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eclis anayasa tadilatını kabul etti 
- Yazısı 4 üncü sayıfamızdadır -

Kardeş Hatay'ın gazel manzaralarından birkaçı 
' . i~~ 

atay Türklerine bayKJ 
~ ram yaptır.im.~~· .... 
'llay bayrağznzn çeki/memesz zçzn bulun 

şenlik tezahüratı yasak edildi 

Bunu yapan delege mi 
oksa Paris mi emir verdi? 

- Son dakika:------..... 

Dün gece Beyoslıı ve 'Eminönü Hal /;erindeki top1antılarıla b11T11nnnlnr 
ve şÖ: söyliyenlerden (sağda) lJeyoğlu Halkevi Ba~kanı B. Ekrem Tur 

Şehrimizde yapılan toplantılar 
~ )~ (Bapnulıarririmiz· 
~ "&.:-,. l n. g~len son haberler 
~~ 

1 
~ının tamamen yeni 

~aırdiğini gösteriyor Mil-
~eti tarafından evvelce 
l~~j" k~rar mucibince Hata
~~ı 29 ikinciteırin günü ı 

.... ~ ~İfe baılanacaktı. ' 
~ ı:tler Cemiyeti kararı
~~ caktı. Ondan sonra 

ti hu kararın tatbikatı-
l .. 

' ~. bütün Hataylılın ~9 
~{Ününü milli bir ba:y
~ Yorlardı. Hal böyle 
. ' de~egeai Garo 1-lştay 
~ te\rınç tezahüratı gös-

enetm · . A ııtır. ntakyada 
tir n~ ~hazırlanan taklar 

it,ı~\t~~l~~g~r tara~tan, Ha
~~ b\l .~nın m~rıyet mevki 
~ d~kJta glnde Sunyeliler tara
~ ile,/' arın kapanması su
,~ ı..:;llı\e~ rnilli matem manzara 
·°'~'i.~ çalışılmıştır. 
~il ;_•n tafsilatı henüz alın 

li)or. ~arada. ihtiyatla te
tab ~kat ılk malumatın 

11 olan derin bir te-
A Si M US 

~, (Sonu 8a. 10 SU. 3) 

ı ~liltelerde 
'Pılan. taylnler 

(Yazısı 4 ünciide) ' 

~6 ,-.... .... .,, • 
0 an Hindli 

.''$,.~rens 
~el.. !Uld Yard · il b .. 
'~\ınl'"'c: ,, ısın e u-
t,. • 04 a ta lngil ~ ~ •. - ~!kili IUIUIUf te-
~~ Belıil btuıı bat detek
~·~ Tomaonun en 

'-lia:!lcerası; bugün 8 
ızda başladı! 

= 

Çarpışma oldu 
Zaptiye ku.vvetleri halka 
süngü çektı, 12 yaralı var 

"Ul tesinin hususi ıuret-
us,, gaze .. derdigwi mu-

teı Hatay hududuna gon 
habirinin bilc:lirdiiİ teJıraf tan : . . · bayrama ııtı-

rak etmiyor, rejimin tatbikini ilan 
için Antakyaya gelmesi beklenen 
Kont dö Martel gelmiyordu. 

(Sonu Sa. 10 Sü. 5) 

Mandalar idaresı ---------Kıymetli eserlerimiz arasında 
Barbaros tür~esinin 
imarına girişiliyor 

Çırağan Sarayının ilerde Deniz 
Harp Lisesine verilmesi muhtemeı 

f (Ya;ısı 10 uncuda) 

Kısaca: 

Otobilsler, talebeye 
paso vermeli 

OtobUaler, uarnvayıarm yerini tutams
dıyaa da, ona yaknı tfl garnıete başladı. A
caba tramvay 1ırketınlD gösterdiği lstlfad"• 
lerl de krıımen gösternıeğe ba§lıyamazlar 
mı? 

Bu mevabDde 1:ı1ıııaıısa evveli talebeyi 

Halkevlerinde Hatay 
hayra.mı kutlulandı 

Şehrimizdeki Hatayhlar sevinç
lerini anlattllar, Atatürk'e şük

ranlarını bild~rdiler 
Hatayın büyük bayramı münasebcti

le şehrimizde bulunan Hataylılar bu 
kutlu günü düil merasimle tes'it etmişler 

ve toplu bir halde Taksime gidrrek 
Cumhuriyet abidesine çelenk koymuş- t 
lardır. I 

Gece de bütün halkevlerinde söylev-
ler, konferanslar tertip edilmiştir. 

Dün geçe, Beyoğlu halkevinde baş • 1 ~ 
kan Bay Ekrem Tur tarafından s5ylc .. --~ 
nen ilk söylev şöyleydi: 

''Öz Türk olan Hatay, bugün hür
riyetine, istiklaline kavuşmuı bulunu
yor. Bugün tatbikine başlanan yed re- t -":1~'GIİI., 
jimle. Hatay esaıeti tarıhin derinliğine 
gömülmüş bulunuyor. 

Atatürkün deha ve kudretinin ateşi 
altında eriyen Hatay esareti yıkılmış
tır. Hatayın hürriyet ve istiklali enedi
yete el atmıştır. Buna delil ve misal a
ramağa ihtiyaç yok. işte dün, işte bu
gün, işte netiı.:e, işte akibet 1 

Bu muazzam, şanlı güne bizleri ka· 
vutriıran Atatürkü minnet ve saygı ile 

bağrıma basarım .• , 
il ntavlılar Cemi) Pli Ra~Tcanı 
ôlıidecle def /f'.rİ imznl<;rnr (Sonu 10 nru sa ·ıfndn) 

Halkevinde 
Jarmı kull&Dntak zaruretJnde bulunanlar, B 

.... k b. . 
mektep talebeleridir. Ayni zamanda idareli bldu•yat-•"f•->u<ot,.moktopt.. uyu ır merasım yaplldı 
lebest için acaba otobQs ştrkeUerl rıuıo ve- H t 1 gen 1 B. . . . k o· . d t 1 
"me'1or :..11 y ..... '°"""' ., ... ,.,....,.. a ay 1 c er uyu n ere az m~ 

gözetmek ıuımdn'· )ılektebtne yetJşmek için 
en aerl (fakat tehlikeli değil> nakil \•aarta-

Ankara 

larmr g{Sstermck surctlVll' otobUSll'rdcn ay.ol 1 er İ n İ 5UndU1 ar 
tenz!lltr temin etmenin bir yolu bulunabil!r 

'(Y ausı ~ ··- ~!-.ı-1\' 
• • ~j 
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Zehirli gazlardan nasıl 
korunacagız? 

Halka düşen 
vazifeler nelerdir 

Yazan; Dr. Necaettin Atasagun 
Zehirli gazlardan korunma lıum· 

rnnda kullanılan gaza kar~ı tedbir al
mak. zarureti vardır. Yazı lan diirt ısı· 
mf a mensup gazların vücudda yapa

bileceği zararlara göre müdafaa t~r
tihatı alahilmek için bazı kimyevi 
has alarmı bilmelidir. 

Hu ha alar da sınıfları söylenir
ken hulasa edilmiştir. 

1 {) Sayı ile gösterilen sarı salibe 
menmp gazlar: Dik, iperit, levizit. 

(2) sayı ile gösterilen ye~il 11ali
he m~n up gazlar: Difosgen, fosgen, 
klor, kloropikrin. 

(3) sayı ile gösterilen maYi .. aJi
he men up gazlar: A<lomzit, i'İyon 
adomzit. klark I, klar:k II. 

{ ı.) sayı ile göcterilen heyaz salibe 

mensup gazlar: Klor aseton, klor a

setofenon, Brom aseton, vesaireden 
ibarettirler. 

Gaz harplerinde gözönünde bulun 

durulması icap eden bazı noktalar 

daha ,·ardır. Kullanılan gazların bir 

kısmı uçar gider, .hir kısmı da uzun 

müddet kalabilir ve uzun müddet te· 

sir etlehilir. İşte böyle uçucu olan gaz 
lar dalıa ziyade taarruzlarda kulla -

nılmışlardır. Çünkil: herhangi bir 

taarnmla hu gazlann yıldımn gibi 
tesir ederek dü§rnan kuvvetlerini İm· 

fia ettikten sonra uçması, ve gazı 1 . ıl
lanan tarafın arkadan gelen kunet· 

lerine zarar vermemesi iktıza eder. 
Kullamlılığı yerlerde uzun müddet 
kalıp tesir eclen lerine gelince: Bun
lar da miidafa4uJ'1kullanıbrl,r. Mü· 
daf aaıla hnlunan dtiımaum galip kuv 

\"Nlrrine kar·ı mukavemeti az olan 

orclnlar. ya,·a~ yavaş geri çekilirken 
lıüc.uın cılf'nleri iinlemck \'e bozmak 

için hu ~azları i timal ederler. Bu 
~azlar •la ( 1) sayı ile göstı>rilen hi
rinri gruptaki sarı salibe mensup O· 

lan gnzlarılır. Taarruzda ku11anılan 

gazlar i·e (2), (3), (4) sayılarrla 
gii .. terilen ye~il, mavi, beyaz salihc 
ınrnrnp olan ~azlardır. 

Zehirli ~azlardan konınmayı ilü -

~iiniirkcn ılnman ve sisin gördüğü iş

leri <le unutmamalıdır. Bunu l1erke!! 

hilir ki r,ok isli havalarda hazan in
c:an hirihirini hile görmez; npurlar 

zorlukla hareket ederler; çarpışma 

tehlikeleri f azlailır. Şunı!an anlac:ı • 

lıyor ki normal bir si~ bile düş~an 
knwetlerinin kendilerini saklayabil
mesi için miilıim nc:rtadır. Bu sayede 

ılü~man km"\·etleri büyük zaf erlcr 

elde edebilirler; sis, dilşmanm bütün 

''asıtalarmr ,.e bilhassa askeri kuv • 

Yetlerini gizliyehilir. Duman da lıe • 
men ayni i~i görür. flk yazılarda an

latıldığı gibi zaten ilk devirlerde ya· 
şayan inc:anlar bile yaş ııaman ,.e ot 
yaknrak clü~manı hoğmak istemişlf'r: 
hirçok def al ar da rnuvarf ak olmn~hır· 
tlır. İşte ııis Ye dumanın hu faydalı 
iıılerini <lü;;ünerek sun'i olarak ;is \'e 
duman İ!ltilıııal etmi~lf'..r; fosfor apa
eitc gibi hazı macldeler meydana ge
tirmi~lerdir. 

