'ltca j 
i = 
~ lk:ft B<Oeır faıy<dlaıD o ~ 
: ne'ltnceneır ~ 
= veıreee~tnır ( 
~ lzmir, (Hususi) - Belediye re- ~ 
f isi Dr. Behçet Uz, bir buçuk ay~ 
~süren Avrupa tetkik seyahatinden ğ 
iWevvelki giin dönmüştür. Behçet Uz~ 
~Avrupada 27 §ehir dolaşmış, Lon-g 
f daraya kadar gitmiş, Par is fua- ~ 
~rmda esaslı tetkikler yaparak Fi-§ 
g yuma yolile 1zmirc dönmüştür. ~ 

} Belediye reisi, tetkik seyahatin- { 
~den hakkiyle istifade edilebilmesi g 
ciçin belediye başmühendislerin - ~ 
~den ikisini de beraberinde Avru- ~ 
~paya götürmüş; bilhassa tzmirde ~ 
~tatbikine imkan görülen şehir iş- j 
~leri tetkik edilmiş, bazı müessese- ~ 
~!erin planlan almmıstır. Dr. Uz, ff 
gseyahati hakkında bugünlerde şe- ~ 
~bir meclisine izahat verecektir. § 
g Belediye reisi, Avrupa seyahati~ 
\hakkında KURUN'a şu beyanat- § 
[ta bulunmuştur: ~ 
) "- Avrupa merkezlerinde yap- f 
~tığım tetkikler, lzmir için çok fay~ 
§dalı neti.celer verecektir 8anırım. ~ 
~Dolaştığımız ~irmi yedi şehirde~ 
~birçok parklar, çocuk hastahane- ~ 
~Zeri, sergi'ler, beynelmilel fuarlar E 
jgördük. Şehir i§'leri. üzerinde dur- ~ 
~duk. PUinlar aldık. Hep bera'ber § 
§ça1ı.şınoa şüphesiz ki muvaffak ol-~ 
i mak ko7aydır.,. ~ = e 
iıııııt11t 11ıtııı11111111ııımın11ıııııııı1111ıtn111ııııııııınıı1111ıııııııia 

Bir baba öz kızına 
tecavüz etti 

İzmir (Hususi) - Değirmendere na 
hiyesinde, bütün muhiti iğrendiren, çir 
kin bir hadise olmu§; tenekeci İbrahim 

oğlu ömcr Hilmi-ıadmda biri, öı: kızı 

Zubeydeye tecavüz etmi§, kirletini§tir. 
Hilmi, aalcn Sökelidir. Sorgu hakimli 

ği hunırunda katiyen böyle bir cinayeti 

işlemeldiğini st>ylemiş, bütün iddialan 
reddetmiştir. Halbuki zabıtanın tahkika 

tı ve yüzleştirme kağıdı bu iğrenç hadi 
seyi bütün çıplaklığı ile ortaya koymuş 
tur. Zübeyde bir gece bab;ısmm yatağı 

na gelerek kendisine tecavüz ettiğini, 

bütün yalvannalann.a rağmen bu canava 

nn vicdanını harekete getiremediğini 

açıkça söylemiştir. Hilminin muhakeme 
sine yakında başlanacaktır. 

Rüyaların gizli manalarını anladık
l arını iddia eden birçok kiınscler, ev
rensel 5öhretler kazanmı;ılardır. Bu
nunla beraber, uykunun açmış oldu
ğu dünya, bize bala meçhuldür. Ora
sı esrarengiz bir yer.:. Alimler, bugün 
c;ocuklarm rüyalarını tetkik ediyor -
lar. 

Çocuklar, yaşlı adamlardan daha 
vazıh rüyalar görürler. Onların rüya
ları, hergünkü hayatlariyle yakmdan 
münasebattardır. Bununla beraber, 
hayali kuvvetli ~ocuklar gayet karı
fık ve birçok vak;alarla dl)lu rüyalar 
gördüğü gibi, malicup Ç(?Cllklara da 
kabuslar basmaktadır. 

Uyuduğu dakika7ar da bile bir gil
UJl l]ey görmeğe lıazırlmıan bir kii,.. 

çükbebeği ile koyunkoyuna yatıyor •. 

Mesela bir küçük kızın ş-ördüğU rü
yayı tahlil edelim. Bu kız, uykusun
da ormanda kaybolduğunu görmüş, 
derken bir haydut çetesi çıkıyor ve 
onun para kisesini çalıyorlar. Kiee i- cukla.rm ekseriya gördüğü rüyalar el-
çinde, bir tek gilmüş para ve bir de duğunu söylüyor .. 
bebek bulunuyormuş. Ondan sonra Bu rüyaların karakterVJtik tarafı, 
haydutlar onu bir ağaca bağlamışlar vak'alarm cereyanmda hiç bir intizam 
ve kız korkmuş. bulunmaması, sebepsiz ve gayesiz bir 

Bunun üzerine bir mağaradan kor _ rüya olmasıdır. Bu bakımdan, bu rU
kunç bir ejderha çıkıyor. Haydutlar yalar, o Y&§taki çocuklann hayalinde 
kaçmak istiyorlar. Fakat ejderha on- kurduğu şeylere pek benzerler. Filha
lan takip ediyor ve yiyo!". Ejderha, kika çocuklar, hayallerinde birkaç 
haydutları yedikten sonra tam onu da dakika içeriainde avcı, mühendis, as
yemeğe hazırlanmışken, ejderhadan lan, uker huli.sa her teY olabilirler. 
daha korkunç bir canavar beliriyor. Burulan başka, bu rüyalarda peri 
Ve canavar ejderhayı yiyor .. Derken masallannm da tesiri görlllilr. Gerçi 
kayalarm arkasından bir genç erkek rüyanın b&.§langıcmda işin içine kor
çocuk meydana çıkıyor. Ve küçilk kı- ku karışmıştır. Bundan, çocuğun ta· 
zı, bağlı olduğu ağaçtan kurtarıyor. biatmda mahcubiyet Ölduğu anlaşıl
Sonra bu erkek çocukla beraber oy • maktadır. Aynca, dondurma ve pasta 
namağa gidiyorlar. Her. şeyi unutu- yemiş olmalarını da, bazI arzularm 
yorlar. Lakin rüya burada başka bir tatmin edilmeel ~klinde tefsir edece;. 

safhaya giriyor. Bu macerada periler ğiz. 
ve tavşanlar beliriyor. tki çocuk çay Çocukların rüyalariyle büyUk adam 
icmi~lE'r, dondurma ve pasta yemiş- larm rUyaları arasında büyUk bir fark 
ler ... Sonra eve gitmişler... Uykuya vardır; çocuğun kurduğu fantazilerin 
yatmışlar. Yattıkları yataklar, gül büyük bir adamın hayali arasındaki 
yapraklarındanmış... Kilçük kız. giil fark gibi .. 
yapraklarından yapılı bu yatak içeri- Şurası tahakkuk etmiş gibidir ki, 
sind~ tam uykuya varırken, hakild uy rüyalarımızda yahut kuruntularımız -
kusundan uyanıyor. da. tamamen yeni olarak bir şey or-

Çocuk ruhiyatı üzerinde büyük ihti- taya koyamayız. Sade~ g~miş haya
sas sahibi olan Florens Makdonald i- tnnızın hatıralarını, hadiselerini ve 
~imli İngiliz kadın muharrir bu çeşit fi.kirlerini yeni bir şekilde görmektc
rüyalarm sekiz dokuz yaşındaki ço- yız. Çocuk, henüz hayatın hUdutlarını 

öğrenmemiş olduğu· için ve uyanık bu-

' 
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;ı Kati be aran 1 y g?""p ve rabrta.sız. ekseriya da iptida! :· or 
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dır. . 
ft u 

1 
.. deft . • Aynı zamanda çocuklarm rUyalan 

1 •:.. su u en, muhasebe ve daktiloya aş· yazısı d" ·· b" 
l:.=i aranıyor. Almanca bilen tercih edilir. ına uzgun ır Bayan büyüklerde olduğu kadar fazla uıngin 

• Ank değildir. Onlar, daha ziyade 0 gün 
liİ! . . ara caddesinde Vakit yurdu ittisalinde Vakit propaganda !!•: henüz bitirmiş olduğu iglere pek ben-
HSi serv111nc acele müracaat. ğ r.erler. 
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Florens bir başka mektepli kızın rüya-

De~l~t. Demrryolları ve Limonları işlrtme 
· ·~ :· : · ·.·- umu~ idaresi . ilan./arı . 

Ramazan münasebetiyle ve 8 Birin cı Kanun 1937 tarihine ka iar Sirkeci

den "HER GECE SAAT 0,30,, ve Yeşil köydm1 "HER GECE SAAT 22,10 DA,, 

kalkan katnr!arın Se)TÜ sefer edeceği ilan oıunur. (7610) 

ne de bir şey sıkıştm1dı. Bunu ben gör 
medim. Fakat bekçinin şöyle dediğini 

i§ittim. 
- Beş kuruşu alamam. Onu lütfen 

bir fukaraya sadaka olarak veriniz. Ra 
mazanda hem sevaba da girersiniz ... 

Bu sahne hakikidir ve maales~f buna 
benzer hadiseleri bir çok defa işittim. 

Bekçi, bugün zabıtanın bir uzvu hali 
ne gelmiştir. Herhangi bir had'sedc ken 
dilcrinden nasıl yardım isteniyorsa 
emeklerinin karşılığını da cylece vermek 
me:bu riv~tindeyiz. 

li' !l~:-i..."~'! :!!a:::!: li!ıtesi bu1u 
nan buı bekçiler;n gündüzleri su taşı 

yrp, qya nak1etmel::ri bir zaruret ve 
ihtİ"'aetan do~m,ktadır. 

Bundan bıışka Beyoğhında ayda elli 

altmış lira kazanan bir bekçi ile Edirne 
kapı semtinde ayda eline on bcı lira 
gt-çmeycn bir bekçiden ayni vazifeyi 
büyük bir dikkat ve has3asiyetle ifa et 
melerini nasıl bekliycbiliriz. 

Görüştüğüm Lekçilerin hemen hepsi 
kapı kapı dola~ıp para dilenmekten bir 
ıztırap duyduklarını anlattılar ve yapı 

lan tetkikatın bir an evvel bitirilmesinin 
kendileri hakkında hayırlı olacağını söy 
lcdiler. 

Te~k'ldtcı r·nniyct miid'.:. iimüz Salih 
Kıhcın bu ifi de krna bir zarr.an zarfın 

da ha~armasını ümit ederek ıztı 

rap d· ı!•dt·~um lir hadiseyi gözü önüne 
koyuyorum. 

Y ckta Ragıp öNEN 

sını :ınlatryor: Bu kız rüyasında mek
tep sınıfının kapısını açıp içerisini 
bomboş buluyor, yalnız yığınlarla ki
tap ~ardır. Fakat ~çeri girer girmez, 
bu kıtaplar birdenbıre yerlerinden sıç
rayorlar ve c:ocuğa "Ne istiyorsun?., 
diye soruyorlar. 

Bir tarih kitabı önüne gelerek, onun 
Napolyan olup olmadığını soruyor. 

Bir coğrafya kitabı yerinden sıçra
yarak kızın önüne düşüyor. Ve onun 
hangi memleketten geldiğini öğren _ 
mek istiyor. 

Bir gramer kitabı da soruyor: 

O W CM 4- _, ._ 

Birgföı ~mıgh':ıy l>0mb'lrdıman e
dilirken Mis Rud.olf isf1ıi1ı<ie1d bir 
da11Böz şehrin en hfiyiik otellerindrn 
birinin .'Kllonmıda dan,, edi?ıormuş. 
Rombardıman iizcrine, derhal soka
ğa f ırlayor, hfr mpura atl...'lyor ue 
A merik'lya qidiyor. OT'ndn, Ş~ng
h.!ıudn cluyduğu korkııdan "i11Uim 

1 
alarak", yeni 1>ir dan .. , rıkanyor. 
"Bomlnrdıman <lan.-;ı . ismi ,,cri-

1cn b•t da•ı<ım 1wr"'ilf1 muh.tcF/ /fi giirlaini göriiyorsıamz .. 
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Da ktk;·d;. 822 bin 
kurşun 

~------ _______ ...., 
8°:.8k harpte bir fırkanın tllfek ve ~-~ 

kada 108000 endabt yaparken ıımdf b••~ 
yapıyor 

4" ~ AaJa ve Ameria.faki biltOn 
~ ~ Yalnız ordularır.ın ço 
.._ ~ dırılmaaı için delil, bu 
~ Itri eıı lll\ikeumıel, ve iftaanlan 
"- ~Utette imha edebilecek ve 
~dtırı 0lanlannı da intihapta 

' ' er. 'hl ~letlerin erkinıharbiyeleri, 
~ lllkiue 0~~amu ıayet aeri bir 
... otorQ.tiJt rı .itıyle mewuldilr. Or 
~ Ye d bırer makine ıibi. iıteni 
._ ~li:unWen aat ve dakikada 
~ Ilı ler. Bindirilmit kıta1a 

41M:".P ~Yet bundan ötilrildm. 
llı.:ıı:"'llt 

11 
e ihtiauı olanlan"l .&yle 

~ ~ı.. biııdirilmit mot6rize kıta 
1'111 yapacaklan bUcumlar, 

ıetirilen cepheleri 
kaldrraca1clardır. tsp9ft 

Jiatpıer bunu i8bat etmlt 
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Hayahnda kavga nedir hiç 
bilmeyen kadın: 

GRETA 
GARBO 

işte burada resmini gördüğünüz 

bu erkeği sevdi ! 
1923 ıeneainde Stoldıobn fCbrinde Gre 

ta Garboyu ıinema hayatına ilk alan O 
jen Nlionl isimli bir artiltti. Bu arti•t 

diyor ki: 
"0 zamanlar etine dolpıı bir kıs olan 

Greta GaTbonun Jca1m ve kıvır Jcmr kir 
piklerinin aruından hiç ~e 
besemeyen bir balatla bakan ıöılerinin 

de vaz ıeçti. Tiyatro akademiıincie mec 
canen okumak ilzere mUubaka imtiha 
nıru kazanmıttL. 