Böylece ha\'a mnlıarelıelerinde 
yalnız orduları eleği) hiitün milletle-

ri korkutan zehirli gazlara karşı la
zımgelen tertibat almahilmek için 

lıirçok tcılbirler clii:.linülmii~Liir. Bu 
miiclaf aa tntilıatını ilk clüşiiııen llus
lnr olınu~tıır. ilk iinrc hu µ;azların ıe-
irlcrini <lunlurahilnıek üzere ceplıe· 

!erinin ürıiine çalı çırpı 'e huna hen
zer lrnzı ynııahileı·ek ınatlcleleri yığ
mı~lar, heıu gelen gaz dalgalarım 
tlurclunnak, lıem ıle hunları ateı:lh·e· 
~ek hnıııule gelen sıcaklıkla da~ıtn~ak 
ı;teıni~lndir. Fakat hunlar yığılırken 
hu çalı çırpılar ura:ıında hiç aralık 
hırakmamı~, her hücumda Yeniden 

yapmak gibi bir mii~külat oldu~unu 
anlamı~lar, başka c;areler düşünme~e 
bnşlnmı~lardır. 

Atılan hir gazı tesirsiz bırakmak 
ıçın ona kar~ı ani hir cisim fır

lo&mayı düşiinmü~ler, fakat hundan 
ita bir netice alamamı~lar Ye nihayet 
hu işi ,·antilatörler)e görmek arzusu
na dUşmü~lerse de yine rnuyaff ak o· 
)amamışlardır. 

f ,te hu tecrilhder 11onunda nntila
tiirJer knlltnmak atılan gazı dağıt· 
mnk için c;ah çırpr yakmak ~ihi ted
hirlerin işe yaramaıhğı anla§ılıı.ca 
umumi korunmadan vazgeçilmi~, yal

mz insanlarla harpte kullanılan hay· 
Yanlarm mnlıaf aza;;ı için ma~ke ve 
sığınaklara hn;;vunılmuı:-tur. Su lınlde .. ~ . 
ıı:on zamanların gazdan korunma ça-
resi maskt> ile sığınağa inhisar f'trııi§ 
demektir. 

nnnrlan rnaadn alınan tedbir~f'fin 
lıep!İ talidir. Zehirli 1:azlardan ya 
kendi kendine '\'eya toplu olarak ko· 

nınulur. Yani lıer insan ya kt'!ndi 
kendini korur veya aile!iyle birlikte 
korunur. Bu korunmalara devlet teş
kilatı da yardnn eder. 

Şu halile lıavadan korunma iki; 
ayrılab.ilir. 

l - Fertlı>rin JCt>nililerine ait mas-
1'e ve sığmak tertihatiyle kendisini 
ve aiJe3ini hususi şekilde liorumasr, 

2 - Devlet teşkiJitmm genel ko
runmaya aid tertibatı. 

Devlet teşkilatının genel ICorun
maya ait tedbirleri de ikiye aynhr: 

1 - Düşrrıan tayyareleri görüne
' rıek henüz iıe başlamadan evvel icap 
~~o tertibatı almak. 

II - Düşman tayyareleri işe bae
layarak zarar ikam~ p:eçtikten sonra 
nmktnzi tedhirlt>ri almak. 

Bir numarada yazıldı~ı gibi dü~ • 
nıan tayyareleri gi>riindiikten !!onra 
hemen lıahPr ,·ermı>k, projekWrlerle 
etrafı aydınlatarak 1Jii~,11anm hareka-

tını tarassut etmek. taarruza hazırla
nan clii~man tayvare1erine karşı çıka· 
rılan filolar ve huna hP.m:er mukabil 

tertil1~t1a f anliyete p:eçmelerine engı>l 
olmak, miilıim fabrikalar üzerinde 
çıkarılan balonlar arasında teller çe· 
kerek engeller 'üruc1e getirmek ve 

hu lınsuı:;ta her ne ir.ap «'diyorsa yap
maktır. H erlıangi hir devletin iilke-

sinde dü~man taarruza ha~la<lıktan 
sonra da mfülafaa te)kilatına yarılım 
edecek hirc:ok tedbirler almrr. Ez. 
cümle p;a7.tlan 7.:trar giirmü~ olanların' 
imcladına yetişebilmek i~in sıhhi im

dat teşkiliitı, yangın homhalarmm 
husule getirdiklC'rİ yangını s(;ncliir . 
mek iizerc itfaiye teskiliitr. umumi 
ı.ıt~makl:ır ve maskd~r1e devlet teş
kiliitr ela lııılka yardım .-der. Rununla 

beraber halkın da hu işlere karşı Jii. 
zumn olan tertilıatı almaları lazım -
drr. 

- Kocanla lyt geçiniyor munnuz? 
- Mükemmel! Hiç evde oturdutu yok. 

Romanyada üç fırka 
mütareke aktetti 

intihabat müddetince biribirlerine karşı 
şiddet kullanmıyacaklar 

Romanyadıı yaklaşmakta olan u
mumi intihalıat için üç hüylik siya~i 
fırka, aralarında hir '"Ademi ter a
v üz .. anlaşma!'ı yapmı:lardır. 

Bunlar, "Her ~ey anavatan için,. ıı· 
clını ta§ıyan fırka ile, '".Milli kij) Hi 1 
fırkası,, ve "Llheral'' parti ara·ınıl.ı 
yapılmı~ hir anlaşmadır. 

1 
Bu üç parti, "intihabatın, tam bir 

dilrfüti içinde cereyan etmeı-i ve hür
riyeti müdafaa için,, anlaşmış olcluk· 
larmı itan etmektedirler. 

Anla§ma, intihap müddetince cari 
olmak Uzere imzalunmı§tır. İntihap 
eenaıımdn §İddetli lisan ve fena hare
ketlerde hulunmamağı şart koomak
maktadır. Fakat bu hal, kendi ideolo• 
jilerini feda etmek demek o)mavor; 
biribir1erine hakiki münaka~;Jara • 
daima hazır bulunmaktadırlar. 

Romanyanm cliğer f ırkalarmm da 
hu anlaşmaya girmesi için teşebhiis· 
lerde bulunulmaktadır. Anlac:mavı :> • 

bozanlar bulunduğu takdirde ne su· 
retle muamele görmeleri lazımgeldiği 
müşterek hir komisyon tarafından ka 
rarlaştırılacaktır. 

Hu lıavadis etraf mila tafailat \'eren 
Times gazetesi, Biikreş muhabiri, Ro
men siyası grupları arasında h<iyle 
bir miitareke aktedilebileceğini kim
ııenin ummadı~mı yazıyor ve bilhH
sa şu noktaya dikkat celbediyor: 

".Milli köylii fırkası:, nm hundan 
en·elgi Jideri :J\fihalaki Romanyanm 
mütrif 11ağ cenahiyle teşriki mesai et
meği doğrudan doğruya reddetmiş ,.e 
im suretle memleketi idare etmek fır· 
satını hile hu yüzden feda etmişti. 

lngiltcre Yeni Harp Gemileri 
ln~n Ed"cek 

İngiJizce Daily Express. ga7.eteain
de :()kun<tuğuna göre, önümüzdeki on 
iki ay içinde İngiliz donanması ic;in 
yeniden harp gemileri in~a etmc1' Ü• 

zere altını' milyon fng!)iz lirası sar
f ma karar verilmiştir. Önümüzıleki 
sene, dört krüvazör ve dokuz muhrip 
inşa olunacaktır. 

Daha gelecek sene dalıi, üç.. ili 
di;tr hattı harp ıı;emisi yapılacaktır. 
Humlan ha11ka yl'di krih·aziir. hir tay· 
yare gemisi ve miiteadJit filotillaları 
,·iicuda getirilecektir. 

Yolcu •alonu fçln bir 
mU•abaka 

İstanbul Jinıanma yapılacak yeni 
yolcu salonunun dahili tezyinatı için 
liman i~letme direktörlüğü tarafın -
dan hir müsabaka ac;ı1mııtır. 

:Mfüahakaya Güzel San'atlar Aka
clemiı;inin hütün tezyinat profesörle
ri iştirak etmektedir. Her profesör 
salonun dahili tC"zyinatmı gö~teren 
birer proje lıazırlıyacaklardır. Bu pro 
j<"ler bir jüri heyeti huzurunda tet
kik edildikten sonra en Riizel olanı 

seçilecektir. 

Projesi beğenilen profesöre naklen 
hiç Mr miikifat , ·erilmiyecek, yalnız 
tezyinatın yaplıdığı sırarla kontrol i
•:in ayrılmış olan ücret verilecektir. 

Ev%enecek kızların 
bayram gUnU 

Fransada bugünlerde genç kızlara 
mahsus bir gün vardır. Sent Kattin (a
ziz Katerina) iımi verilen bu yarı di
ni günde, genç kızlar toplanırlar, eğle
nirler ve .. Başlarına t;Jrlü çeşit şapka
lar giyerler. 

Aziz Katerina günü bir ananedir ve 
şurdan gelmiştir: Eskiden, bugünde 
bazı yerlerde olduğu gibi, genç kızlar 
evlenirken kendilerini başka bir arka· 
daşlanoa giydirtirlenniş. Gelinin tuva
letini yapan bu kız da, itikada göre, çok 
geçmeden evlenirmiş. 

Bu itibarla, Katerina günü evlene-
1.;ek kızların bayram günüdür. Burada
ki resimde bu seneki eğlencelerde bir 
~enç kızın başına giY,diği bisikletli şap
ka görülüyor .. 

H-er halde bu KIZ pek sporcu aşııilıaı 
imiş it 

Tarih karşısında 
Vlll ncl Edvard'ın •ırrı 

İngiliz kralı VIll ci Edvardın tahtın
dan çekilmesi bugünden ziyade istikba
li işgal edecek bir tarihi hadisedir. Fa
kat, acaba bu çekilmenin sebebi, bugün 
olduğu gibi, istikbal için de gizli ka -
lacak mı.dır? 
Dukanın son zamanda bir kitap hak

kında açtığı ve görülüp biten dava bu 
suali akla getiriyor. Eski kralın dava 
ettiği kitap "Kralın çekilmesi üzerinde 
tefsir,. ismini taşımakta idi. Bugün top 
)attırılmış ve satılması yasak edilmiş 
olan bu eserde kralın, eski Bayan Simp
son'la evlenmeden evvel yakışmıyacalıc 

münasebette bulunduğu, çok içki içerek 
kendisini sefahate verdiği, bunun üzeri
ne hükumetin onu tahttan çekilmeye 
mecbur ettiği yazılmıştır. Kitaba göre, 
kralın tahttan çekilmesine asıl sebep 
sevdiği kadınla evlenmek değil, hü • 
kumetin kendisini istememesidir. 

Kitap neşrolunur olunmaz Duka der
hal ağabeyisi krala şikayet etmiş. bir 
taraftan eser yasak edilirken, diğer ta
raftan eski kral da kitabı çıkaran kitap
hane aleyhine dava açmııtı. 

Bugün dava neti•.:elendi: Duka ka -
zandı ve kitapçı 100.000 lira kadar bir 
zarar ziyan vermeğe mahköm edildi. 
Eski kral da bu paranın fakirlere dağı
tılmasını istedi. 

Fakat, kitabın ortadan kaldınlmaaı 
ve onu neırcdenin ithamlanna iftira 
denilmesi acep bu aırn tarihçilerin gö
zijnden de uzak tutacak mıdır?. 

Almanya haricinde 
ne kadar Alman var? 

Bugün Avrupayı itıal eden, Alman
yanın müstemleke istemesinden bafka, 
memleket dııındaki almanlar meselesi
dir. Orta Avrupaya hakim olmak iste
yen Almanya, memleket dışındaki Al • 
manian toplamak arzusundadır. 

Bir Alman gazetesine göre, Almanya 
dı1Jndaki Almanlar 20 milyondur. Al • 
manyadaki nüfus ise 67 milyondur. 

Bu istatistiğe göre en fazla Alman 
Çekoılovakyada vardır: 3,260,000, son
.ra İsviçre getir: 2,950.000. Atmantantt 

çok olduğu diğer memleketler 
!ardır: Fransa, 6.700.000; 1 Birliği ı .240.000; Lehistan 1· 

Nüfuıuna nazaran, AlırıJ~ 
yUk bir akatliyet teıkit ettik1

11 
Danzing, Litvanya. Lehiıtan 
lovakyadır. 

Klamanao IHell 
sekiz sene aldu 

Pran11zların meıhur d,.ı~ 
Clemenceau (Klcmanso) suıı 
sene evvel ölmüştü. 

"Kaplan" ismiyle 
siyasi, sulh için çok ~aiışınıŞ· 1' 
yatında insaniyet~ hizmeti ~· 1, 
mişti. Kendisi, bir sözünde t0'1 
tir: ol 

''Her ne zaman her nerede 

sun, şahsiyeti ne şekilde göı' 
züksün, içimizde kimse yokt111 

niyetin büyük eserlerine geçic:i 
imi bir yardım edemesin .... ,. 

Arnavut preP 
si. ordu baş 

Prens Mnk.mt siivari .,,., 
kıyaf cıile · • • . 

Arnavutluk milli ter3~ 
gün geçtikçe ilerliyor •.. ; 

istiklallerinin yıldönü~ıl -ti~ 
leket için rrk, dil ve hu~. ~ 
milli umde olduğunu 901

11 
7-ogo daha evvel kacbt' f 
müsavi ilan etmiş ve~ 
mıştı. ~ 

Bu seneki bayramda . ,lJi' 
resmine bir kadın süvarı ııı~.J 
etmit ve bu alayın b8f ,el ~~ 
kız kardeşlerinden pretl f'f"' 
da mülazim rütbesini;,ı
ses, Arnavutlukta ka fjf• 

aelmesi için çok çalıştl)Jf (tt' ,,,. 
Kutlu bir nıt•~~'~ 
Arkacln~ımız İsınet ~-- ~ 

genç şairlerimizden rd,ıa -;; 
men Ulukut ile tüccJI ...,,-~ 
Antman'm kızı Erne1 }JJ dtf• 

. .. •. . 1 rnı.:Jır tC$1 gnnu nısan an ' 
şaohlan t~brik ederiı· 
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r 

~~ün i~: 
!ifo tehlikesi ile mücadelede 
lflgiltereden daha azimliyiz .. 

ŞEHiR H~BERLERi 
... 

Pakel gümrüğünde • 

~ııı"''ll"'H"''" SeAf c "''""''""'"'"'W = q,_ 5 
ı...~ tchlik . ·ı ı .~~Uk b.eaı . ı e ngiltereden 

8Ö l ır &zımle mücadele et-
L Yerse · ı;ı sö .. rn ınanır mısınız} 
~"' zumden: "Oh, artık teh-

.. ·JOr· Yan 1· tab"l" .. • ge ıp ya ı ı-

Uze 1 1 dik ge en su an maşraba 
~kab·~:~ lrkır lrkır içip kcy-

r L; ınz,. manası çıkarıl-
. ne ah ili au r rn zur tam mana-

ki rette bertaraf edildikten 
· d 0 menhus mikropla mü
c~?zami bir muvaffaki-
~ 11 olacağız. 
turası var. 

~~nlarda tifonun lngilte
cıkurn Yaptığını gazeteleri-
. uşsunuzdur. 

l·" aazet l . b h 'llt tc~ e erı u ususta bü-
~ğu b· gösteriyor. Tifonun 
ı.ı it k"' "'k ~~İi l uçu insan için bile, 

:'lll\at ~ ar~~ kıyameti kopan· 
le"'" CŞkılatındaki noksana 
. ·<ıınd k' b bir ı· e ı ozukluklara çok 
lcr .. dısanla işaret ediyor. 

~"ek' "f 
t ı 1 tı oya dair bazı in-
e e • ' 
i b 7nde yazılan yazılar 

au }' u. muştur ki: "Musluk-
~tag:Jne zehir akıyor!., di
~ fery.-lar basıyor; 
-~~es·l~ .biran evvel ha
c ok ını ıstıyorlar. Hele bir 
'rı lldum: İngilterede bazı 

tıı~tı 8\l tertibatını fennileştir
tcrıcJemizlemek yolunda iki 
~o enberi tetkikat yapan 
~tip ~~~n hala bir ses çıkma

ı.. cgıl mi'? 
IQ b' , ~% ız, geçen yaz, gazeteler 

lc!~k rn~ti koparır koparmaz, 
ttJıaı edılmi~ olan bir lüzu-

At . tatbıkma geçildiğini 
~İ)Qtı~~stas.~o~arı açıldı. Pis 
· •~i · Dukkan sahiplerine 
;ı; ~ılındı. Nihayet tifo hı-
0tk: sa bile, meydanı boş 
tUt~. hamle daha yapama
ıtur r 

~ ~hir dahilinde pis sularla 
.. !a?lann da şehir dışına 
u~nı ve bostanlann ter
e sulanacağım öğreniyo-

\kasından daha kim bilir 

\i ~lı ~elecek? Önümüzde 
~~erın çokluğunu ve atı
~~ katiyetini göz önünde 

lak . . . d . 
~hı· • - sızı temın e erım 

~lııRU ıkesi ile mücadelemiz, 
(•t~li t~reninkinden ileridir; 
. ~il ır sebata dayanmakta
~,.:C.Şini bırakmayalım .. 
~i~ .~ıcık başka tarafa 

l,, t~fn: "Hoş geldin, sa-
1 o, gene kapımızda-

~q lilKMET MUNIR 
tı,, 

1 
biı hırsız /ık 

~ (k.,elJebbüsü 
~ ~ati~RlJ~) - Ziraat ban
tı,. ılqt; b bır hırsızlık vaka
~rıı,k ankanm mahzenin
:."'? ·ı sı..ı 'l ~ ı e k retı e hırsız kendi 

bqı asaları açmak teşeb-
~ ı Unm f k l'ı &'t a uş a at muvaffak 

l it~ l"rı nah tarı kırmış ve ban· 

1~Ctj~inadsasındaki çekmeceyi 
~·ııı en k .. b" \i''.lt 411ah evra ı mus ıte 
~t~. }:' tarını almış ve kasa-
~.iktif:-'ltat ~vrakları karış
'li. 1Uir etmış, bir şey alma· ... , . 
~ l'Qı..ıh· 
~ı ~trr ıtte garip bir tesir 
~~'dir. ' tahkikata devam 

Qı· ·· 
\. ee1ı"'Uzesl ıslah 
\:~cı . llyor 
\~, llı,·e 
'lıı.ı~lt11d camiinin krvmetli 

'lt'-· an e k' B hl . ~,I ~t ":\y 1 n ıane hına~ı 

~~U~eİe:lık.~ık.~t ?.~~~e·i" nin 
~ ıt~r ~lıtş tnudurlugu taraf m· 
t~~ İ~in~n~~rı taınir eclilmi~-
1 1 ııv] e 1 odaları ile ü·tü 

~~ 
1 
tır. RI~ Unun tamiri karar

'"ıt• 111' ha l ll tamirata birkaç 
1 ı~~t İ' ~ ana<'aktır. 
"t~ ttnal 
~ait \. edilcliktf'n "onra 

ltaı: tıiı:ı at ':11 <la tetkik tdile-
liı11 tı Ve '"k 1 b a Çal mu emme ir 

•şılacaktır. 