H&nlOft ve Oatbo, daha ilk cllnden 
birbirlerine balMm ... rdr. 

Gerçi Hanaon bOtUn kadmlarca sevi 
lenı pqlne dOfillen bri erkekti. 

l"akat o, bu kadınlardan biç birine 

oreta oarbo iCID tim 
dl19 bdar JılrVOk yası 

lar olnıd\llaDUSU tah 
m1D ~ BuDlar her 

ıuetec1t " • san 
~oı •ttlllDD JUi 
lardD'· J'üat bqQD .. 

• ftl'dllllDIS bu JUi 
da onta Qutıonun ide 

...... edllm•m!t bir 

tarafml okQ&CÜ " 
..... "IWll" ;rüut 
~ kellmeJtri 
Dl taftlf oauua tana 
JddmDDl lılsce meçhul 

ol&D 'bir camıestıı1 ,ere 
celadDls. 

~J'IP· mtlteftn w prip bir Jm o 

Jan a.tN>yu dt1f0n010ldu. 
Llldn Hllmon .. bt blr cençtL Ba 

... oaa. ti,atro paydıoMındın anra, 
hemen paltosunun ciyip, b1abaJak ara 
aında kedcliaini gözeten CJarboJa ucle 
bir bat selAmı vererek, hiddetle ceçer 

km gCSrürdUm. 
Fakat ı neticede, Garbo)'U, zamanın al 

nema iiatadlan arasında bulunan met 
bur Stillere taıu11an yine Haneondur. An 
cak Stiller birbirini Jıararetle anınele 
baf1ayan bu iki artlltiD bu baJiıaden .. 
nirleniyodiu. 

Aflan, meeleklerine •r&r verdili ka 

natindeydL • 
Greta Gerbo ek l{an80a\1Jl yehus bir 

teyinden botJanmqordU. Çok fasla içme 

ıinden.. 

Bir defa Stiller, Qarbo Hanaon ve 
ben BerUnclen yeni ~ Met 
ro Oollftn Mayer fl11D JıulDPallYMt aa 
hlplerlndea Lalı Mayer, tneçe bir eeya 

hat ,apımlda ~mif. 
Meyer. rejilarGmlls oJan Stilleri çalı 

raralr, kendlll için Ameflbda film çe 
Wmelini teklif ettill sunan Stlller, ken 
di adamı olln lfamonun da beraber ıel 
meslnl fllt lDotank bu telrI1fl kabul ede 
bilecetlnl "1Jedl. Şuram pyaru dik 
bttlr ki, Stmer, Oreta OaıWya delil 
de Hanaonu Hollwda ,etllrmek latfyor 

du. 
Her ne hallae, Meyer bu tuta ruı 

olup da Hamonu da beraber 18tilrmefe 
karar verince, blç beJdemedlfi bi"r TUi 
yetle brplqtı. ÇOnkil, HaDIOD, Greta 
Garbo olmana yerinden bile lamıldamı 
yacatnu MSylemit, ayak diremiıti. 

Neticede dedikleri oldu. 
Garbo n Haneon Uç ay mllddetle, pek 

meauttular. BeNberce memleketi gezi 
yorlr, barlarla kulüplere pııyorlardı. 

Fakat onu takip elden aylar içinde 
Greta Garl>o için hazin bir bayat batla 

dr. 
Pek yakıtıklı bir delikanlı olan Han 

son Holivudun ten kızlan aruındt kay 
bolmUf, daha doirulU kmdiıini bybet 
mif, Greta)'I tamama yalruz bıralmuı 

tr. 
Hollvuda Gar*uz ıetmek istemeyen 

delikanlı, timdi b~tka arkad9tJar bul 

muıtu. 

Onlan HoUvuda retfNn Stiller, ltBd 
yoda aJaNlctilin• çabtıyodılu. itte 1ıa 
yaJaabk amuJımndadır ki Oreta Gar 
bo .arat kua••'thf· 

Memleket hweti " yalnııbk hlatl 
içinde Jrencl beflllA buhran ~ Y&fl 
yor ve falıı:at bundan -.ı&tl hnabma 
çok kuanıyordu. 

Keridlni tamamen Stillerin wf'k ft 

idarnine bln.Jamttl. Jllltea&tit tecr6be 
terden eonra haldld bir film artitti ola 
bilecelinl ilbat etti. Ve Blıc filmi ç'"9 
dL 
Buı0ne kadar Greta Gaıboda YIPJUI 

bDyUk ttstacl Stillertn unaUdır. Greta 
bilyGk mu•falayetinin nrarmı Stlllec 

den a1mıftı. 
Bu uraJarda Hanaon da Holi911C)ua 

en çok istedifi artist olmiııtu. 1"akat 
cUn ceçttikçe ~tiıter ve Garbodan dahir 
çok u.zaklap yordu. 

Bir cün Garbo ile Stilleri yemeie $& 

fınmlttk. Fakat o alqam Hu>eomJJta 
ıCSzlerinde fula ileri gitmesi üzerine O. 
bo aofrayı mltett!. Stiller -de keadniyle 
beraber slttt 

Onlar kapıyı henlls bpunıflardı ki 
Jtlara Bovdıln bir telefon ıetdi. Bir d 
yafet -nrf.Jormııt· Bid oraya çafırryOI' 

du. 1 

Ben citmek istemedim. Fakat H&DIOIL 
detbal fırlayarü bir otomobile •tlııııll 
ve cfttL O ublllı uat ilçte omm otomo 
bili bir kaza neticeaiDcle hendeie yunr 
lanaı9k parçalandıtmı Ye Jrendiainin 81 
düpnU atrendfk. 
Gaıbo bu bavadia karpmcla hayret 

içinde kaldı. Bir hafta eokağa çıkmllı!ı: 
Kım bir zaman IOnr&, Stiller taveçı 

döndü. Bir kaç ay eonra da uvalh Qa 
tad Stiller öldü. 

Bu •uretle Oarbo, Holivudd. .._ 
men yahm Ye kendi itini lmadi 
mek sarundnde kaJmıttı. 
Blitiln bu meçhul baldJratler, Ga~ 
•nat bayatmdakl munffakıyetinm _. 
rma dair birer anahtar tqldl 
mi? HaJl&ttan acıdan bqb bir .., 
mayan Oarbanan, Hollwclla nedeıt taer 
ketten bçtıimz .,. ntam olan l~ 
daima içinde buretle " eıı meaut yer 
olarak ttllkJd ettifinl mıbyonmıuı de 
lil mi? Ofeta Quboyu her ,ıı ,.._ 
mtkta olilulu on binlerce dolar 08111 
bahtiyar edebiUr ki, bu paranın znkbal 
çılmnbllecek ne .. yok isinde.,ı 
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Fransadaki polis hafiqesi teşkilatı: 

"Sürete,, nin Maceraları 
Yazan: Volfl[ang Haynrlh Te:rlka Numarası : 3 

Ceset ve parçaları'? 
Parlsln muhtelif yerlerlnde, insan cesedi parçaları 

bulunduı Mase, tahkikata el koydol 
Tarih 1815! Napolyon Bona

part, Sent E'len ad4.!ıtıa ne/yolıın 
dııktan aonra, Pari8 u1Mindm 
kıat kıat kıa'Nftk "Vaziyete giriyor. 
Polis, kıarışıklığın önUnU alamı
yor.Otronto Dukıa8ı, FraMa mb
tiye nazın Joze/ ll'U§e, bu hale 
çare arayor. Vidok adlı bir za
bıta memurunu "Sürete,. namile 
oir polis ha/iye8i te,kildh kur -
mağa memur ediyor ve ukidtm 
B<&"yo ıındanlannda yatan scı
bılocılı bir mahkÜm olan bu adamı 
"emniyet,, direktörU yapıyor. Vi
dok, tC§ktUi.h kurduktan bir müd 
det BO!tra,, bir suçlunun böyle bir 
mevkide yBr ttttmMl galeyo.nla 
1rnrşıla1ldıifından, oradan atılı • 
yor. Yerine poli$ komi.teri '.Alar 
getiriliyor: 

''Sürete .. teşki1atmda son büyük 
ıslahatı meşhur ;\Jase yaptı. Bu adam, 
19 uncu asrın son çeyrek asnnda "Sü
rete'' nin ;efiydi. Onun eliyle, kendi
si §ef olmazdan evYelki l O sene içe· 
risimle clctcktifljk memupları :ır:m
dn, ~ iiriip giden ilıtilaf, bertaraf edil
di 

llu te~k.iliitı kuran Vidok, ilham ta· 
raflfoıydı. Onca. bir "UÇ ancak dihi· 
)ane gürü~le1 duyuşla ortaya çıkabi
lir, bir suçtaki karanlık cihetler, an
cak elle tutulamıyan llir intikaUe ay
t1mlanahilir(li. :\faseye gelince, o Cin
celcri tamamİ) le metod tararım bu. 

birçok erkekle kadmm kanlanna gir
mediği, ne maliimdu? ! 

İşte, genç polis hafiyesi, bütün bun 
ları ,,.e hunlara müteferri tiirlü ihti
malleri gözöniinde tutarak dü~üncc· 
den dü~ünceye dalıyordu. Mast:, ken· 
disine verilen bu mühim İfi ba,annak 
esrarengiz m~selenin içyiiziinü açığa 
vurmak, failini yakalamak için can 
atıyordu. Bütün varlığiyle bu işin 
takip ve tahkikini benimeernişti. Ke· 
senkes ,·erdiği karar hu işi mutlaka 
halletmekti! 

Genç polis hafiyesi, işe geni§ ölçil
de giri§tİ. "Sürete" ye ginneğe nam· 
zet bulunanların hemen hepsini ıe

Eerher etti. Gerçi onlardan ~ek bir 
şey beklemiyordu, ama böile esrar· 
engiz bir hal karşIBında, bütün ,ayi· 
al arı, bütün declikodu ları öğrenmenin 
faydasız olmadrgma kaniydi. Bunla -
rm öğrenip kendisine bjldirecek1eri 
gevezeliklerden herhangi birisinin bir 
. ipucu \"erme~i, bir iz hulmağa yara
ması muhtemeldi. l\la.ae, az, çok ü· 
mit verici görünen bir ~ey öğrenebi
line, bu noktadan yürüyecekti! 

Faliat, bu i§1e me~gtıliyeti he.:_ gün 
biraz da11a arttığı halde, lıiç bir §ey 

elde edemiyordu. Ve hiç bir ~ey el
deedememesinc rağmen de, geY~emi • 
yor, her gün biraz daha işin üzerine 
dii!'ıü,..ordu. İzin üzerine dü"emeden ! 

~ J ~ 

Hunun la heraher, ir, geç ,·aziyctte 
bir deği~iklik olacağından emindi. Ve 
bu i~ Uzerinclc derin <lii~iincelere dal
dı;-;ı bir sabah· ..... 

r.ı 

Paril'. deheştli hir heyecana uğra· 
nuştı. Şehir, merak ''e korku içeri
~inde çalkanryordu. Gece vakitleri 
Paris sokaklarında deli bir katil mi 
dolaşıyordu? Öldiirüp te par<_:alamak 
Ye ceset parçalarını ~elırin muhtelif 
semtlerine götürüp bırakmak. bir de
linin yapacağı i~ ol~a gerekti! Yok
sa? .. · Baeka ne türlü olabilirdi hu 
delice i~? . .Maksat ne olabilirdi ... E
ğer mak~at ,·ana? ! 