Tramvay araba
sında yangın 

Bu yüzden ha1akö11d~ 
tıamvaylar iş/egeoıedı 

D.. 11 d Karakö,·dc bir 

~ aw.kdui i 
( Atasında i 
~ : 
g & l At aıralb>alaırı { 
= ıçı ın sl\lı ırat = ~ i 
j ta tıHdl n cıı n % 
~ E 

yeni bir ki~yahane 
İstanbul gümrük kimyahanesi 

modern bir müessese oldu 
un saat e • . . 

hadi~e olmu~, Beşiktaşdan Fatıhe gı-
1 1-:>l T ·a,· arabasın-( en ,, numaralı ranl' · b 
da hirdenhirc kablolar yanmıya aş-
lamıştır.. . 1 

B 1 
.d. .. . arabadakı ,.o -

u ıa ıı:e uzerıne ' 
k 3 .:ahk haoı 

cular ara mda telaş ,·e ıırg :ı. • 

gö;:;terınic;tir . . 
Dakikalarca uura~ıJdıkclım ~onra " ı ·· .. ]eneme· kabloların yanı~ı bir tiir u on 
k 

~ ko.e bu ara· 
gere yanan araba ,.e gere. ~ . 
Karaköy makasına çekilruıştır. 

Hat onhes dakika kadar k::ıpalı 
~ 

kalmıştır. 
tımıımıııunnnıuuunsııu11unnınıuııııuuttll•H 

Bir ihtiyar otomobil 
altında kaldı 

Dün sabah Sirkecide bir k~1a 0 !-
m h

.. . . h ·· tesbit eaı emı-
uş, uvıyetı enuz ., w 

yen ihtiyar bir adamcagız agır su-

rette yaralanmıştır. 
Sirkecide yeni yapılan asfalt yol-

da İş bankasının önünden ~r~ıya 
Y · mı cıhe-

geçen bu ihtiyara, enı caAh ed" 
· f'" m ın tinden hızla gelen şo or . 

idaresindeki 2775 numaralı tfksı 
otomobili çarpmış, adamı derha te
kerleklerinin altına almıştır. 

Yaralı hemen cağrılan sihhi im· 
dat otomobili ile Cerrahpaşa ~sta
hanesine kaldırılmıştır. Yar mm 
havatı tehlikededir. 

Şoför Ahmet hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Bir tülün deposunda 
yangın 

Dün ~alatada Karammtafııpa~a
<la 179 numaralı tütiin deposunda 
vanfl'ln "ıknu~ hadeınelcrin bağırma-
• ,.,. :.; :>• 1 
81 üzerine merkezden itfaiyeye te e-
fon eclilmi,,tir. 1tf aiye biraz sonra 
gelıni:. ya;gm söndürülmü~tür. 

f Bu yıl, Belediye kuş uçurtma-~ 
~ yor: ~ehirlinin sılılıat ı:c emni· { 
~ yetı r/e alakadar bir~ok tedbir- j 
~ /er alma!.tayhcn, arabacıların i 
~ da bO§ını bo~ bırakmadı. Şimdi ! 
~ im/arı imtihan etmek ii:zeredir. ~ 
% Arabacı dcJip gcçmi;yelim; J 
j matlıiba muı:a/ıh bir arabacı o· i 
~ labilmc!. için, yeni şartlar ileri ğ 
j süriiliiJor: Namzet, 18 J~ını i 
\ doldurmu~ olacak; içki, afyon ~ 
j kullanmaJacak, arabasını a)·ak· ~ 
\ ta siirmcyip hendisine tahsis e· E 
j dilmi§, yere otllraral;, idare ede·\ 
\ cel:. Kam<;ı sallamıyacak ... Bun-~ 
~ dan ba~lw arabasına ::.ayı/ ı·e)"a ~ 
\ .~akat hayı·an <la ko§<lmıyacak!w E 

İstanbul gümrük başmüdürü Mus
tafa Nuri dün öğleden sonra idare
nin bazı mühendis ve kimyagerleri 
ile birlikte gümrük kimyahanesinde 
tetkikler ile meşgul olmuştur. 

Gümrük kimynhanesi, gümrük 
idaresi Sirkeciden Galata rıhtımına 
taşındıktan sonra bir hayli takviye 
edilmiş, yeni kimya aletleri alınmış
tır. Şimdiki halde İstanbul gümrük 
kimyC\hanesi komşu devletler güm
ri.ik kimyahaneleri arasmda en iyi 
ve modern bir kimyahane vaziye-

tindedir. 
Buna rağmen başmüdür, kimya· 

hanenin daha mükemmel olması 
hususunda icap eden bütün aletleri 

alacaktır. 
Almanyaya ısmarlanmış olan bir 

kısım aletler peyderpey gelmekte-

dir. 
Gümrük başmüdürlüğü, bir taraf 

tan bu kimyahanenin takviyesi ile 
meşgul olurken paket gümrüğün· 
de de bir ikinci bir kimyahane yap
mağa karar vermiştir. 

j 
Bu sorı maddeden anla~ıldıgı· ~ 

na göre, arabaları bundan sonra€ 
sağlam ... kühe_ylan~ann ~ektiğini~ 

i gerecegı::. Bınnetıcc, arabaların, s 
l -lıelc bo§ o/duldan zaman· mu• i 
~ tadından daha hızlı gitmeleri im- l 
j hônı çoğalıyor... Otomobil ı·e ~ 
\ tramrnylann l>iitiin ha:;nunı in-~ 
f lıisnr altına aldığı bir devirde\ 
\ lıızlı ~iden bir arabanın ne tch· ~ 
ff lilicsi olabilir, diyeceksiniz. fa-~ Mücrim 
\ kat nihayet, §Chir .'lolmkları tari· ~ 
i !ıi bir yan~ sırhz da değildir ,·a •• ~ 
i 01111n için, at arabalnnnın da· g 
g hi §elırin solw/.darında kendile- ~ 
~ rine göre bir gidi§ ni::nmı olmalı~ 
~ t'c lıcla f cnnin biitün tcrakkilc- § 
§ rine mewlan okuyormu~çtmna ~ = . s 
g dörtnala cakalar )·apılmasrna s 

çocuklar 
lslah yurdunun kad
rosu gentşletUlyor 

~ miisaa<lc edilmemelidir. ~ 
ff -R.M. j 
L.. 1 11ıımıuuıfllllllu11ııııııı11111ırıı11111111ıııııııınnll""'i 
Muhiddin 
üstün dağ 

Mahkum Ye miicrim çocukları ıs· 
ıah için Gnlntada kun1lan Çocukları 
Kurtarma yurdunun te~kilutı iizerin· 
de hazı deği~ındcr ~·npılmasma karar 
,·erilmi~tir. Bn değişmelerin en bn· 
şmda (50) kişilik o an kaclronun 150 
ye çıkarılınau Ye hina ~urumunda 
bazı yenilikler ı;c1nıektedır. Aynca 
Yurd;m <lahili talimatnamesi yeni 
ba§tan tanzim edilecek Ye görlişül· 
ınek üzr.re talimatname Şehir mec.li-
1$İne e\'kohınacaktır. 

Tahkikata göre yangın deponun 

~~şinci katındaki tüti.~nJerjj~~;nu;~;; .'1ehrin muhtelif semt-
ıçın kulJamlan elektrık Y • 
mn kızması iizerine çıkınıstır. /erinde teftışler 

Molla auranl camllndekl 
tezyinat 

Limana ahnacak mavnalar yapıyor 
. k a\'nalar için pj. İstanbul İlbayı Muhiddin. Üstü.o· 

da:; halkın ~ikiyetleri ii-'•rmd~ hız· 

Süle),naniye camii ch"armıl::ıki 
Molla Gürnni caıniindeki sı\'a1arın 
altında knlnıı~ olan Bizans de' rine 
ait mozayıkla;ın meydana çıknrılı~ıa· 
sına de\ am etlilıııekteılir. Bu ışle 
tczyinntçılarımızdnn }l. Hidayet Fuat 

Lunana alınaca nı 1. ·l lıev-.. 1 n< I" er ',,-
re )imanına ~iden ınu ıe · 
. . ı·· }""'" .. ,.·az...,ıı::tık. tının ( OD( U"UDU J , .. :. 

Ö 
" .. Jıe,·et Pirede 

ğrendiğiınize gor<', ' ) • 
kaldrğc bir hafta zarf ınd1a ~ ıeer~n~ı~ 

d
• -ele er uz 

yetli bazı iktısa ı mc::: b" k . alarm ır ıs· 
tetkikler yapını~, ına'ı;ı: a i görınü~
mmm alınmasını da ınun :: p 

türElblae çalan rnahkOm 
CJ ldll 

. d bir handa otu-
Ankara cadı'ı•ın e n Habib 

h
. . 1 nda otura 

ran ır genç ayn~ ıa . i alnuş, ya· 
ve Hayık'ın elhıselerın ç ·ı . . . cezaya 'erı -
kalanarak sulh bırıncı 

mi~tir.. c• nun<la bir hu· 
Hahılı, duruşnıacı ~o 1 ı·tıır 

1 k• 11 o nn ~ · 
ı;uk ay hapse nı:.ı ı ·ur 

Hasanpaş3tUrbesl de 
tamir, edll ecel< 

Barbaros Hay 
Reşiktaşta buluna~ dileceği ya-
dd' . .. b . tarnır e 

rel ının Btulr ;=sı bu türbenin yanın 
zı mıştı. e ewYe türbesini de 
da bulunan Has3 n !'3~a Türbelerin 
tamire karar verrnışktır. ması için et-

b
. kle on. 

muntazam ır şe l ., kaldmlma· 
f b l 

ezar ıgın 
ra ta u unan .1:1.. ü tür. Tamirata 
sına lüzum gorulrn ş 
yakında başlanacaktır. 