Sonra, gerçi hir pansiyonda bir 
çift kadın bacağının hulunnıasiyle 
doktor1arın ••öldürülen erkektir!'' 
§eklindeki raporları çürümÜ§ sayılı· 
yordu, ama, katilin lıem bir erkek • 
hem de bir kadın öldürmü~ o1ma&ı 
ihtimali tJc hesaba katılmak lizmıdı ! 
Bu da kabildi! Hatti, hir erkekle hir 
kadm değil de,·. birkaç veyahut ta 

"( Arkwı var) 

ı~tanbul B~lediyesi ilanları 

Keşif bedeli 2701 lira 65 kuruş olan D:ıvutpaşa iltisak yolunun tamiri 
Junuyonlu. Sorhon üniversitesi pro· açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levaznn müdürlüğün-
fe örlerindcn .AcloH Bertiyyonun ''§a ı de görülebilir. stekliler 2490 No. lı kar.unda yazılı vesikadan b.ı~ka Nafia 
kirdi • mariret" i olan l\faee, JCrimi- mUdUrttlğthiden "alacakları fen ehliyet vesikiı..sile 202 lira 62~µrWi!uk ilk temi~ 
nali tikte ]ıayalin yeri olmadığı kana· . 2 , .. .. . A . d d' aı· . k. d. • • _,_, ııat makbuz veya melt.tubıte beta.bel' l -11-19..,7 cuma gunu saat H de Daımı 
atın ey 1: a ımm şa ır ı, cınaı v~ a Encümende bulunmalıdırlar et ) (7361) 
larm takip Ye talıkikinde, ancali il· · ı 
ınin s~!lit e5aslarma göre çalışmak 
icap ettiğini söy1iyere1', bunun usul· Istanbol Defterdarlığından 
lerineı kanunlarına ayali uydurmakla ı\ ·~ Cins ue mevkii SeneUk muham- Kira 
suçun izi hulunabileecğini ve suçlu· f. men kirası müddeti 
nun izi kayhedilmiyeceğini iddiada ... Lira 
i:,rarla clunıyordu. . Şalizadebqmda Vefa erkek lisesi bakkaliyesi: 160 22 Ay 

nnnunla heraber işba§ına gelince, Ka.batnşta lnön\l kız orta c.•kulu bakkaliyesi: 230 r 22 Ay 
o, lıer iki;;inin ele i~e yaradıgmı kendi Davutpaşa orta okulu bakkaliyesi 151 22 Ay 
luıreektleriyle g<.isterdi. İlhamla u- Yukarıda yazılı okul hkka1iyeleri hizalarındaki kira ve milddetıer üze -
sul~i telif ede~ek, daha .kuvvetli bir rinden açık arttrrma. usulile ayrı ayrı kirn.ya verilecektir. İsteklilerin ve tediye 
takıp p Ye ~a~ı~ık cephesı. ortaya koy· ~eraiti ile sair şartlarını öğrenmek istiyenlerin hüsnühal eshabından oldukları
~u. Kcndı 1 Jjbaşma gelınceye ~a~ar rıa, mahkilmiyetleri ve sari hastalıkları bulunma;Jığına dair zabıta, cumhuriyet 
ıllıaın Ye u-~ıl. t~raf~ısr olar~k ıkıy.e milddeiumumiliği ye sıhhiyecien alacakları re.simli vesikalarla ve yUr.de 7,5 pey 
8 ) r~lan '"~ ~ımhırlerıyle çekııen polıs akçalarile 25-11-937 pef§embe saat 14 cie Milli Emlak Müdilrlüğılnde topla • 
Jıafıyelerının anla§masma yol açtı, nan Kimosyona gelmeleri. (M.) (7560) 
takip ve tahkik iderinde anla~ma Ye 

Mahkemelerde· ! 
* ~ • 
Çemberlitaş cinaqelı 

Katil Hüseyinin evvelce de rna~· 
kum olduğu anlaşlldı .uÇ 

. . · ınekttSI 
Çemberlitaş civarında kiraladığı kah ı 

venin üstündeki cxbda kiracı Haydan, 
beş lira kira b~ı:lelirı,den çıkan kavga ne 
ticesinde tabanca ile karnından yarala 
yarak öldüren Hüseyin ile suç aleti ta 
ban:ayı saklamak sur.etiyle suça ittirak 
etmiş olan Behlül ve tbrahim!n duruıma 
larına dün ağırcezada devam olunmuş 

tur. Dünkü celsede müôjeiumumi iddia 
namesini okumu~ ve Hüıcyinin 448 inci 
maddeye göre cczalandmloasını, an 
cak evvelce 7 ,5 senelik bir m:ıhkQmiyeti 
olduğundan mükerrer suç sayılarak da 
ha ağır ceza kesilmesini istedi. Diğerle 
ri hakkında da 296 nrcı maıddeyc ıöre 
ceza kesilmesini isteğine ilave etti. 

Duruıma suçlu!ann müdafaalarını 

yapmaları için baıka bir p,üne bırakıl 

dı. 

Şişhane f acia.,ının 
duıuşması 

iki ıene kadar evvel bir gece yarısı 
Şişhanede vukubulan tramvay kazası fa 
cıasında suçlan görülen vatman Fahret 
Lokman Hasan, muayene memuru ta 
mail ve doğrudan doğruya mesut ıufatiy 
le suçlu tramvay tirketinin muhakeme 
si dün ağırcezaida görülmüştür. 

Suçlular müclafaalarını yapmıılar, mu 
hakeme karar için başka bir güne bırakıl 
mıştır. 

Tahrif edilen beyanname 

parak, zımmetıne pilra geçır ~ iifl'u 
lu posta müvezzii Abdüllatifin LIS olıll' 
cezada duruşmasına dün de deva0lı11eıı'~ 
muı, Hüco Herman tirketi beta~ 
ru Mari §ahit darak dinlenmiştır· ııı' 

Mari, üadesinde yalnız beyarırı• bır 
deki yekQna bakarak 2 ıcuruşlu.~ 1eııııı 
pul ilavesi ile parnyı vcrditlni ıoY tıııiY' 
Al>jüllatif ise bu ifadeyi ı:abUl ~ 011 
rek, fazla paranın kendisine b&h f" 
rak verildiğini ~ddia etmit~· ~ııt 
diğer tahitlerin celb! için tali.k 0 

tur. 

Tokat atan t1 llr•J• ,,.,,,, 
kOm edlldl 

Hatice isminde birinin 2 ya~ 
oilu Bahri dün sokakta oynarktf' 

lacı Haykaıın dıtarıya kurumak 
bıraktığı tabelayı bozmu!Y HaylrJI 
kızarak çocuia bir tok'.lt atınıttıı'• 

Bahrinin tokat yemeai Uzerine 
zarı zedelenmişı Haykas ikinci ıuJll 
mahkemesine verilmittir. 

Duru§ma sonunda Haykaı sıJt 
annesine 11 lira tazminat ödemde 
kiım olmuştur. 

Haber - Cumnurlyet d9 .; 
Haber ve Cumhuriyet i:az:ete~etl uıı" 

sındaki iktibas davasına dür. de ilÇ~ 
cezada devam olunmuı. Basın J{U f 
başkanına yazılan tezkereye c~va~ 
mediğinden muhakeme başka bir 
bırakılmıştır. ./ 

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

rll!pJftgmmwtit@al 

Hugo Herman şirketine getirdiği pos 
ta paketleri beyannamesirlde tahrifat ya 

Scmtime~hur. ve 
mahallesi 

Saraçha.nebaşı Hor
hor caddesi. 
Şehremini. Mustafa 
çavuş. 

Çarşamba, Tercüman 
Yunus. 
Çarşıda. 

,, ,, 

Cödie 1J6 

sokoğı 

Kavalalt 

Cami 

Cami 

No.su 
35 

o 

3 

Muha"''"'erı ~ 
z,ir<J fi 

5 
Cinsi 

Tekke bahçesi 
içinde Uç oda) 
İmam Meşrutası s 

Meerutehane 
5 rJ 

~ 
Yorgancılarda 17 Dükkan 2 rfl 
Gelincik 28 V(! İki dtikkin 2 

30 ~ 

Fatih, Kirmasti •Darüşşafaka 4-1 Depo 1 ~ 
Rami Cami 48 Dükk5.n 1 rfl 

.. lt 50 : lrJ 

" . " ·- 1-50 : ı ~ 
Yukarda yazılı mahaller 938- senesi Mayıs nihayetine kadar kiraY' i_ 

ır.ek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 12- T. Sani- 937. curnu? 
nü sa ıt 15-e kadar pey paralarile beraber İstanbul Vakıflar BaşmüdU~) 
Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1~"'· 

dolayJ"iylc vahdet temini işini ha§ar• 
tir. Bu da, onun yaptığı l>iiyük ısla· 
hatın başlıca bir kısmım teıkil ede· 
rek, zabıta tarihine geçti! 

Git ta Randolf, giiz3l bir ktş sa
b<ıhı, Vaytenek ~t08uttdan çıka
rak Lindenhof çiftliğini ziyaret 
ediyor. Kahya 1."adın Krestsents
le kon'UfUYOT· DönU§tı.: kula bir at 

Edebi Roman: •• ------ Yazan: Maka El 
~ 

- O kadar cazibelisin, ... ~Jı p 

İllıamla ilmin hirihirine tamamiy· 1 

le wd, hirle~enıiyecek şeyler olmadı· 
ğmı yalnız kav]en değil, fiilen de 
giisteren l\lase, sonradan 10 cilt tu- ı 
tan lıatrralarmı yazmıştır. Onun genç 
Jiğimle geçirdiği en mühim bir mace· ı 
rası, hn ciltlerden birini te§kil ede
cek kadar etraflıdır. 

Masenin bu en meşhur macerası ne 
dir, na11l(lır? Onun "Yatak odamda· 
ki ıtık .. ismi ahında neırettiği buma· 
ccra, şim,Ji anlatılacaktır. 

Paristeki ''C:ürete" nin genç detek· 
tifi Mase, hiiro unda oturuyor ve ken 
tli ine ,·erilnıi~ olan ilk büyük vaka 

fü:erinde cHişünüyonlu. Bu, çok ehem 1 
nıiyetli bir ,·akay(lr. Mast:• ge11ç, kifi 

1 

(lerecede giirınü~. geçirmiş bir polis 1 

hafiyesi değil tle kendi~ine öyle geli- 1 

~ or, mesel eyi izam ediyor değil! Bu 
'nkL hakikaten ehemmh·etli hir me· : 
sdeydi! 

Şe ırin muhtelif yerlerinde, iman 
ce eıli parçalarına rastgelinmİ§tİ Dok 
torlaı·, öldürü1enin hir erk~ olduğu
aiü ııiiylüyorlardı· Fakat, onlar höyle 
ftf>n!' Yerdikleri ha1cle, hir nam.iyon
ıla1'i k~~ir. raporları çürütmü~tii. nu 
Pnn~iyon<lcı. kadın çorapları ~eçiril - ı 
mi~ lıir ı:ift kadın bacağı görülmüş -
l ii ! 1 

la Riycla'IXJ giden Trooası HaM Geor 
ga rastgeliyor. KıM bir konuş • 
m.ayı mfüeal;ip llans Georg, cföıi 
spor karkefüıe götürerek., karı.!t• 
nı seUi.mladı ııe atın başını gide
ceği istikamete döndürdü •.• 

Gitta. kocasının arkasından baktı. 

Hans Georg, at üstünde r.e ustalıklı, 

ne yakışıklı oturuyordu! Cins Vallah 
üzerinde ne de göze çarpıyordu! Sahi
den, o, kuvvet, gençlik ve erkeklik can 
landıran bir .. resim gibiydi! 

Hana Gcorg, eve yarım saat geç gel
di. Yemek odasına girerken. itizarla: 

- Sofraya çizmeli, mahmuzlu otur
mamdan dolayı beni affet! dedi; fa
kat, yemek yimek için beni beklememe 
ni rica etmiştim de! 

Gitta, gülümsiyerek şu cevabı .Yer
di: 

- Seni beklemek istedim de! 
Kora.sı, ona hayretle bakmakla be

raber, herhangi bir sözle mukabelede 
bulunmadı. Çorbadan sonra, Gittaya 
bir telgraf uzattı: 

- Babam. bu ak~am saat 6 trenilc 
gelmekte olduğunu bildiriyor! 

~'·inç ifade eden bir aydınlanı§, 
Gittanın yUıünU renklendirdi: 

- Sen onu almağa istasyona gider-

SEVGi tJVANINCA •• 
• ken, ben de birlikte gelebilir miyim, 

Ha.na Georg ? 
- Babamı, istasyondan kUçUk spor 

otomobilimle getireceğim ..• 
Haa,. .. evet! .. Otelde, ... ıizi burada 

beklerim!... 
Gitta, kaynatasını karıılamak ü

zere, her geyin inceden inceye hazır • 
lanmasını gözetti 
Akşam olunca, bilhassa. itina ile 

giyindi. Havat mavi bir eava.p seçti. 
Bu esvabın biçimi, genç kadınm na
rin boynunu, beyaz ve güzel omuzba§· 
larmı asık bırakır tarzdaydı. Parıl pa 
rıl sarı saçlarını, ensesi üzerinde top
layıp, o gekilde firketeledi. Giyinir 
giyinmez de, bahçeye çıkarak, sofra 
üzerinin kendi aradığı, kendi buldu
ğu ve seçtiği çiçeklerle sUslenmeei i
çin, bizzat ali.kadar oldu 

Otomobil avluya. girerken, Gitta, 
kaynatasını selamlamak Uzere, hole 
indi. Şatonun sahibi ya.şh adam, genç 
kadını ııık saçan gii7.elliğiyle karşı
~ında seçince, hayran hayran baka
kaldı. Sonra gelinini kollan arasına 
aldı ve şöyle söyledi: 

- Tekrar burada bulunuşumdan o 
kadar memnunum, ki sana, sahibesi 
ve "ruhu - latif,,i bulunduğun Vayte-

nekte "Hoşgeldin!,, derim! 
Gitta, heyecanla mukabele etti: 
- Ben de senin buraya dönüşüne 

seviniyorum, sevgili baba! Ve bUtUn 
sevginden, bizim için hazırladığın gü
zel yuvadan dolayı, sana teşekkür e
derim! 

Kızın sesi ve manalı gözlerinin ba
kl§lan öyle sıcaklık ve temayülle do
luydu, ki Hans Georgun kalbi, tehey
yüçle adeta sıkıgır gibi oldu. Bu te
heyyUcUnü saklamağa çalışarak, ba
basına sordu: 

- Av seyahatinden memnun ol • 
dun mu? 

- Evet. oğlum! Fakat, bundan son 
r&. bahsedelim. Derhal şöyle bir oda
ma uğrıyayımda sofraya geleyim. U
marım ki, beni ağırlamak için öyle 
uzun boylu zahmete ginnemişsini7.dir! 

Gitta, gülümse1i: 
- Sofraya yalnız bir parça çiçek 

ilive edildi! 
Hans Georg, onun söztine şu sözü 

kattı: 

- Ben de bir şişecik "Pommeri,.yi 
buzlu suya koydurdum! 

Neşeli bir hava içerisinde, sofraya 
c:>turdular. Her Bertram, gelinine dön
dü: 

siyle teshir edici göriinil~dets F 
Git ta! Hane Georg, bu seç~ı~~ 
layı seni tebrik ederlm. t~i et' 'f 
derecede bir saadete nail cıl• 
dar talihli çıktın, evladım! dlt· "' 

U§ak, kadehine sekt doldur' ; 
tram, kadehini kaldITdı: ~ 

- Çocuklar, sizin sevgini• 'fr)f 
henüz yeni evlenişinlz şert>Ji01 

rum! ~ 
Batıl itikatların teslrindeJ1rl lf. 

liln b.lde olmıyan Hans Ge0 ~ ' 
den "şimdi mutlaka kadeh ~ 
diye dli!iindü! Fakat, toJtUf C ,... 
kadehler melodik aksetti... ıV 
çatlamadı ! ti_ 

Her Bertram, av scyahatiııdt~I 
sederck bazı şeyler anlattı ,.~ 1 
ma mevzuu, ba§langıçta bi~ştit"' 
luk ifade eden vaziyeti değı .;J 
köprü kurdu! '-' 

Yemekten sonra, okkalı 1'~~ 
hazır durduğu bitişik lciitU f" 
geçildi. Erkekler, cigaraıarJJ1l 
lar. Harıa Georgun babaıu: , ~ 

- Üç hafta sonra Noel! de(!I,.; 
haylı uzun zaman sonra geıse11~ 
bir ev kadını, mukaddes gec~ ~ 
ki havasını temin edecek. • f'~ 
ce yapmağt tasarlıyorsunuı! 
ye kadar tehir ettiğiniz bsl•>" 
hatinize çıkacak mısınız? .,lı 

"(Arkası 

l 
I 
1 
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Başvekil Celal Bayar'ın program 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hu ho§luğu dolduracaktır. Bu banka 
\'e sandıklarının esas mukaveleleri kil 
çük kredinin hususiyetleri gi.iziiniinde 

nutku 
menfaati aşikardır. 

Ba.,vekiz 
'11et Pro Oezaı Bay:ır'ın, hükU-
kıoıu dü 9TGmını Wh. eden nut-
lci/ " ne~etm · t " · · · ayetaizli ~. ıf ı .... Y erım ızın 
01dufiumu-. gınden tehire mecbur 
~: ... kutmı bugıüı vcriyo-

k ])htik" 
ik 1 nuntak k '"e ataı asında maden tel· 
e,f l'.:ı·ı na en t"t" .. .. ~ •ıı er .. k ı usu taraf mdan 

•ata;; ... teık 'k . 
d 

•nın 
1 

1 aır yapılan demır 
em· at ıınd 15 td·ı 't ee, lıe . a .000.000 ton 

deı .trıi~tir. ~ ıne\ cut ohluğu tesbit 
trt rkınlere ka ,.e, her yatağının daha 

a. t d c ar imt' 1 · fa ır. H at etmeı ı umul-

le- • 'eç ' 'e t . d:• ~} atınd 1al1 111 ınc§lınr ınağnetit-
l'rıır a 0 an h ı · ~ ılı' lenu"r·· u re\' ıerın vasatı r tı , .. 1 ·, • tııc c 65 raddesinde-
'\\ tı' 
, ı lllınt k 

a ada 'e Hasan Çelebi 

imi bulunan diğer yeraltı se~etleri· 
. . 

1 
"k b k mdan birer hırer tet· 

nı JeO OJI a 1 
k

.k "f .. "ç senelik maden prog· 
ı vazı esını u k'k '" d Tet ı ,·e 

ramı meyanında ıua en . k 

\ 

'L' • .. .. e ,•erdık. rah!laca 
, rama ı:.nstıtusun • ~ : .. • 1 temennı ede-
lardır, mesut surprız er 

Petrol '"Arama l~leri 
Petrol arama me,·zuuna gelinC'e: 

. . d · di,·e kadar ,·a· 

rız. 

~lemleketınıız e şıın • · 
l 

kadar hemen 
ııılan aramalar ıer ne k 1 k h' . · } 'k ı aca ır 
ı~lf'tmeye ge~meyı ınu 11 

1 . 1. k h . · d petro cu u a· 
netıre ,·ermrnıışse e 1.1 l .1 k 

1
. (lele< ı e H ece 

kmıınclan kın·,·et ı a 
emarelere tes:uliif ,.,Jilmi;itir. l 

~ . ı J af ardan mae< a 
Sonclaı vapı an sa 1 k 

, 'l 1' ·ı~ . 1 \danada. Tra • ·' ar< ın n avetını e. ı 1. . d on kadar ( ı· 
vatla ,·r, Van cı' arın a 
- . ··kı"rlerin nıe,·cu· 
ı,:f'r hazı mfüaıt stru u d 

. . . 
1
.1 · bıılunnıakta ır. 

ılıyctı teshıt C( ı 1111§ 

41eclf8t ti\.atınd e Veldllerlmiz B~e7cilin progrı.ım nutkunu dinletJOrıar •• 
llıttt .. ..ı a ie<>J • · 1 daı· ameliye· t~ ~""lir. y koıık tetkik devam et - ı Bu sahalarda esas ı son l I . 
Çt}~ ~laııaca~ nı bir atide işletilme . leri yapılmadıkça mühiın :~:rı~ak;:: 
~~ ~~hrikaJ <>lan Karabük demir • \ neleri bulunup bulunma ıg .1 ki' 
llııı~ ılerek hrnnızm ihtiyacı da der- ıla doğnı bir Jikir sahibi olabı me ı· 
~dile §' u rnaddenin srrf ihraC' ;.jınize maddi imkan yoktur. . • 
~ · Pro~ntdiden i§letmeye alm : " Binaenaleyh, tesadüf ihti.m.allerını 

'>ıit ~"'• 1:·.~- ithal edeceğiz. artırmak ve taharri müddetını k1'alt· 
Ih. ~hel'İ ih ılık 500.000 ton de • mak için sondajlan çoğaltmak ve Ma: 
~ dU!iln~~~.eaasma göre ayar. den Tetkik Arama Enıtitüsünnil techı 
)' l ~ lt'Ytn u_ı;ümüz bu madde • zatıııı ve elemanlarını ona göre takvi· 

'\'~ r•dd ~tı senede 2 ila 2,5 mil· ye etmek J&zm1 gelm.ekte~.ir. . • 
~ lı.~ hıt esınde olacaktır. Simdi arkada~lar, Şef ın denız tJ· 

1llı i~~ rn._~vzula alakalı olar:ılt si· car~ti~·le aliikah olan emirlerine geli· 

lr.~a:gını Simli kur§un ve al· yorum: 
ltı~ .ad~ ..,,1 vardır. .,ser diyor ki: ..... . .. 
l'h! ·~i 'etk'k . ., f tt uç ·~İtı 

1 
&ç 1 ve Arama Enstitü· ''En güzel cogra ıg '"azı)·e e ve 

;d;ı,. llıııJııt1 ~neden heri memleketi· tarafı den izle tevrili olan 1:il rkiy~ı"n: 
d

llht e~,..._ ı~ rnalıallerinde tesadu''f 1·· t .. (careti ,·e sponı ıle en ı erı 
, "t i: ··••ttııvetl' s· 1· ı us rısı, ı . k k hT t" •t. "ta.,ı·ııdı ı ım ı kurııun zu· 1 . . ı·ılet veti~urme a ı ıye m "• :. < cnızcı ın . • 'f d . b'l 

h e tetk'kA• k 
1 1. B k hiJivetten ıstı a eyı ı • 

l llıt 1 - yapma ta • ( et ır. u a . ... r·· k" h" .. k ııar ttııtd • • D · iJİ"İ ur un uyu 
\. hrj\o"t 14 det ... f mel ıyız. enızc e .. .. 1. , ~~ ı,. ı ... ar 1 1 'il: ... "lk .. u·· olarak <lu~unme ı 'e o-

ah "e .
1 
· ın< a yapı an yer mı ı" u us 1 ,, l)ıı:_ .. • l ıza n l o 1 h ııarma ıyız. ıqllit lttlld rat u gardağ ve mı az zamane a a:; . ... b . . 

tot, ()ldug" enterimizin iııletme,,·e T" k nilleti Atatiırkun u ışaretı· 
h Unu • b :ıı / • Ot!r 

1 
] r '.ı·aareti gibi, kendi Öz 

:ıı11 ,
1
_ ıe at etmiş bulunu· nı nun ıe :. k b' g~ l11:i d. hunu da avuran ır 

tıı~~ rttade • arzmu. ken 1 ru 'h 1 karşılamıştır· 
~l İ(tb llt'tue, nı ele alıp istihsalata öz dilek gibi se'·.ı \ ~ b isteğinin de 
Si ~lıq('~~ ?lıad~:~aylız. O"nun her ir~<lesı gı 1 '· ~e muhabbet 
i lıılj ~ 1 ?lıuhik •nı ~ iyi evsafta ,.e hiitiin bir mılletı;e ııs ~· 1 .. 1 
:: aJı, IJr~lltt R kılacak miktarda hirli'i ile heninısenecegın< en. şup ıe ·11tı tı, • Hl 

1 
... ı; ki rının ucu denız olan 

lır e Siı 
1
. ı;arc ag madeninde yoktur. Topra 

8 
d ) alkının kud· 

Y. n ı k b' ·ıı t. hudu u. ı 1 
11

1> urşun ceYlıeri me' ır mı e ı~. . . lıududu demek· 
~tıle ı·.'1an f)r . ret Ye kabılıyetının 
t...dcı ... tt~~tnu 0

1
Jelere ~öre hu m:-:den- t" ··ııJ l'l"tı ., o an t r· ır. .. ·ıı • c;crin iradesi istika· 

l
" }ıJ., 'l'>tı ttınk as ıye teii~atı vü- Turk mı eli ., . . ~ "il ' A " e . .. ·le bir se\'ıyeye 'arınagı 

la , ııJı Ürk ı· Utetiyle senede bir ınetın<le bo) ·ıı· b' ,·azife olarak 
1~11,'• Ve gı'.'•;.ı kıyın.ıinde kur- hundan oonr~ ını .~ k~yulacaktır. 