A"ay t. ~şkUnde 
"Şehir•• kız,, 1 

. .. .. H lk "jnden: . 
Emmonu a e b . 30/ikincı-

·1 şu esı. j 
Evimiz ternsı 1 / Birincikanun/ 

teşrin/937 sah vea~ları saat 20.30 
937 perşembe ak§ . ·ndeki Alay-
da Gülhane par~ı 1 . ıl<ç;ız piyesini 

··ş 'ır ı " ı köşkünde eı1 • Arzu eden er 
temsil edece!derdır.k··~kü idare me· 

d 1 · • AlaY 0~ 
avetiye erını 

1 
bilirler. 

murluğundan a a 

" ., k ar ,·ennı§ ,·e 
zat me11gul olmaga ar . " . ı "nde tefti~le· 
şclırın muhtelıf seınt erı :. 

re ba~lamı~tır. 
İlbay ı:;ahah saat 7 <len ak~am g~.ç 

vakte kadar muhtelif yerlerı , ·e ınu
esseseleri gezerek incelemeler yap· 

maktadır. 
c-· d" k d r Beyoğlu, Ü küc1ar 
vım ıye a a , •. 

ve B~ikta~ kazalarını gezmıştır. 
. rları bütiin ka-

Bu gezmelerın sonu~ 
?alardaki tetkikler bittikten sonra an-

laşıla<'aktır. 
...,__...........-

me gul olı.ıaktndır. 
Sim<live kadar lıinanın harid kı -

mı~clan ·iki kubbe iizerinde çnlı§tl· 
nu~tır. Şimdi de merkez kubbeye ,)oğ
ru arn:otırmalnr de,•nnı etmektedir. 

Molla Gürani camii tarihi \'e kıy· 
metli bir cı:er olıln~unılan taıniri için 
miiıelcr idare11i E'kafa müracaat et· 
miştir. E\'kaf idaresi nıiiracaalı e
lıemmi ·etle kar~ı1nmıştır. Cnnıiin ta· 
mir eclilme~i ıımlıtcın~lılir. 

.. ~ı '/ CemiHıti Kol lcı"inin açıldığını btldirmi§til;. 11 ii· 
A nlrnratla Turk '' arırı J • d l 'j'"' l· 
k 

~ ı · ·-c .. ·r.ni bir irfmı miies."csesı lı:a:.an ırmı§ o an ur• 
11111rt merrw::ımı.. J 1 ·ı '· '· b f . · · · b ol·ulunrı bizzat Ba~t·rıa açarm. meı.tc c ~ere 

ıllaarıf Ccmıyetınıtı 11 • 1.·ı· · · d""' /"il . a· B . l Kolleı" binasile beraber Ba§Vet>ı rmı::ı, ıgcr l'C ~ı er 
ı:crmı~lcr ır. m ııc a .... 

~ ı;e erkanı merasim es11asında goruyoruz • 

Dahili 
talimatname 

Verilen mühlet bugün 
bitiyor 

İş kanunu mucibince, bütün mi.i
esseselerin birer dahili talimatnam~ 
vermeleri icin son defa lstanbul iş 
dairesi tarafından verilmiş 1 S gim
lük mühlet bugün akşam üstü hite-

cektir. 
Bu itibarla dün iş dairesine dahili 

talimatname vermek üzere birçok 
miiesseseler müracaat etmişlerdir. 
Bugün son gün olduğu cihetle bu 
müracaatlann adedi dünkünün bir 
kaç misli fazla olacağı şüphe.sizdir. 

idari mahiyetinde olmak üzere 
verilen 15 günlük miiddet zarfında 
hain talimatnamelerini vermemiş 
müesseseler görül&iğü takdirde he· 
men kanuni takibat yapılarnk adli
yeye verileceklerdir. 

Cumhuı iyet altınları 
basılacak 

Altın fiyatının son günlerde yük
selme.si bir kısım resmi daireler nra
sında darpanenin de dikkatini çek-

miştir. 
Altın fiyatının yükselmesine se

bep altına karşı talebin bir hayli faz
lalaşmış olmasıdır. Biyasada ise O s
manlı altını mevcudu gittikçe tüken~ 
diğinden talebi karşılamak üzere 
bir miktar cumhuriyet altını basıl
ması düşünülınektedir. 

Darpaneden muhtelif yerlerden 
altın istenilmiş olduğundan, darpa
ne altın basmak imkanlarını ara-

maktadır. 

Borsada dünkü muameleler 

Dün borsada birinci tertip Tiirk' 
borcu tahvilleri 14.20 den, ikinci 
tertip Türk borcu tnhvilleri 13,3 5 
den muamele görmüş, Ergani tah
vileri 96 dan, Arslan çimento tah
villeri de 15 den satılmıştır. 

Altın dün borsa haricinde yine 
yi.ikselmekte devam etmiş, 1105 da 
aç.ılmış, l l 06 da kapanmıştır. Bu fi
yat cumartesi gününe nazaran ta• 
marn üç kuruş fazladır. 

Arapça ezan okuyan 
bir deli 

Ömerli köyünclen O man ııclında 
biri i diin K ı:::ıklıda Kısıklı cami inde 
nr:ıpça ezan okunm,., z::ıhıta tnr:ıfm
dıın y:ıkıılarıarnk adliyeye te liın edil-

ıniştir . 
O ınnnın akli ,·ııziyetindcn iiı>lıe 

eailcliği için adliye doktonı fil\ er 
Koran tnrafındnn ınunyenc edilıııi~ 
,.e netli tıpça rnü~nhndc :ıltmn alın· 
rnnsınn liiınm ı;iiriilıııii->tiir. 

ihraç edilecek maden ve 
buAdayJar 

Kömür de dahil olduğu halde 
7628 numaralı kanunla hükunıet· 
çe bütün madenlerin ve buğdayın 
badema ihracından evvel lisansa tabi 
tutulması kararla§tmlm~tır. 

Buna ait talimatname hnzırlan
mnktadır. 

Kömür başta olmak üzere, bakır. 
demir ve diğer madenlerin ihracın· 
dan evvel lisans~ tabi tutulmasına 
ait karar iktısadi mahafilde ehem· 
miyetle kar§ılanmıştır. 

Ekmek Hatları 
Belediye nark komisyonu dün top 

lanmış, ekmek fiyatları ipka edil· 

mİ§tir. 

• 
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SON HABERLER 
. .,_. ·- .. , 

Meclis· dün anayasada ya
pılan tadilatı kabul etti 
Bazı noktaların izahı istendi 

B. Hakkı 1arık Us şunları ileri sürdü: 
Tadilata niçin lüzum görüldüğü, Vekaletlerin 
artabileceği gibi eksilebileceği de izah edilmelidir 

Ankara, 29 (A.A.) - Kamutaty 
bugün Hilmi Uran'ın ba§kanlı~mJa 
toplanarak Celal Bayar ve 152 arka· 
dap tarafından Tc§kiliitıe.sa~iye kanu
nunun 44, 47, 48, 49, ;JO ve 61 inci 
maddelerinin değiştirilmesini Ltilı
daf eden kanuni teklif ile, yine Celnl 
Bayar ve 18 arkadaşının clevlet dai· 
relerinin Hkiiletlerc tcf dki ve siyasi 
müste~arlarm ,·azif eleri hakkındaki 
kanunun tadilini giizetcn diğer bir 
kanuni teklifi ile Teikilatıesa1iye en· 
cilmeninin bunlara nit inazhatalarrnr 
milstereliyet kcırariyle müzakere ede
rek mevımuhabi!ı kanun 18viha1nrmı 
kabul eylemi:tir. · 

T e~f,ilatıcsasi yede 
l'apıları Tadilat. 

Te~kiHitıe!=asiye kanununun yuliar
da ıikredilen mnddelerinde yapılmış 
olan t:ulilat §Unlardır: 

Te~kilatıcsaeiye kanununun 44 ün· 
cü maddesi aııağıda yazılı ııurette de
ğiıtirilmiRtir: 

Başvck ., Hcisicumliur canibinden 
ve mccl i f.7.a;ıı meyanından tayin o· 
Iunur. Sair vekiller baş\'ekil tarafın· 
dan merlis bası arasından intihap 
olunarak lıeyeti µmumiyesi reisicum
lıunın tasdiki ile meclise arzolunur. 
Mecliı müçtemi değilse arz keyfiyeti 
meclisin içtimama talik olunur. Hü
kUmet hattı hareket ve siyasi nokıai 
nızarmı azami bir hafta zarfında 

meclise bildirir ve itimat talep e<ler. 
T~kilAtıeıasjye kanununun 47 nci 

maddesi a~agıda yazılı surette de-~İ§· 
tirilmi~tir: 

Vekillerin vazife ve nıesuliyetleri 
mahsus kanunla tayin olunur. 

Te§kilitıesasiye kanununun 48 in· 
ci maddesi aıağıda yazılı surette de
iiıtirilmigtir: 

V eki1etlerin teıkili tarır, rnab'sus 
lianuna tabidir. 

Te~kilitıeaasiye kanununun 49 un· 
cu maddesi ıfağıda yazılı surette de
ii§tirilmi§tirı 

Mezun ve herliangi bir sebeple ma· 
mr olan bir Yekile fora \•ekiJJeri lıe· 
yeti Aza!mdan hir diğeri mu\'akkaten 
niyabet eder. Ancak bir vekil bir vo
kaletten fazlasına niyabet edemez. 

Te~kilatıcsaaiye kanununun 50 n· 
ci maad~i aaağtda yazılı surette de
ğittirilmiıtir: 

İcra ''ekillerinden birinin di\'anı· 
aliye ıevkine dair Tiirkiye Büyük 1\Iil 
Jet l\feclisinrc ,·erilen karar \'Cku1et· 
ten sukutu dahi mutnzammmdır. 