ı,. 4./c · lltıuş istihsali kahil o- tahakkuk ettırıne) . l rdc takip ede· 
~itı q,.cl , ıı··kA fn bu ı~ e /"'J rQIJ! rı O<r1ao[ l1 UOJe I rf usul Ve §ekil• 

ı .. 1hıQ .,.rı ... ı · "n<ın biitiin maden ceiri hareket nıulıte 
1 

d · .. ~ . '1 .... ırnan/ ,_ ~ '"' . dilen me,·cut enız mu· 
rıı ~ı/l. ~"'nan /" ? çaw:nıaga ba§· }erle ıdare e . ld toplamak n 
~<>./ orı 7'·· ' ouı.: b 1 · · i hır e e ~~l ~ ı· •ırk I' mf'm mmı:a esse~e erımız. . d )ı.-nıava se,·ket-

'"r ı" llırı ... ı kırası iltiı·e rdilm~ hir pliin d11lrılın e ça >k · l ~·k· ... (' f!lt . h . 1 b c;}ıyaca ur. ~" l"l 'rtde · c ış acmi de bu mck rnretıy e . ~>. arzı derdest hu· 
tıı. 11 nıı.lll'-'Ye k "rtnııt bulunacal.-tır. Yiiksf!k tetkıkınkı~,e kanunu projesi 
~~I •cır~· 0ntılma t k ı ''D 'zhan tıı e h ı nıa 

1 
1 a arrür e· unan c>nı . tmek maksadh·le 

"~t erah c enler· t . . . t ııun e • ~~ t" ) ,. er h ın esısıne geç- hu neti · ı e 
l~"tılar i~t(iYecekllnunla mih·azi bir hazırlanını~ bu!u.nuyo;~i ,·e sınai ha-
:. te ..... ~'tı )'An' \'e nıfüıtakhel nro"'- M leketiınızın zı 
.. ~ ·•

1
11

1 
t" ı Yen· · l ,. " enı f . memleket iç pi· ~~ 1tı d h'eı ert'.k 

1 
1 ış etme me\'zU· yatınılaki inkifa. '~ kara ,·0 llariyle 

~· ~ •linde 
1
° an arama i .. lerini ,·asalarının deınılrl 'ena baltlanınaııın-

1 
.• ,. c evaı1 t . k . . • . 1 . ,.o arı ı:ı 't 'ltttı • 1 t' tırmf' · ı~tı- teclrırrn c rnız meml<'ket sahille· 
l ~t. il h r 1 k' ·ı 1 ·i~ }ıem d ~ .. ıı .. t a rı'y ı .a ·ı ı er f\ "' de ıııenıleketten ı".a· •ı ıl" ~h· atına , ·ı " lıı1> ~ıa 1 ltttul 'e ı ı:r.ar ame· rı arasında hem emlekete olan mü-
~ tıı<', ll'ıtthtf'}'~a 1 mu\'afık ~(itil- rı~·a ,·e <hııardan m giinden güne ar· 

• 1•r .~ıttıır· t maden Yatakları· nakelr. ihtiyacımızı 
~'l ..... • 

l l\' ;.uıw·t.uıı11runrl n tırmaktackr .• ki ar bizi milli kadro 
11t ~ıı;tı- li hane ·ı ~ıı f"n .. k. Praj- Tiıı mesut ın ~ 1 Tnde· ).tılıtır ı:tı 11• • '.- csn"h hir ol~bn ~ 1,~e

1

saiti. ihtiyac1, 
ı.. ~". atından E · 'k ka otaı -. "ıııtıtrı,,, ·1'>fl1Yt'• Ilıç ı;i- Kiiı;iı h t j ,·esaiti ihtiyacı, 

\. "tıftt ııt-ı :ruh Rih·iik ka o a . rdecek milli 
~I~ '."ı\ttı"' !?'1,f. tıratmcl:m. Tı:r!ıal V" hun farı tf'nıın >ı~ ).tıl . .,. tec;lıizat, d .. ~ 'ila ııırrıtııııl ' tr··~'11' . d ehemnıiyetle u-

lttıla Yeti gih' nn .Jnlaıı:an. e 111"' zulnrı iiırrın e. ·a se,·ketınckte· 
1't v.. 1• •• ,·e rafışma) 

"nı ı F,unnıe,·e -:. 
enı ek . 1 ı 

etın ıenüz ili""· ·1 ' .... uır. 

Ecnebi kumpanyalarm• aralarında 
birleşerek vakit ,·akit yüksek nnlun 
empoze, etmek istemelerinden ibra· 
cat piyasamız müteessirdir. Milli ikti· 
ı;at menfaatimiz de bu yönden ted· 
hir almamızı icap ettirmektedir· Bu 
itibarla milli ~ilepçiliğimizi yüksek 
teknikle te~kilatlandırmaya c;ah§aca· 
ğız. fakat bir inhisar te1isi dütünme· 
di~imizi derhal ili,·e edebilirim. 

.\lnı natera~nTndakicld. uM m.nlt 
A iman tersanelerine siparit ettiği

miz 14 yeni yolcu vapuru kabotaj ih· 
tiyacımızı tatmine kafi gelmiyecektir. 
Bu noktadan da mevcut tonajımızı ye 
niden artınnak lüzumu bir zaruret 
hal inde ,)uvm·onız. 

İlıtiyac~ı~ olan gemileri dahilde 
yapmak prensibine çok kıymet veri· 
yor uz. 

Memleketimizde bir an evvel bir 
tleınir sanayii tesis etmek için ııarfe· 
ılilmi~ p;anf'tin istihdaf etti~İ mühim 
lıNleflf~rden hirisi de zaten buydu. 

f ~i iki rtipta plinlaştmnak kara· 
rınclayız: 

Üç senelik birinci pli~ denesinde 
t~tanhula eski tenane me,•kiinde ye· 
ni bir ter:;an~ kurarağız. Bu tenane 
hidayette ikisi 5.000 tonilitoyı kadar 
diğ.-r ikiııi 1000 toniJitoya kadar ol· 
ınak ii7.ere dört ıı;emiyi ayni zamanda 
in~a edebilecek kudrette olacak ''e 
yiik gf'ınisi yapıldığı takdirde iııtiheal 
rdilecek netice tonaj bakımından da· 

• lıa iistiin olacaktır· 
Tam randımanla çalışmığa baıla • 

d ığı vakit giinde ] 500 amele çall§tı • 
racak ,.e milli emek karşılığı olarak 
ı;enede Jiakal 1.000.000 lira kuanç 
hırakacak olan yeni tenanemiz ikinci 
plan devresinde makine aksamını da 
imal edecek hale getirilecektir. 

Diğer taraftan mevcut tamirat f ab
rikanıızla Jıa,•uzlarnnızı tev~ için İs· 
tinye Dok şirketini satm alarak bu 
f ahrikaya ilih·eye kcırar ,·enniş ve pa· 
ıarhğmı bitirmiş bulunuyoruz. 

Mühim Jimanlarnnızda işletme ııer· 
,·islerini tanzim ,.e tahmil ve tahliye 
,·asıtalarmı her birinin huıuıiyetlerf· 
ne uygun ıekillerde modemleıtirerek 
masraflarını ,.e dolaymiyle tayf alarmı 
tenzil için çahımalara devaın edece-

ğiz. 
İstanhulda modem tesiııata malik 

transit satı§lar da yapacak bir kömür 
deposu tesis olunacaktır. Diğer li· 
manlarımızda ihtiyaç derecetinde is
keleler yapmalt, mevcutlan ulih et· 
mek ''e bütün hunlarla beraber mem· 
lekette deniz ııevgisini yaıatacak olan 
deniz 11porlarmı tetkilitlandırmak ve 
himaye etmek kararındayız. 

l\f emleketimiıde balık ve ıtinger 
gibi deniz mahııulJerini değerlendir· 
mek hedefi ile hızırlanmıt olan hir 
kanun liyihaıımı yakmda yüks~k mee 
lisinize 11unacag1D1111 kayded~nm. 

Bu proje, ayni ıa~~nda 1§ kanu
numuzun hududu bancınde kalan ha· 
lıkçı tavf al arına ,ait hükümleri de 

ihtiva ederektir. 
rihayet şerin, rasyonel ~hıma 

imkin ve h8'·aHnı kuV\·etlendınnek 
herlefli irtatlarına geliyorum: 

Türkiyede hayat ucuz~uğu, mem· 
leketin Earılmıt bulundugu kalkınma 
ve endüstrile~me ıa,•aşı bakımmdan• 
da tesis ,.e muhafazasına ~irinci .. de
recede ehemmiyet ,·ennemız lazım 
gelen bir nıe,•zudur: ~u.nun .. için üç 
sene en·el Tiirkivenın ıktıııadı bakım• 
dan tetkik ettirilmesi makııadiyle A· 
merikadan ır;etirttiiimiz heyet ~bi il· 
mi bir lu~veti ta,·ıif ,·e hayal pahalılı· 
ğı ve eleı'nanlarını. bire~ birer tes~it 
ettirerek radikal bır mucadele planı 
yapacağız· 

Şef ''Küçük esnafa ,.e kü~k ftan~· 
vi erbabına muhtaç olduktan kredı· 
İP.ri kolavca ,·e ucuzca ,·erecek bir te
§ekkül ,:üeuda ır;etirm~k ve kredinin 
normal şartlar altında ueuzlatılmaııı" 
direktifini verıniılerdir. 

Kahul buyurmut olduiunuı halk 
bankası ,.e halk sandıklan kanunu 
ınahimunuzdur. Memleketimizde di· 
~er sahalarda çalıtın kredi n..ıü~~· 
lerinin çoğalmakta hulunmaema rag· 
men bu çe~it kU~ük kredi ihtiyacmı 
tatmin yolu t;ok !ardır. 

Birkaç krM1i mÜe8f'C esi istisna edi· 
lirse hunlar için hemen hemen, gizli 
tef edden başka müracaat edilecek ka• 

pı yoktur. 

tutularak hazırlanını:.tır. 
Kü~ük kredi meselesini hal i~inde 

d~vletin iktisadi olduğu kadar içti
mai olan bir mükelldiycti de \'ar-

dır. 
Şef'in emrini yerine grtirecf'ği1. 
'·Normal şartlar altında krt'dinin 

ucuzlatılmaı;rna çalı~ıııak ., lıu~n . un
daki direktiflerine gelince: 

Kredi; tahakkuk ettimıek i~tediği
miz ekonomik milli kalkınma faaliyc· 
tinin muharrik k\I\ ,·eti oltluğnna (;İİ· 
re, biiyük kıymeti a~ikitrıhr. Bunun 
ic;in yük!iek nıecliı<inizc hir kıınun lfı
yihast takdim etleceğiz. 

Diğer taraftan aJakaclarların krecli 
alahilıne~i kolayla~tırnıak ic;in hir 
plan dahilintle umumi mağazalar te· 
sis \'e varant iizerine muamele yapıl
ma"ıJJı temine çah~acagız. 

Şef, hu kiirsüden vaki irşatları a· 
raemda hazı me,·zuatmuzda yap,Jrna!lı 
faydalı tadil ,·eya iJit,·elere de işaret 
huyurmu~lardır. Tiirkiye ·alnız 11· 

mumi buhranı giiğü leınek kudrrtini 
gösterıni: memleket değil. ayni za
manda hu huhran ortn!'ôında hii"Uk 
milli kalkınma sa\'aşı da,·a mı h~şa
rı ile ilr.rletmeye muvaffak olnıuş 
mt-rnlekettir· 

Kanunlarımızın, ıneınfeketinıizdc 
her gün ilerleyen ,.e çeşitle~en ihti· 
yaç ,.e raaliyetler icaplarını karşılıya
cak şekillere getirilmeı-İ 'e yeni yeni 
me,·zuat Jiizuınu aşikardır. 

Şef, hillıassa giimrük kanunumu
za i~aret buyurmuşlardır. 

Bugiinkii ekonomik biinyemi:ı ,.e 
politikamızla miitenasip olmıyan hu 
kanunun Ye merbutu tarife cetveli· 
nin bugünün ileri tekniğine uygun 
ıekle getirilmesi için ciddi hazırlık 
mesaisine başlanacaktır. Rumları haş· 
ka sigorta işlerinde, bir tarartan sigor 
talıların emniyetini artıracak, diier 
taraftan sigortacılığın umumi menfa• 
atlerinden memleketi istifade ettire
cek hükümleri havi bir layiha lınır· 
lam aktayız. 

Yukarda izah etmiş olduğum ana 
prensiplere \'e tatbikatına ait bir ta· 
kmı kanun layihalarmıız nrdır ki, 
peyderpey yiik!:ek takdirinize an~cdi
lereklerdir. 

Bunları hemen hurada tadada ih-
tiyaç gömıiiyorum. 

Arkada~lar; 
Nafia salıa;;ınrla Şef: 
"Cumlıurİ\·ctin ilk senelerindenhe· 

ri dikkatle, i. rarla üzerinde ıhmhığu
muz deıniryolları inşaat siyaseti, he· 
deflerine ulaşmak için durmadan ha· 

Şef, ''Dcıniryolu hatlarmıızı iç sa·' 
halara bağlayaı~nk \'C bu lıatJarın, hir 
an c'' el milli~ ekonomik kalkınma· 
ya azanıiğ hizmetini teınin edecek o· 
lan kara yolu in~aatı, öniimiiıdeki 
ele\ rclenlc teksif ''e bir planla tc' si 
edilmek llizınulır. '' 

Her lıiilgcnin ihtiyacına göre istae
yonlurda tnrııaınlayıcı te isal ta yapıl· 
ıııak 'e muhtelif maHnrm Jllzııııı gi· 
lıi C\kini lemin edecek teknik ~art
ları haiz 'agon ınc' l'ucluım artınnak 
zaruriğdir." direktifini 'enni:.tir. 

:Filhakika devlet demiry olları ehe· 
kemiz her ene inşa edilen ,.e ~atm 
alınan~ eni hatlarla hugiin 7.000 kilo
ınclrcyc haliğ olnmştur. Şebeke iiıe· 
rinıleki muharrik Ye mütelıarrik , e
sait miktarı: l\lcmlektlin umumi ikti· 
aıli hiinye5inrle her gün artmakta o· 

lan inki~afa ce,·ap ,·erecek nishclle 
ılı·~ilılir. Hatlarımız pt>k yakın lıir 
fttiıle, J0.000 kilometreyi hularni:;ı
na ,·e hilhasııa bazı biiyiik de' Jet ma· 
den i,.lctıııelerinin i tilzam ettiği kc· 
~if efor 'e ,.e ait ilıtiyaC'mR naznrnn 
ınc' zıı gittikçe hu u i bir ehemmi} et 
almaktadır. Ewelce ışletme lıa ılatı 
fazlaları karşılık gösterilerek mu har· 
rik YC müteharrik ''esait miihayaasına 
yiik ek meclisce miiı.aade buyurulmuş 
hı· Ha ıliit ııishetlerincleki tahmini a· 
şan tczayiit hu esas dahilinde miiha· 
yaa planını tevsi imkanını giistermek 
tedir. Diğer taraftan istihsaliitıımzın 
yer yer tezayiiclii ,.e piyasa tekniğinin 
memlekette inki~afı, kara ve deniz· 
yollariyle gerek içerden, gerek dışar 
dan, demiryollarnnızla irtibat tf' is 
eılilıni§ ''e edilmekte olması yalmz 
faaliyeti artırmakla kalmamış, lıulm· 
hat mrrkezi olan sahalara tesadiif e
den istasyonlarda silo n tahmil ,.e 
tahliye tc,.i atı taze meyva, sehze , e 
emsali maddelerimiz için soğuk ha, a 
em ali maddelerimiz için soğuk lıa,•a 
tertjbatlı, kafi vagon tedariki ve hun· 
]ar için hu uJ siiratle nakliyat temi· 
ni ilıtiyaçlnrını ela beraber doğurınu~· 
tur. 

Bu arada tek vagonlu', kömfirle ;,. 
Jeyen kullanılmaıımı n hu suretle ı;ü
rat ve masraftan ,.e daha uzun me~n
f t'ler için kullanılabilecek muharrik 
,.e miiteharrik vasıtalardan tasarnıfu 
elıemmiretle tetkik ed~ccğiz. Bu ih
tiyaçları hazari ''e seferi ,·aziyctler 
hnkımmdan hir kül halinde mali im· 
kanlarla telif ederek plinlaştıraca~ız. 
Bunun için hir Jayiha ile yüksek mec· 
li e gf'leceğiz. 

Şerin, yol inşaatı hakkmdaki işa• 
retlerini tahakkuk ettireceği7.. Bunun 
için yiiz kilometre kadar hir kı mı 
kalmış olan 652 kilometrelik İran 

Mecliste Scıylavlanmız Vo.§vekı?in nutkunu dinlerken. 

şarı ile tatbik" olunacaktır. 
Direktifini ,·emıi~lerdir. Hu direk· 

tif ıimendif er inşaatı i§lerinde rehbe-

rimiz olacaktır. 
-Sivas, Erzurum 'e Diyarilıckir

lrak ve İran hatlarının inşaatına mev· 
cut kanunların ahkamı daire:ıinde de-

vam edeceğiz. 
Bunlar haricinde meseli Burdur • 

Antalya gihi in~alarmı tasarlatlığımız 
hatları ,.e büyük ırmanların in~aları· 
nı, mali ,.e teknik iınkinlnr dairesin· 
de ve ekonomik askeri ehemmiyetleri- , 
ne göre sıraeiyle ele alacağız· 

Hundan ha,ka fstanhnlda Sirkeci 
,.e Haydarpa"'a istasyonları ara ın<la, 
f erihot yolu ile, doğru tren rabıtası 
t~isini tahakkuk ettirmek kararımla· 
vnı. Bunun muhtelif bakımlardan 

tran it yolunun memlekette ha§lan • 
mı~ ve haşlanacak a f alt yollarm cc. 
çit verıniyen nehirler \'e büyük sular 
iize:·inde in§a ma nya tamir \'f') a ta· 

~iline 1üznm giiiiriilen kiiprülerin tli· 
ger umumi ''e husu i kara vollarınm 
h~~ in~~ pliinını ,·iicmla g~tirere~iz. 
Butçe ımkanları nishetinde peyıler • 
pey tahakkuk ettinnP.ye çah§acağız. 
Bu meyanda ~o e ve kiiprüler kamı· 
nunda muhtelif hakm1lardan ururt 

gördüğiimüz bazı tadilat için yiikse1' 
meclise bir layiha ile müracaat ecle· 
ceğiz. 

Yol inşa 11ı halinnmdan liususi icla
relerin münasehetlerini daha ameli 
Ye faydalı bir şekle koymak için tek· 
liflcrimiz olacaktır. 

'(Lütfen 3<JYl]ayr. çeviriniz)'~ 
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Başvekil Celal Bayar'ın program nulkll 
ram memleket dolımnde ~ 
kabil olanlıtn meml~~ ed~~ 
mal ettirmek esaııını ihtı~" 
kara, deniz, ha\·a kuvvet ıoil 1 
kabil bütün ihtiyaçlarına t' 

Su işlerini, memleketin hayati 
me\'znlarından biri telakki ediyoruz· 
Gerek nafianm u~rııştığı kı un, ge· 
rek iktiFadm uğraf tığı k'l .. ıtn, gerekse 
ziraatı alfıkadar edecek kısımlar u· 
mumi hir pliin<la toplanacaktır. 

Nafianm uğraştığı büyiik su IEleri 
haricincle küçiik ı::ıı işleriyle de u~ra~
mıık Ye hillıas a sulama hak \'e ,·azi· 
fclerini tanzim ederek bütün c;iftçilc· 
rin mevcut sul&rd:m muntazam isti· 
faclcle:ini temin eylecmk kararında· 
yız. 

Bunun için llir layiha hazırlamak· 
tayız. Diğer taraftan clcktriklenclir -
me dairesini ım km Yellerinden he -
yaz kiimiir olarak istifacle iı;in tetkik· 
Jcrc de,·am ett.ireceğiz. 

Bu etücHer fİmdiJik, Sakarya neh· 
ri, Adana, Kays<v"i mmtakası suları, 
Ege suları, Fırat nehri Ye kolları \ ' C 

Kızılırmak iizerin<1e devam etıncktc· 
dir. 

Devletin Jıa\'a yollarının iç §clıirlc· 
rimiz Ye eh§ hava istnsyonlariyle hir 
an evvel, cJe,·amlı irtibat tesiı: eclecek 
hale getirHme i ve hm ncılığm inki~ıı
fı üzerine pek ~ok Clikkat Ye ihtiınıı· 
mızı c:elhe<lecek haşlıcıı me,•zularcJ:ın 
biri olacaktır. 

Diinyacla havarılık o kaaar ilerle
miştir ki Jıa,·a yollarında knzalar ve 
riskler ~emirrollarınılaki kndar nzal· 
mıştrr. Tiirk lııwa yolları, her tür· 
lü l\·e en miitc!cumil emniyet tedbir
leriyle memleketin en emin, en çabuk 
en rııhot ''nsıta~ıd r, Ye '·asılası kala
caktır. Posta. telgraf ve telefon i~
]erinin m~yonel hir ,fckilae rereyanı 
için sarf rdilmektc olan çıılıfmalara 
hız verilecektir. Şehirlerimiz ara m· 
da telefon tesi~aımm jkmali a keri \'e 
idari nokta1arclan ehemmiyeti haiz 
mıntakalarC:Ja telsiz ista yonları tesisi 
Ye sureti umnmiyeCie hn idarenin <le,· 
Jet iı;in aıanıi derecede rantabl ve 
fertler i!;İn azami derececle f aydah ve 
seri bir hale gelmesi için bütün ted
birler alınacaktır. 

Arkaadşlar; 
Maliye hir memlelCette sağlam bir 

i, gidi~inin miyarı, cemiyet sağlığının 
nabzıdır· Fertler arasındaki müna· 
sebetlercle karfıhklı tealıhiitlerin mıın 
tazam ifa edilmemesi na11l ki milli 
bünye üzerinde rahatsızlık vücucla 
getirirse bir devlet maliyesinin tealı
hütlerini ifa CJııısusunda herhangi de
rccecleki intizamsızlığı da, daha kuv
,·etli olarak bütün bir memleket lıa· 
nsmdaki itimadı j tikran ''e iş seli· 
metini zehirler. 

Böyle bir ''3Ziyeti önl~yece1' y~a· 
ne yol samimi denk bütçe politikası· 
dır. 

Bu politikayı ve cunıh riyet hiitçe· 
]erinin koruyucu, kurucu ve verici 
i:<lere her yıl dalıa f ula nishetlerde 
pay ayırma vaııf mı itina ile muhafaza 
edeecğis. :V•-ridet fazlalarını evveJe
minle milli ittihtal lıacmini arttJl'an 
•e artıracak olan nrimli i§lere ,.e 
memlf'ket müdafaa11na haırede~eğiz. 

Şef, 'tsennayeıinin tamamı veya 
btıyiik kmnı devlete 'eğit ticariğ - 11· 

naiğ kunımlann nıiliğ kontrol ,ekli· 
ni iate)'ec.@üniz tienij usul ve zihni· 
yet1e ~hıma ieaplarmı ıitrğatle tev· 
fik etm& bu;.libi kurumların fü~gün· 
kü usulletle ~h~ilmelerine ~ İn· 
kitaf etnttluine imkin yoktur.'' bu· 
yurdular. 
Ba~ memleketlenieki tatbikat 

h"akkmda geni~ ölçüde. yaptığrmn: tet
kikat hu ipretteki itahet ve kudreti 
tamamen belirtmektedir. İdare ~e
killeri teknik kontrol hurnsl:ırına ait 
kayıtlarm tekle ait hir mali kontrol· 
den çok daha Hiıumlu olc.luğu biitiin 
diinyaca kabul cdilmi§tir. 

, erin, isaretleri , ·eçhile, hn mü· 
es. esclrrin hiinyelerinc ,-e icaplarına 
uygun §ekilde teı;i i lazım kontrol re· 
jiırıini kım1C'ak olan bir konun lfıyi· 
lıa ı ·ült <:r!,c meclise sunulll·aktır. 

Arkmla:lar: 
Paramızın iı::tikrarmı mulıaf aza e· 

clPceğiz, hunu Türkiye kalkınma ham 
le~inin bir zarureti , .e milli ekonomi· 
mizin icalıı olnrak görih·onız. :Ru gö
rü~ kuru hir pr<'nsihe bağlanmı~ ol
mamızın Yeya meseleye Jıiı;le kınnet 
wrmiş fm1nnmamızın neticc:;i değil
dir· 

f enı1ekt!t menraatinin milli la nr
t" ccsidir. 

Bir tJc,·aJüasyon hareketinin, Tiirk 
ekonomi,;İ ;için ancak zararlı olac-ağı 
kanaatindeyiz. Ila~ka şartlar altmclaki 
ckonomilerı1e hangi lıakım)ardan ya· 
prldığını tetkik etmek ve kendi Yazi· 
feıııizi göm1ck hu 'kanaat)n ne kaclar 
haklı ()ldıığıınu gi> terir. 

Razı memleketler mılli paralnrile 
aktcdilmi~ muazzam lıacimlere ma • . 
lik lıarici hor!;larını hafifletmek için 
im tcc1bire h~ vurmu tardır. Bizim 
lıarici horçlarımızın lıepsi ecnebi pa· 
rnsiyledir. 

Dahili horçlnr hnkımmdan ,·aziye
timizi yine hiç bir rnemleektle kıyas 
kabil <1eği1clir. Biz~e de,·lct mncraf • 
ları cliizf'nli 'bir bütçe ile göriiliir. Da
hili i;;tikrazlanmız. halkın en ufak 
<lalıi olsa yapabildiği tasarnıfla kar· 
1ı ve ilerisi aı;ık milli ekonomik i~lere 
lıissedar olarak i~irak arzuc;una yol 
açmak içindir. D<!, olüo. yon lrnlkm 
i§tira kuClretini. tasarruf imkan ve he
veslerini kmıca~ınclan, gayelerimizle 
tahantabana zıd olur. 

Dış ticaret bakımından •!ahi, 'hu· 
giinkü ıınla~ma politikamız bayle hir 
teabire liizuın gö,.termemekteair. Sa
tılmamıa elimizde kalmış mal ic:to'ku 
yoktur· Tilrkiye i toklannı nnıntaza 
man eritehilmi~ müstesna memleket· 
]erden hiri:Jir. 

famut mndlle1er maliyet fiyatla • 
rmrlrlki tesirine gelince bu, ancak a· 
mele iicretleı-inin lıakiki kı\'lııetleri· 
nin dii~UrUlmr· i acmf'kt.ir k( ~ine ga· 
yemize nrnlın)i(tir. Çiinkü biz çalı
şanların ya~ayı~ istandardmı yliksclt
mek pren::ihini gfüliiyorm:. 