Tetkilfttıesaıiye kanununun 61 in· 
ci maddesi •§a~ua yazılı ~urette de· 
ğiftirilmiıtir: 

Yazif elerinden münhais husu-atta 
icra l'ekilla-i ile §Orayı dcYlct ve tem· 
yiz mahkeme-i rii~ı:a \'e izn~mr ''e 
cumhuriyet ba:müddeiummni. ini mu 
lıakcme etmek üzere hir <lh·anıtıJi te§· 
kil olunur. 

Devfoı Dairelr..ri 
Siy~i A1ii.3te~arlar Hakkında 

Devlet dair ]erinin vekaletlere tef
riki \'e siyasi miisteşarlarm nzif eleri 
hakkındaki kanunda dn ao:n;;ıdaki ta-. '"' 
diliit yapılmıştır: 

8 • 11 • 1937 tarih \'e 3117 numn· 
rab kanunun birinci maddesi a~ağıda 
yazılı surette değiııtirilmi~tir: 

İcra Ycki11eri heyetinin kjlç 'ekil· 
den terekküp edeceği, balo \'ekilin tek
lifi üzerine cumhurrdsinin tac:diki i
le taıyytln eder. 

De\'let daireleri, biri ba§vekiılet ol· 
nlak üıere, cle\'lct İ§lerinin inki~a!ına 
giir~ ve devl~t işforin i Jiizumıınz wrc 

parçalamayacak surette bas\'f'kilin 
teklifi ve cunılıurreisinin tas~1iki ile 
\'ckalet]erc tak im olunur. 

3117 numaralı kanunun 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, ''e 9 uncu maddeleri i1ga eclil
mi~tir. 
Bazı l\'ohıalarm Taı·;.ilı Ettirilml'..3i 

istendi 
Ilu sonuncu kanun layilı:mnm mü· 

zakere:-i esnasında siiz alan Hakla 
Tarrk Us (Giresun), kanuni teklifin 
lıiriııci maddesi ile enciimen tarafm· 
tlan heyeti umumiyeyr. arzeJilcn mnz
batnıla teklif olunan birinci madde 
arasınrbki ibare değişikliğine temas 
ederek bu dc-gişikH~in bir 1üzum üze· 
l'ine y:ıpılmı~ olduğuna ~ahsen kani 
bulunduğ11nu söylemi~, ancak, ileride 
bugün mevzuu müzakere olan tadil 
sebeplerini araştıracaklar i~in encü· 
men esbabı mucibe mazbatasmm kafi 
derecede etraflı bu1unmadığmı ilave 
eylemiştir. 

Hakkı Tarık Us hu meyanda: "Me· 
selii, demi~tir; vekalet tabiri \'ekil y:ı· 
pılmı.§tır. Jıu doğrudur. Yalnız vekil
ler tanyyiln ettikten sonra de,·Iet dai
releri i~lerinin vekaletlere taksimini 
gösteren fıkra o §ekil de yazılmamı~· 
tır. Acraba ilgası teklif olunan metin· 
deki, \'ekaletsiz \'ekil tabirini meskU· 
tunanlı mı geçiyoruz, yoksa tamamen 
o fıkraya taraftar olmadrğmırz mı 
anla§ılryor? Bilmiyorum. 

"A"aha ev\'elki maddeyi deği,tir
diğimizcJen dolayı böyle bir zabap 
hnsıl olacak mı? 

"Bir de birinci maddenin son f ~
ralarmda, u<levlet daireleri biri ba~
vekfi1et olmnk Uzere de,·let işlerinin 
inki§af ına göre \'e devlet işlerini lü· 
ıumsuz yere par~alamıyacak surette 
ba~vekilin teklifi \'e cnmhurrei!inin 
tasdikile ,·ekaletlere taksim olunur'' 
denivor. İbareyi mutlak olarak ele 
ahn~a vekaletlerin hepsine taksim o
lunur manası çıkar. Bu maddenin 
yaııhfma göre nka1etlerden bir iki· 
Einj isti!na etmek mümkün olmaz di
ye düloünüyonıın. Eğer hazı ,·eki· 
Jetleri devlet dairelerinin i~lerinden 
hariç bırakmak i&tiyorıiak, o Yakit hu 
İfler, "vckildlerin miinasip olanla· 
rma taksim olunur·' ıeklinde madde· 
yi ikmal etmek liiıımgeJdi~i kanaatin· 
deyim. Bu noktayı da encümen nasıl 
nıütalca etmi~tir, bilmiyorum. 

'•!kinci nokta da ,udur: Dev Jet da· 
irelcri İ§lerinin inki~afma göre n 
de\'let iılerinin lüzumsuz yere parça• 
lanmıyacak surette deniliyor... Bu 
kayıtlar hu · malldenin nasıl 
tatbik edileceği luikkmda o • 
lan n kanunun ruhunu ta~ı • 
yan ibaredir, vekil~tleıin lilmnı· 
snz yere par~.alanmamıu tabiri; 
ayni zamanda \•ekaletin Jilznmsuz ye
re tekasül ettirilmemesi T'e lilzumımı 
yere bir '·ekilette i§lerin toplanma· 
masmı da ifade edecektir. Bu mana· 
yı inki~af tabirinden !;.tkarmak icap 
ecli ·or. Fakat malumu iliniz inkiıaf 
tabiri ntılma. geni.§leme diye bir ma· 
na tazammun eder. Eğer inkişafı bu 
lügat manasında kabul edersek bun· 
<lan sonra bu madde ile icap ebe de 
herhangi bir \'ekaleti kaldırmak ister· 
sek adeta güç1eı1ir. Bugün vekiletle
rin adedi önümUzdedir. Bu kanun
la ifode ~dilen -inkişaf- kelime· 
siyle huna uygun düşen bir mana kas· 
tolunup olunamadı~mı anlamak ve 
bn humsta ilmi tetkikatta hu1unacak· 
Jara rehber olmak için esb?.bı muci
hede hu noktnvr tf'hariiz PttİrmPk ve• 

rinde olurdu. İnkişaf kelimesi yal· 
mz yayılma, geni§lemc itibariyle de· 
ğil ayni zamanda lüzumsuz kaydı da
hilinde olmayıp yaplma ve açılmayı 
da ifade edecektir. Encümen bu in
kifaf kelime~ine nasıl mana .... erildi· 
ğini izah ederse bilhassa kendi hesa· 
bıma çok müstefit olnmm." 

Mazbata Muharriri 
Ceı•ap Veriyor 

Teşkilatıesasiye encümeni maına· 
ta muharriri Kenan Orer (M11nia), 
Hakkı Tarık Us tarafından ileri süril· 
len mütalealara verdiği cevapta, tek
lif edilen madde ile encümen taraCm· 
dan fornıüle edilen madde arasında 
farkolınn§ olsa idi enciimenin esbabı 
mucibe mazbatasında hunu daha va
zih bir suretle icıaret etme!linin, gayet 
tabii olacağını kaydederek: "Ancak, 
demiştir. her iki madde arasında mak 
sadr değiştimıiyen bir yazılı~ farkı 
bulunması itihariyledir ki encümen, 
mazbatasmd:ı "şundan dolayı madde
yi ~u şekilde yazdık"' derneğe lüzum 
görmemi~tir. 

İleri siirdüklcri diğer noktalara ge• 
lince: 

Vekillerin Kaç ki~iden terekküp e· 
deccğini başYekil ta!'vip edecek, reisi· 
cumhur ta~dik edecek. Reisicumhu
run tasdiki ile kesbi katiyet edecektir. 
Enciimenin teklif etti~i ~ekil hudur. 
Endi:e ettikleri nokta ",·ekaletlerin 
adedi, ifleri lüzumsuz yere parçala
mıyacak şeki1de t~hit eclile"ektir" i
{ adesiylc zannederim izah edi1ıni~ O• 

luyor. Ba~ka bir nokta yok.9 
Mükerrem Ünsal (Isparta)·, ,•eka· 

]etsiz vcki11er ... 

Kenan Orer, ( df!'·amla) - Devlet 
daireleri, biri hafvekalet olmak üze
re devlet iı>lerinin inkiiafrna göre ,.e 
devlet i~lerini lüzumsuz yere parçala
mıyacak surette ba§vekilin teklifi ve 
cumhurreisinin tasdiki i1e l'ekaletlere 
ayrılır" diyoruz. Bu ifade ile nki
Jetsiz vekiller bertaraf o1mu§ oluyor, 
demektir. V ekilet~iz vekillerin bu 
kınuncln yeri yoktur. 

''1§1erin inki~af ına ve icaba göre 
taayyün edecek vekillere devlet i,Şle· 
ri tnksim edilecektir." 

"İcra n .ki1leriuin gureti intibahı 
liakk.ında kanunlar mecmuasmm bi· 
rinci cil<lincleki kanun <la birtakım 
istihaleler geçinniştir. Acaba o ka· 
nıınla taaruz hasıl olmamak için tel· 
kikatta bulunuldu mu?" yolunda Sır
n İçöz (Yozgat) tarafmdan ileri sil· 
rülen bir suale karşı da Tqkilitıesa· 
ıiye encfuneni mazbata muharriri p 
kınııl ığı vermiştir: 

"Esasen hu kanun Teşkilatıeıasi· 
ye kanununun 44 üncü maddesi mu· 
cibince vekaletlerin adedini tesbit e
der §ekilde bir kanundur. 44 tıncü 
madde adetten hahsetmi§tir .. Bu ade
di kaldmyoruz. Hatta bu kanun 
"vekiletlerin adedi ınaheus kaunla 
tayin olunur" maddesini tavzih sade
dindedir. Bu kanun ,·cklletlerin ne 
suretle tf"§ekkül edeceğine dair olan 
3117 numaralı kanunun tadilidir. 