Hayat maliyeti hokmnndan: Bir 
cle,·alüasyon, ııır.mlekette şikayet etti· 
~imiz, tedbir aradığımız lıay:ıt 'J>tlha· 
Hhgını kenclimiz artırmak olur. Biz 
kı :ıca rekabet kabiliyetimizi ya:ı;ama 
i tanclar<lnıuzdan f eclakarlık yaparak 
cleğit, daha ra=-yonel ve ılalıa Yerim· 
Ji ~.ah§ardk ''e ilnlın Heri piyasa tek
nik ve nıetotlarmtlan istifrıile eCJcrek 
arttırmak istiyoruz. 

Göriilüyor ki. paramızın fiili ista· 
hilitesini mulutfaza etınekte israr et· 
memiz için s.ebep bir \le;;il~ir. Bu· 
nun için sureti katiyede bu politika· 
da devam edece~iz. 

Sayın arkada~lar, 

Gilmrük ve in1ıisar1ar mevzuuna 
geliyorum: 

Gümrük ve inhisarlar sahasında 
düşündüğümüz hir~ok ~eyler Yardır 

İnhisarlar mamullltınrla hu kurum· 
larm mali monopol, ticari tetP.kkül 
Ye milli valorizasyon lrnrakterlcrinin 
ahenkli şekilde tecelli etmesine c;:alı· 
şılacaktır. 

İnhisar mevzun maddeler arasmi:la 
tillün devlet hütc;:esi bakımından ol· 
<luğu kadar nıi1li ti<'arct c;:crçeYesin· 
den de hususi bir ehemnıivet ihth·a 
eder. • 

Devlet monopolu mev.zuu olmau 
hakmıından irıhi1arlarm tütün imalit 
maliyetini indirmek \"e daha fazla ti
oari bir hale :Retirmek ıuretiyle aattı 
imkMnlarını arttırmak ve haılaL'llı 

yüseJtmcie çahpnak bisim için bir 
zanırettir. 

En mühim bir ihraç maddemiz ol· 
:mak bakunmdan tütün iıtih1a1- Aha· 
S1ndan hatlıyarak ticaret Te irmlJt 
saha ma kadar uzanan genit bir ufuk 
Uzerinde inhisarlar idareıinin pünla 
ve dikkatle uğrapnaımı icap ettirecek 
bir meYzn olarak ele .almacaktrr· 

Yurt içinde nsyonolizasyon ,.e pi· 
yasa tekniği balurnından r-pılacak i 
fer haricinde kaliteye dikkat ı>oHti
kaımzr aynen mulıaf aza etmekle he
rahcr ona miitcnazır hir ele kemmiyet 
politikası takip etmek ,.e hu meyan
ıla Virjinya ,·e Somatra tolıun'IJarmı 
tecrübe eylemek kararmıfayız. 

Tiirk ekımer Ye lınrmanr.ılarm ec· 
nehi topraklarda ecnehi ~anat arka
daşları ara~ında me\'ki yapmalarına 
clırmnıiyrt vereceğiz. 

f nhLarm hu e.-a;;ları dn naz:ıra al
nı:ık Ozerc satı~ politik:ı mı pHlnla~
tınnak azmindeyiz. • Tiitiln limited 
şirhti faaliyetine hu politikaya tnÜ· 
ıenazır hir i tikamet ,.e vüs'at ,·erere· ... 
gız. 

f c;pirtoln me§nıhat inhisarmm hil
Jıas .. a ışarap ihracatını, tnz irıhi armm 
harici tuz tıatışlarını artm.ımk hürün 
te<l ıirleri almak kararmdayız. 

Pren;;i itihari ·le hihimnm inlii-

~arlar muamelatında ihraç fiyatı en 
rasyonel ~ekilde t~min edilecek olan 
maliyet fiyatına kadar 'indin1ecek • 
tir. 

Dahili fiyatlara eglince: Rasyonel
leııt1nne me!aimitin inlci-;af ı nisbetin· 
ele ,.e liiitçc ta1ımin1erini ursmamak 
kaydi~JJe nıilmkün olan tenzilôtın ya· 
pılmasmcla tercd<llit -edit·niyecektir. 
Sıhhat \"C tcmizliEe taatlf.k eden İ!!· 
pirto fiyat1ı.·ı ile he.fi( alko!lü içkilr:r
de 'tenzilat mukarrel"\1 ir. 

Gümrüklr..re ge1ince~ 
Memleketin lüznmlu göriilen nok

tnlarmda Jhu lJıizmetin icaı•larma uy· 
gun bina \'e tesi atı y.apma;ı zaruri 
bir 'ş gtiriiyoruz. 

Razı hudut mahatlerinde giimrült 
memurları meı!ken mi.işkiilitı ~çinde
clir. Rn ihtiyaçları da teshit ederek 
heyeti umurniyesini hir in~a pliinma 
ha~hyaca~W.· Gümriik'.Jerimiz içın da
ha kif ayetlj elemanlar yeti~tinnek Av 
ntpıı gümriik1erinde Staj yaptırmaya 
devam emı~.k a121mında,·l7.. 

-Gllmriik muamclelerintle iş sahip· 
Jeri için ol•lu~u kadar giimrük memur 
lan :İ!;İn Cle kolaylık. si.ir"at ve inti· 
zam tedhir1eri alacağız. 

J.\ rkacfa~ar, 

"Parti progr:ımmnzclaki direktiflere 
gi;rcı milli kiihfir sistemimizin inki· 
fnf m:'l azami (in em ''ereceğiz. 

İlk ii~retim lıer hakımclan iizerincle 
en çok clııracağımrz ,.e en ço\: ehem· 
miy~t vereceğimiz mevzu<lnr. 

.Aile oca.ğrndan sonra milii kültür 
ile ilk temas ilk okul ha~lryor. Genç , 
''atm11l:ı~ lı~r şeyi benim~yen Ye he· 
niiz temriz lcahifü·eti teessiis etme· 
miş olan taze zeka~ı ile anrak en doğ· 
ruyu, en iyiyi ve en güzeli öj;rretecek 
hir miics~c~cve emanet edilebilir. 

1Jk tahsilde a1ınan fena intibaları 
ınüte&kıhen düzeltecek ali bir tahsil 
sietemi henüz icat eClilmemiştir. 

'Fena bir ilk öğretim, fena bi;"'h;. 
yatn lrnşlatıı demektir. Bu genç va
tandaş kar:ıkterinin tc§ekkülüne ma· 
ni olur ve hatta bozabilir. Bunun i
tiıldfr ki .ile ~etime~-:-Ço'k ehem· 
miyet ''erer'Cğiz· ~ krymetti, en ivi 
yeti~ıni' ve ~n kuvvetli elcmanlarm1.ı· 
zı hu i~te "'e hu iş it.in atlam yetiştir· 
mekte kullanacağız. İvi bir ilk okul 
öğretmenini, en yüks~k bir okul öğ
retmeninc1~n, mahiyet itibariyle CJa
ha az mühim bir ,·azif e alm~ tıamn
yonız Ye kendilerinin hayntiyİe r~Cah 
Jariyle ve hu mdhim vazifeyi başarrı 
kahiliy-etluiyle en yakından aJakadar 
olmakta de\'!lm etleceğir. 

Meileki tedrisattan baheetmek'. t!· 
tiyoruz. 

Mecburi illi öğretimin gayesi, va
tanda~larla konu§tukları dilin kaide
lerini \'e menımp olClukları mHletin 
tarih ve rejimini öğretmek ve hayat· 
ta daha ileri adrmlan baknnıntlan za· 
ruri ilk hilgiyi keni:lilerine vermek
tir. 

İJIC tahsili bitirenlerin lıerısini, İıı· 
tiJat Ye kabiliy-ttlcri neRf'n ibaret 0 • 

lunıa olııun iinh·ersiteyc day:ınan bir 
vekanizma ka11mnda bırakmak iste· 
miyoruz. 

Çünkü hunun neticesi bir taraftan 
tesis ve km•,•etlenHirmek iııtcdi~iıniz 
yeni \'e ileri Türkiye hayatmı en za
ruri elemanfonnc)an mahrum bırak
mak Ye cliger taraftan ya,·a• vava~ 

',; • ili 

memlekeıte hir ihtisasa vannaJan ı;ön 
mii~ ,·eya yıın tahsille kalmış Ye yahut 
ta hi:ı:ıat ekmeğini kazanmaktan aciz 
sader.e diplomasma dayanan hir asa· 
bi yorgunlar kafilesiyle karşılaşmak 
olur. 

K~ma1ist rejimde okul yalnız 
-mahl'eci aklim- değildir. 

Riiyiik tarihimiz hiiyiik nıillt'tİmİ· 
zin her ihtisas sahasında en hfü·ük a
damları ~'f!tİ~tirmi~ olduğunu gi>::ıtcri· 
yor. Ru kabiliyet kani rlamarlarrmız· 
cla(hr. 

1\f ~leki tcdrisatm vazifesi hu ka
bil\)'etlni yeni :hayatın lıer sahası j. 
çin yeti~tirmek i~ini h!lir.. Y a~ama 
lıe\"e!!İ kırılmamı en yükselC teşebbüs 
ve lı:ıratla mücadele kalliliyetini lıaiz 
haşnrır.r. clayanıkh. miishet sanatkar 
Ye ihtisas sahihi eleın:mlar !Ctİ§tİr -
mektf'dir. Riltün hay;t ve f ııaliyet 
ıtahaları i~in bol, ayrı ayn, meslekt 
tedrisnta maarifimizin helkemiği ola· 
caktrr. 

İlk öğretim mm"tııuna mütenazır 

olarak lıer ne,·i meslek mekteplerine 
ehemmiyet vttilecektir. 

Bunun klasik üni"ersite tahnlini 
ihmal edeceğiz demek olmadığı aı1ikic 
dır. Bilakis bu mÜe!'~elerimizi de 
hakiki 'lim, adamı yetiıtirecek §ekil
cle ve ancak hu iM.idadı en mütckimil 
surette ~österehilmi~ olanların başa
rabilccek1eri çetin ve fe,blide disip· 
}inli ilim miicssesclecinde yüksdtmek 
mesaimize de'o:am ecleceğiz. 

tıave ,.e tesis edilecek fakültelere 
ait ic:i harı:ırlıvarak Ankara iini,·ersi· 
lesini kuraca~ı7.. Ür'ta ohı~lara '"C 

füelere Jiiyık olan büyük ehemmiye
ti Yermekte dc,·am edeceğiz. 

ŞP.l"in i~aretleri dairesinde Doğu 
hillgemizae bir kü1tür 'merkeıi esasla· 
r.mı kunnnğa başhyacnğız. 

l\lilJi kiiltür bakımından hüyiik Ö· 

nemi olnn Şcf'in ilim ve kühiir c:nhn
srncla, en büyük abidelerinden ıbin Jıa 
linde daima y:Ukselecek huluuan Ta
rih \'e Dil At'Aftırmalarımıza 'e bun· 
]arla alUkadar işlt:re husu i ehemoıi
vct v~rmei;e cJe, am edeotiiz. İyi -ve 
~ok eğitme~ ıöjretmen yetiftinneğe 
bilhusa krynıet ıvereceğ\z· Avrupanm 
tanmmq ilim VP. anat m~ezlerine 
talehe ~önBttmeğe devam ttdeoeğis. 
l1üwmlu gürlilecek ilim ve teknik §11• 

helerj i~in bymet1i mitte1ı--1ar da 
getİTteceğiz. Ba suretle muhtelif 88• 

lıal:ırdoki milli e1eman ihtiy.açlarunı· 
ZJ temine [alrta~D. 

Biltün e.,, ... ıet oku119rJUll\ ıliemmi
y.et itihariyb: Ctlauijo b·iar, lkfl'Yl~et 
ve techizat itibariyle de en y.übek de
rcceler.e ulaştınlması hedefimizdir. 

l\Iilli salınemiı, Türk kültürünün 
mukesi, giizel dilimizin en iyi şekil
de telftff uzu ·ye en bedii tarzaa ifa
d esini yayan sanat kaynağı olarak ele 
almacalctır· BunBa ınoaem teknik 
v.~ullllarma ehemmiyet vereceğiz. 

Giizel Sanatlar AlcaBemisinin hu
giln bqlamnış o'lan ielihatmı yürlite
cegiz. 

Milli kültür kaarosu içinae mllta1e 
asını zaruri görUüğümilz sponı pro
fesyonel ı:ampiyon yeti§drmek için is
temiyoruz. 

Spor, oku11arımız ,gibi, ııalınemiz 
gibi milli kültürümüzün bir cüzüdür. 
Büyük gaye Türk vatandaşını fikir 
ve dii:::iince itibariyle, kuvetli vücut 
itibariyle, kuvvetli ve tam sıhhatli, 
seciyeli, gürbüz, güzel insan olarak 
yetiştirmektir. Nasıl ki memJeketİ· 
mizCle okumalt, yazmak bilmiyen tek 
vatam1aıın kalmasını istemiyorsak, 
sevdiği ve'bUtün hayatınca tatbik eCJe
ceği Iliakal bir sporu olmıyan vatan
daş da kalmamalıdır. Salim bir kafa 
ancak sagJam bir vücutta olabilir, sö· 
zli, Türk ata sözüdür. Yine bu mü· 
Jihaza ilec1ir ki bütün Yatandaşlarcla 
,•erim kudretini muhafaza i_çin mıın· 
tazam çalışma hafta \'e yıl latillerin
den muntazam istifade ''e seyalıat 
zevkinin inki~af ma taraftarız. 