Kanıuıun Niçin De~~rildi;i 
Esbabı M~bede Gösıeril~li 

Te.~kilitıt>sasi·re eneümtni mazhnta 
muharririni takiben tekrar kürsüye 
ır;elen Hakkı Tarık Us. filnki demi~
tir: 

"Kanun teklifi ile encümenin lia
hul etliği metin arasında ruh ''e ma
na itibariyle bir fark yoktur. Il1mcfa 
lıiı< i~rihah:ı mahal ırnrmPm. Yalnn 

Fakültelerde 
Yeni yapıln tayinle 
Ankara, 29 (Telefonla) - Maarüte1 

MM1 olarn fu ta inler yapılDM§br: 
Fen fakültesinde; Naciye Ert~in hay

vanat asiıtanlrğma; Ahmet Can jeo!<ıji 
nıinaroloji, halcantoloji doçentlı~ine: 

lf akibe Topuz riyazi mibanik ve } ilk -
$ek hende•~ asistanlığına; Tarık Artcl 
fiziki kimya doçentliğine: Kadri Uz -
man umu~ fizik doçentliğine: Cahit A· 
rifi riyazii mihanik ve yüksek hen.dese 
doçentliğine: Re~it Suat <:i.!zacı okulu 
ispenciyıı.ri kimya asistanlığına; Hüsa • 
medd:n Pınar umumi kimya asistanlı • 
ğma; Meli.hat Çağlar hayvanat asis -
tanlığına; Sıdkı Hilmi eczacı okulu ne. 
batat asistanlığına: Mehpare Başaran 

Eıcazı okulu iıpcnciyan ncbatct asis • 
tanlığına. 

Edebiyat fakültesinde: Yusuf Taki • 
yettin felsefe ve mantık 2sistanlzğına; 

Nurullah Ataç yabancı diller okulu Fran 
sızca lcktörlUğüne iliveten. 

İktisat fakültesinde: Ziya ettin Fahri 
sosyoloji sosyal siyas~t doırent1i~ine; 

Ömer LJtfü İktisat tarihi ve iktisadi 
coğrafya doçentliğine: Ömer Saraç is
tatistik ve tatbiki iktisat profc~örlü
ğüne; Refif Şükrü Genel ' iktisat ve ma
liye teorisi doçentliğine; Şükrü Balon 
genel iktisat ve iktisadi doktrinler ta
rihi profesörlüğüne; Muhlis Ethem 
genel iktisat ve iktisat teorisi do;entli
ğine: Fazıl Pelin Maliye kanunlan or
dinaryüs profeıörlüğüne; 

Tıb fakültesinde: Vasıf Teker, ço -
cuk hastalıkları ve bakım kliniği asis
tanlığına; Avni Turgay farmakosimani 
ve tedavi kliniği asistanlığma. 

Tarih Dil Coğrafya fakültesinde: Ce· 
mal İzzet ve yamit do~entliğc, Ramiz 
sanatlar akademisi türkçe öğretmenliği
ne; Cemal Bora Gazi terbiye enstitüsü 
yardirektör!üğüne tayin edilmiılcrdir. 

bu kam n, timdi kabul edecc~imiz ka· 
ııun, hurıdan evvel kabul edilmi§ 
mer'i o1an bir kanunun yerine kaim 
oluyor. O halde o kanunu ni~in ka
hul ettiğimizi ''e ~imdi ,.e kanun tek· 
lifini onun yerine hem de~i~en tadil
lerle niç.in ikame eu:ğimiıi elbette 
bir esbabı mucibe istinat ettinneleri 
lhımgelir. Bu. tarihi ani ya§1yan 
bizler için değil. bundan sonra bun· 
lar iize.rinde etüd1er yapacak ilim a· 
damları için hir zarurettir. Bu nok· 
ui nazardan dahili nizamname ·e lıii· 
kim ol•n bu enc~menin, zannelliyo
rum ki bu tafsilatı koymak hususun
da dah~ çok itina göstermesi yerinde 
olurdu diye dü~ilnUyorum. 

"Şimdi, burada 0 i§lerin inkiraf ına 
~re \'e lüınmsuz Yt!re parçalanmıya• 
cak ı<urelte'' kayıtlan olduğuna göre, 
ilk bakışta bu ibarenin ''erdiği inti· 
hı ıudur: Vekfı.letlerin adetleri artı
rılabilir. İtler inkitaf etmi§tİr, art· 
ttrıyonım. Ama o kaydüşart altında 
arttmnm ki iıleri lüzumsuz yere par
çalamam, demek ki hu kay<lü~art al· 
tında ve hu ~ekli surette arttırılabilir. 
Bendeniz ise ak::inin de \'arit olduğu 
zan ,.e zehahrnclayım. Kanaatim bu· 
dur. Yani "inki~aI'' kelimesinden 
maksat sadece işlerin artması çoğal
ma11 değil. itlerin bir istikamet takip 
etmesi noktasınclandır. Belki iki ve· 
kı1letin bir wka1ct haline ~etirilmea.i 
mümkündü!'. Dunu ikinci ibare, "Iii· 
zumsuz yere parçalamıyacak surette" 
ibaresi temin ediyor. Ancak hu ka
nunu kabul ettiğimiz zaman da hirta· 
kım ,·ekiletler mües!estir, hu1\l:ır li· 
zımdır. Ondan sonra bu kanunun bu 
maddesini tatbik edecek olursak -ki 
bu lüzum kabul edilmiştir-- müesses 
ve müttefikülileyhtir, artık bunun 
üzerinde lakırdı olmaz. Kanunun bu 
iLarw arttırmaya matuftur, eksilt· 
nıeye matuf değildir. Enrümen tara· 
fmdan hunun &öylenmesini istiyorum. 
Mazbata muharriri arkadaşımız sa
dece arttırma noktasma ait olan ifa
deyi teyit ediyor. Bendeniz yanıla
bilirim. Belki encümenin kahul etti· 
ği mana \'e nılı da budur. Yalnız ka· 
nunun hu ibaresi ne maksatla geçiyor 
onu anlamak istiyorum." 

Hakkı Tarık Us'uu hu mütııleası~ 
na ka111 da T eşki1atıesll!iye.encüme
ni reisi Şem~ettin Giinaltay §U cevabı 
,·ernıigtir: 

"Hakkı Tarık arkada~ımızm itirazı 
\'ehle-ten Yarit görülebilir. Tereddüdü 
nmrir ofohilir. Fakat lımacla "inki· 

Ankara 
Halkevınd8 

Ankara, 29 (Tc!cfon\J) ...... 
·hı gece Ankara Halke\ i tarı ~ 

ya!!adı. Hntaym y~ni i~ 
vuıması münasebeti]e Ha 
tarih ve edebiyat kolunurı 
dığı bir törene, birçok 111 e 
vekaletler erkanı, zabitan ' 
ra ve Ankaradaki büturı 
lılar iştirak etmiş, bütiıtı 
r:ıcktep talebeleri salonu bı 
§a doldurmuştu. 

Salon ta~ı,tor, koridor1'11 
:ran halk is .. eriye girmeğe ıı 
du. Durmayan bir heYee8

1 
ınadiyen hatipleri alkıj 
boğuyordu. r 

Evvdfı Hataylı bir ge~Jll 
ke t111:irn telgratı çekilıne:,; 
etti. Teklif fiddetli 110§ 

11
, 

edildi ve derhal Büyük A 
telgraf çekildi: 

ATATÜRK 
0 

CUMHU" 

' . 
Ankara Halkevinde -:_dfl 

r:n..n ku:tu,uıunu ıcuu-r, 
tay g::nsı.iği her güzel ~ 
!anaar gıbı 'ı iirkıyeye bU 
mılayan Atalarına ıo~ 
sevgilerini alkı§larla, r; 
helirbnektedir. Arzeder, 
lerinizden öperiz. 

HataYb 

Programa saat 20,30 dl 
marşı ile başlandı. 1'1 

Söz alan ve §İir okuY~et 
da bilhassa siyasal bilgtl, 
profesörlerinden B. Etet11~ 
şair B. Behçet KeınıJiıl 1 
için,. adh güri, B. B. R~ 
mcdin okuduğu Hataya 
çok alkıılandı. (1. 
Sonra gösterilen HataY ...,J 

at 23,30 toplantıya nihsr 

şaf' "ihtiyaç' yerinde kull 

İnki~f ihtiyaç manaeına 1 
göre, Yekiletleri liizurı~, 
talamak ~alı: olamıyacağf ~ 
Jetleri lüzumsuz yere bit 1 
mak ta cııiz olamaz. Çünkil~İ 
parçalamak gibi lüzurnsıı•. _., 

il tıY ... tirmek \'e toplamak ta 1 

nafi olur. )/ 

Hakkı Tarık Us ·(Gir6!~~ 
doğru, hen dç öyle zanned~ 

Enciimen reisi şemsett 
tay (Sivas) - Zannederill1 ~~ 

•· · d dd''de fil' nun uzerın c tere ıı 

tur. 