Şporu bir merkeze bağlayıp teşki
litlandırmak ''e muhtelif spor tefek· 
kii1 ,.e hareketlerini o ''astta ile iclare 

· etmek için yiiksek huzurunuza bir ka· 
mm layihası ile geleceğiz. 

~rkadaelar, 
Maddi, nrniıe\'i ilüze.n, refah, kül

tür sevirr.~inin yiikselmesi Ye b;jtün 
hunların haşarılnıaııı ''e de,·arp etme· 
si, ancak milli emniyet ve tamamiyc· 
tiınizin icabında herkese karşı masun 
tutu lahilrnesiyle kabildir. 

Tilrk ordusu, kadım Ye erkeğiyle 
hiitiin Türk milleti demektir· Daima 
daha kuvvetli olmak için hu millet, 
her sene yilz hinlerce e\•ladmı kısaca 
ordu '1.ccliğimiz ve adrnm bile hudut· 
suz bir gumr Ye heyecan kayna~ı ol· 
duğunu bilCliğimiz hu en hüvük okula 
milli emniyeti, milli miic1aiaayı, mil· 
Ji disiplini iiğrenmek i~in gönderiyor. 

Tiirk ordusu Ttirkiyenin yalnız em 
niyet ,·asıtasr, değil<lir. Türk milli, iç
timai benlik dııygmmnu daima en yiik 
sek derecelerde, daima uvanık, tutan 
en hiiyük milli kliltiir or.;ğıdır. 

Bu hüyiik diııiplin ve ~ven okulu
mı en mUterakki, en mütekamil ''a· 
Htalarla tedıiz ebnek birinci milli 
vazifem izdir. 

Techizat ''e teslihat programımıza 
clevam edet·eğiz. 

:En son sistem harp ''asıtalarından 
Jıcnüz ihtiyacımız olanları da temin 
için hir program yapacağız. Bu T>rog· 

ca\.t.tT. . • ~-
Sureti umumiyede ınılh eJI U'1 

km·etlerimizi daima en bolj· i,.tl'' 
, •asrtalar]a techiz etmek bel 1 

melimiz ~e Yuifemizdir. . irİJi 
eYcut malzemenin JsJoa' ~ 

ae bulundurulması k:ıyıne«dl 'et :/ 
olanların yenilenme j "·e ,ti~ 'tİ 
ordu ihtiyaçlamıı ka111Jıyaceti ~ 
te§İt sroklar "·iicuda getirilııt_,ıll'., ' 
ma gözöniinde bulundur:ıcag 
hemmiyctli · ler olaonktır- ~~ 

M.enut harp sanayii fa~~~ 
zı t:am nndm1an alacak ~~ıi 
tıral'ak ve henüz nokı:;an kt5 ~ 
tamam lıyacsğ.-z. Harp .saP~~ 'ıl,. 
foki~fJma ~ıususi üneın ~;;/ 
mi endü trile~e ha~ 
har;p ,·aı!iyet ve oibtiyaçlatJlll ~ ' 
iliİlıöniinAe mtmak kararJll~1~ 

Halen ikenai ıeziah~ ~ 
ıa ediJmekte buhınan ~
]erimiz 'bittikten sonra, -Y. ~ 
ıaya fuılam: aevam ~ ~ 
iiç M!De1ilr bava P.rıo~ --~ 
mizin gö&terdiği yüksek .1ik' ~" 
diden ta~ ettin,mit ı:1 ~~ 
bilir. Bu vesile ile tayyare lifi"~ 
tin milletçe.gösterilmit ~ 
ıgomr \·e iftiharla hu ~ÜJ'P.._
mek ve bütün '\'atandll!lad 
~ ~han 'Ve takdirlerini .~ 
uterım. ~'· 

Hava müdafaam bu 'b~ 
milli müClaf aası .mevzuunaa 
hemmiyetli. y~rini muh~f aıs ;ı! 
tedir. 'lf enı hır haı.·a planı~~ 
cnğız. Bn ıprogram Ka}'!erı ' 
smm tevsiini ve motör iınal afd' 
cek hale getirilmesi lıususl 
ibtiva eaecektir. uıJ.' 

Ordunun ekonoınilt, kült 
yal nva~larnnızda Jüzuınlıı_!ı..l 
ları da ycti~tinnesi için ~ 
nacaktır. _.. 

Gumhuriyetin lıiç deği~~r:> 
politikası meç1ıulünüz degılclit~ 

'.Atatürkün yük!!ek irade ~e., 
rmd:ı ıtemelliıi hulınnı, ~ 
yo'lu çimıi§ olan 'bu siyaet 
dostluk ve teyakkın yolunda 
edecektir. 

l\fevcut lia11ılıkb dot'tl~~ 
ve teallhütlerimize her saJll . 
ilırimam ve riayet do tlu'k 
hu ahenk i,Çincle inkipfJ118 

başlıca vazifemiz olacaktır· 

"Şefin nutuklarınaa i~,re~;,ı.ı 
duk1arr noktaların takibine ur 
na ve ihtimam ile çalışılacak ~ ~ 

Dış tcŞldUltnnızm, ekd11cı1fl~ 
Iimma sa,·1\§ımızda <laha ,.~lJ 
surette çahc:abilmesi için •:k fıO 
relerin de mütalea ı almııT- ... f 
bir talimat yapılacaktır. rtf'ı 

tktıı:ıat Vekaleti d~ tica~·1Jll 
tının, hariciyemizin dıc: te~ 1 

JJ1S ~ 
rabıtaları tanzim edilccektı~· tı-'J 
den rlış ticaretin inki§afı W~; ~~ 
yemize isabet eden bu önetl1~ 

. • • ,. }let · ... 11 
emnı) et ,.e sıyası mlınase tP"' 
ri iJerecesinde ehemmiytle VS: 
tatbik e(Hlecektir. 1~ "") 

'.Milletler Cemiyetine ba8S, ~ ~ 
ci si) nsetimizin ayni zaınaPa,ıt I 
)erinden \'e tabii ir.aplarıfl il~ 
teşkil e<ıer. Bu arsnılusa1 b ~ ~ 
essesenin kendinden hekleJI ~' 
leri temin edebilmesi, za~~.../ 
hak etmesi ge~irilen tecri~t ,Jjl';J 
zımgelen pratık neticeler~. çol:.I 
le miimkün olabilir. Bıı~ i tJIP J ~ 
hu yolda ı;ıtrft'cliJecek me:_a11 ~(
geldiği kadar tesMl etme~e' ~ 
tır. " 

İleri idare tekniği, saUhİ::~· 
stıliYeti ele le Ycmu•ktir. 1~1~~ 
mn;anda kat'i hir neticeye İ'!ıl 
tır. Kırta~İ\·ecilik a la esas '

1 ~
ğildir· Kırtasiyr.ciliğin ma~~ 
hik şekli iir~at]e ve fakat J 

rilmi~ kararların Ye işlerdet'~ 
mndıli nrimli neticeleri tt' 

liirkiye mınhuriyeti J1I 
nm istisnasız. hepsinin htı 
Ye hu zihniyetle vazifcJeriııe 
larmı ist.iyrreğiz. ~ 

On Jarm ela bizclen tabii ]1 
i tirehileceklcri emin 6cçiıı1' 
tİklial<lir. 

Bu da ihmal edilmiyect~ 
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raıue kabw ediyoruz. 

)ı{ahmutpqa. Kllrkçü Han Sçerla 

BEYKO Tel:;; 

f:::r Askeri Kıta- ı 
1 --~' ilanları 

S'ankamı§taki Tilmcn kıtaatmın ihtL 
yacı için kapalı .zarfla ihaleye vazedilen 

'XtS0,000) kilo ırğıretinin ilSnı noksan 
'yapıldığından ihale '18 • 11 • ~37 per .. 

E günil saat 11 ae Sankamı§ta Tü. 
Satınalma Komisyonunda yaP,ıla. 
• ihale ~palı :zarfla yapılacağın 

aan zarflar ihale saatinden biı: saat ev. 
vcline k8dar kabul edilecektir. Siğrrcti. 
nür muhammen bedeli 25,500 liradır. 

lMuvıklr:at teminat 1913 liradır. İstekli .. 
I lerin o giln o saatte teminat mektup ve 

makbuzlarile komisyona mUracaatlatL 
:cs1s> ·c1s68): 

' ' Istanbul Komutan-. 
lığı ilanları 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 302 çc§İt cer· 
rahi aletin ihalesi kapalı nrfüı U f.2. i 
Tqrin '/937 cuma ;günü saat 16 da yapı· 

' ıacaktır. Muhammen tutan 6150 liradır. 
Şartnamesi be.rgılin öğleden evvel Ko
milyonda görillebilir. f stcklilerin 462 

. liralrk ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplan ile 2490 sayılr kanunun 2 ve 
3 rt:U maddelerinde yanlı vesikalariyle 
birlikte ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplannı Fm .. 
dıklrdı Komutanlıli Satmalma Komis .. 
yonuna vermeleri. (7306)' 

Levazım amirliği 
ilanları 

Dikimevleri için 798614 metre beya:ı 
ve siyah Stil ipi 665 kilo pasa ipliği 
11-11-937 per§embe günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım imirliği 
Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapıla'.:aktır. Tahmin bedeli 
1141 S lira 20 kuruıtur. tik teminatı 
856 lira' 14 kuruştur. Şartname ve nü· 
muneleri Komisyonda görülebilir. İs -
teklilerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

'(220) (7321) 

-Deniz Levazım sa
t ınalma komisyonu 

ilanları 

l - Beher kilo~na tahmin edilen 
bedeli (11) kuruş olan (85000) kilo 
kuru fasülye. 11- lkincitcşrin- 937 
tarihine rastlayan perşembe günü saat 
14 de kapalı Earf usulilc alınmak üzere 
mUnakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (701) lira 
(25) kuruştur. Şartnamesi Komisyon 
dan her gün parnsız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel
li giln ve saatten bir saat evveline ka
dar KasımpaBada bulunan Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
meleri. 

(7301)1 
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Lsküdar - Kadıköy ve haval is i 
halk tramvaylan Türk Anonim 

Şirketinden: 
Şebekelerimizde ilk ve orta mekteplerle lise talebelerine tatbik ı 

edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarif esi, 15 İkinci teşrin 1937 Pa. 
zartesi gününden itibaren, Şirketimizce usulü dairesinde tenzilitlı gezi 
varaka.~ı verilmek şartiyle, yüksek mektepler talebesine de teşmil e. 
dilecek ve yüksek mektepler talebeleri için şimdiye kadar tatbik edil. 
mekte olan tenzilatlı tarife ayni günden itibaren hükümden kaldmla.. 
caktır. 

t ... • '*· • r ~ t r • .... :... . •-4ı :.·. ·1:) ·~ .,,.. . - • 

J andarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine 130 kuruş kıymet biçilen 6000 aliminyon kılıflı ve kapak. 
1ı matra kapalı zarf usuliyle 11 İkinci teşrin 937 perşenbc günü saat on beıte 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komisyon dan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir. 
mck isteyenlerin 585 liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubunun ve 
kanun ve şartnamede yazılı vesaiki muh levi teklif mektuplarını belli gün saat 
on dördüne kadar Komisyona vermiş olmaları. (4014) (7284) 

Me~{te~ODD<eır~0 Ç@CY~ velB Deır n 
ne, OlklYID Kd>D ırelk'tcöırDe ırDlfile 
Mektep kitaplarınızı almadan •••. bir kere eıki tanıdığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yükıek ve Meılek ... Her okulun, her 
sınıfı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, va. 
kit kaybetme olabilir, üzüle bilirsiniz. 

ihtisasa her yerde kıymet vermeli : (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya kar§tlık verilir. 
ADRES: lstanbul. Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Yakıt· lstanbul. Posta kutusu : 46. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlaınıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengintden bu piyangoya iştirak ediniz .•• 

Sahihi: ASIM US 
N~Tiyat dircktörii: Refik A. Se\'cngil 

[Q)O KTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ıı;ckiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar LS!c 
li tayyare apartmanlan ikiııci daire 

17 numarada hastalannt kabul eder. 
Cumartesi günl:ri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularuu dakupon muka· 

b:linde muayene eder. 'r('lef: 23&53 

RCA 1ef. 4 
l!lektrlkll sı&z ile 
rnDcehheı bir ,,superhe· 
terodyne"dlr.latasyon 1•1· 
mlerlnl lhtlv• •d•11 •tıktı 
ve genıf k•dran. 'evk•· 
ilde tenılllth flyetı, 12 
teksltıe yalnıı 170. _ 
ı ı r • d ı r . 

• 

.,,.,., ve t•ralt herkH lf1" 
uy9undur. 
Heklk1 bir R c A ,.dyo•"M 
nu 12 ey tekaıtıe 6denrn•,. 
Uıere. 1 2 & • - ı ı r • d ~ • 
eleblll r a ı nl 