Veni T~kil Edil:; 
V chiiletlerirı Orı fct" 

Sım İçöz - Bir sual··· ıt 
leri heyetinin kaç vek~d.~I 
edeceği başYek.ilin tekhf~~ 
isicumlıur tarafmdan u• ,~ı· 
f cra ,·ekiBeri Jıeyeti ka00,eı: JD 

larm ünv3m vardır. ~ft! ~ııJI 
vekalete lüzum gösterit.se ed'; 
vanmı l>a§\'t.kiJ mi ta,.JJS 

nasıl yapılacaktır? ıiJI 

T. E. E. Reisi Şen15~e1i•. 
tay - Yeni bir vekil';' fi'~~ 
vakit tahiatiyle bütçesi stJI~ ~ 
nize getirilecektir. ~ti'· ıı' 
çe bir ünnııla gel .. ~e· f~ 

•'}iW ft-Y 
ccli1ece mu\'afık görtJ r ~,C 
kil kahul edilmiş oh~i .,.-ı 
da mevcut maddele~tle ıot· , d 
hımnnla deği~tiriJrruŞ 0 dt<Je 

Bu izalıatı miitea1'ı~~; <:~ 
]erinin \'ekaletlere tefr~ Jı' iJıç 
müst~arlarm yazif eler• ıı ı•~,. 
kanunun tadiline, kad~fl1i;'1 ı 
re konularak kabul c 

1 :ıııJ" i 
,. l ııt.r. ~ 1 

Kamutay bu top 8 6 JJC~ııll 
memurlar kanununU1

1 it~ . ~' 
nin değiştirilmesine clıı re~"~ıı ; 
h h. · · "zake ,,J,.. 
asının ırmcı mu .. ıor,,'f 

··ııt• ., 
rmş ve c;ar§amha gu .,.1"1'' 
7.f're iı;timan nilrn,·Pf ' 
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8Skl!I i diJşman gerine tabiatla mücade• ıara m.aaal: Bayan Nine t.aratuıdan. 19,30 Kon ı· k ı· nokta le • . , '"""'· Emınanu Haıkovl ""'"' yaronn ub<R 

ye mecbur kalınca IJmer Paşa rıcat namrna: Eoret (Çocuk ve gençlerin mu.alkJde Ç~kf arımı~ı yabancı b~~~aç dille bezemek tatlı bir gaye •ayılıa 
bıle bır Jer.ı gerçekten ogren mek, cula vazgeçilmez bir bilgi 

yCUMı tonınmalıJır. 

• . taaasslls kabllıyeUeri). 19,:S:S Bor.a haberleri. 

emrini Verdi 20 Kl481k Türk muslklıl: Okuyan Nuri Halll, 
keman Reoat, tanbur ourrU. kanun Vecihe, ut 
Sedat, kemençe Kemal Niyazi, Nıatıye SelAhat 
Un Candan. 20,30 Hava raporU. 20,33 ömer RJ 
ı& tarafından arapça aöylev. 20.4!5 Vedia R:rza 
ve arkadqlan taratmdan Türk mu.alklli ve 
balk §&rkılan (Saat ayan). 21,ııs Orkestra. 
1 - Grleg: Peer. Gaynt Sulte. 2 - Waldten
fel: Espana valse. 3 - pa,ue: Kenuetto. • -
Otfenbach: La Belle Helene Potpourrl. 15 -
Tschalkowııky: Natba • VaJ1e. 221,:S Ajan.Iha
berleri. 22,SO Pllkla ııolotar, opera ve opettt 
parc;alan. 22,30 Pllkla ya cmföyp cmföyppt 
parçalan. 22,50 Son haberler ve erteııf günün 

Ö lmÖmer l'a~ll Tii.rk 
ı..t;!lıer p ~p d aşn bozulan Rus orclfüunu 
'8'- e erke k"" ··1 ~''ti n opru er kuruluyor. 
il. ))~ geçeceği yollar hazırlanıyor-

kunımıclmılarilr. lıirfi/:lc 

~llt r ~ .. lhan rniiteınadiyen ricat edi· 
~I allat T .. k 1 ~ •ttıalc .. ur ordusunun \'aziyetini 
I tg(;rı] ~111 ele ileri hatlara ca ... u~ 
ij ij k l crıyordu. Uirgün Miyrcl k4; 

Şiip~~~?f eti~de _bir ki~i fırlattı. 
'- B 1 \'azıyetı Yarch. Sordnln 
'- Ji~ı yollarda ne arnorrnn ?. 
'}\~~· küyiime ı;icliy~nım. 
.... 0 ) ün nere.ıc' ~-, n (J ••• 

"1-, liralar i te hizim köyünıiiz . 

',, l'f'r(' . 1· 'n· ye gı< ıyorılun? .•• 
1 •• 

'- l r ı~ıın \'ardı ela ... 
~har ler tarafta a~ker bulunurken 
, J> ı]e\ aın cclerk • • ., ~n ne ı~m , ·ar-

~~··]·· k ıı • ı11 ·ekelcıli. Nt>ticedf" Tiirk 
ile arılar k .ı h 1 ar"ı mua ,.a~ıran kii\'-

" Vaı l • > ~ • lltı ·ı nan ur cam::-, hf'm tlc Ru;;; 
< anının ,. . 11 w er} ;a\erı o ı uı;n anlaşıl-

\r ıa] kur una ılizildi. 
(>le '"U ] • • \h J n mı ı\;ın gel mi;; olan hir 

di~·nzalar Giircii kiivlni i~ıral 
t ;ıJ~ 'kakit gih~ı-1 r.iirrii k17.la;;n1 ··•n . . . 
"'l)r]' ıçın orılunun ara~ınclan ~•· 
~· ıırd,. -

' '~ır ·-1. .._: "~·ııııı ( 'llH'r Pa~a giiıel hir t.r?:rn 
·q~ ı f'r k . ~I ! 'e e .-atılmakta oltlu~tınu ,.C>r 

tıı f'ok .. k k 1 . ,... ~•tı. • ~ 11 • 1' · ur fiyatla .. atın 

'n "tı~ ''e .. 1 k i, l\İleJ . ~uzc ı1 Giirı·i,.,tanrn en 
\ ejllitı erıı~e m<'n~u.rıtıı.' Na:-ıkı hir 

t ı.. elıne :!!P•·•rılıııı'<ti c··. il" ~ ·•ıeft .. · 71IZC ı· 
~~ aldık un olan ( )ııırr Pa .. a kızı "ı:t· 

(] tan 1 \y ) orıra 'an mı an ayu·.na-

~ lı\ afr ak ı .. il , . k 0 amanın!~ ıt;m h iı• hir 
~ti . h 1 1 l !J ili' 1 •Cn ıa lıl\·un hlclı•tli ,.aj;-
'1tı." ''<"n 1 • rı ''ıı 1 .... ' er rıa~ıınırı \'aptTrınr:" 

ııııun k"" ··y · • 
1rl " 1 ıırırıı erı \• ıkım.:. ,·ii-

ıı; ı f'v:-ı " >j tıı(j k·.' ın ctnu·~lı> ol:ın nrılıı\'\1 
Pİi ~ \J 1 • k • ~~!}ılır .. vazıvelf' ım ınu~hı Ara-
l \'er lıtıçını1c kalıı•r~. ı::ulır kura· 

l \e l ıhıııuııır) orılıı. 
'Dr llı er ~d lll,,. k Pa a yılmryor. yeniden 
ı~ ~ to urdıınıyor : onılıa7. kiiprii-
Hıt.:t n ,.<' . ..1 • '"lı u11. f ,,t aır mı~ ıımmntı s ı'\ kc· 

\~l'\rıl'd 11 S e lın s<'raıt altında ilcrlc't 1 hir "eııakı dır · l1f' rdıli~i 'akit 
~ı; tıl 111~:"kcn hulnlıilılil<"r. Çiinkü 

ill', eq 1 _ın.ııırııııiylc ıla~lnrn kaç
f!ı. "tıııJc I Crını terkt>tıııi~lenli. 

" t( an • 1 ...... 1 ;;on r·ı n .. · ı . '" • ı·· ' ll" ~u\arı erı 
l\t Ur·ııın 1 ~"ı Ç"rk ar ~ ııpmnk i:>teıliler. 

~ ... 'ıtılar, l~ Tiirklcrinin mukabil 
tı 1 il .. · ı . 

b " Yıl ı ~ ı:m arı ı•rın i ııı iithi~ 
l '\ ı ırdı. ' 
' 1 lts o 1 'l\ı I°( u. \1 il • k.. . ,tı •rlan ıı ' un ı alım;. 'e har-

ı 1 tllı t ,. .. &ı-:. ak il . • 1• ,ok <·f'tin ,·ollar· 
•• ,, (' 1111 1 1 ~ • 
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Crı ]'·· k f' f"r e c;aıımrlur içinde 
1ll Ur ak · '" rrı f:tı k ~ erı yor.ı;ıındu. Fa-
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...__. ile l<·n 1 • 1 • j h·•rııy0,.,lıı ııç lir an yılgınlık 
er . 
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ilrağı •arp eılı•rı•f:ı .• ch·rli. 

r.~, ·ı ' p, yahut aı;kı·rin yü-

Bir .~iiııari Jwmı1111iam 

ziinde okn~ nrnğı ifad•~ ha .,kunıamlan 
için ~ok ıniilıinııli. Onun için helecan 
la hckl~,Ji , knrşrlık; kendisini tatmin 
edici olclu. Bütün a~kerler hep bir-

den le gür bir sesle: 
- inşallah .. diye mukabele etti. 
Fakat harp olanııyordıı. Şicldetli 

frrtrnn yjjıiinılen nelıirlrr ta~ını~. 
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programı. 23 Son. 

Sahte senetle 
çevrilen apar

tıman 
Şeri(e Kamer adında bir liıdmm 

Ağahamammda bulunan "Hayriye., 
jsimli apartnnanmr sahte evrak ile 
kendi üstüne çevirmekten suçlu ve 
Halit paıanm oğlu olduğunu eöyle
yen Rıfatm dunı§masma dfin birinci 
asliye cezada devam olunmoıtur. 

Da,·acı Şerife Kamer İstanbul i· 
kinci noterine götüriiler;k haberi ol· 
madan yapılan ve okumak bilmediği 
için de ne olduğunu anlıyamadığı sah 
ıe hir senetle apartımanm suçlu üze
.. ine çenildiğini, imza atmasını bil· 
nediği için parmağını bastığını ve 
ııuameleden haberi olmadığını söy· 

lem iştir. 
Suçlu Rrf at ise muamelenin noter

den mmadılak Ye doğru olduğunu söy 
lemi§ ,·ekili de, kadın ile suçlunun 
hir müddet beraber yatamtf bulun• 
duklarınr t:oranlara da Kamerin "bu 
genç ycgı>ninıdir, dediğini ila'e et
mi~tir. Suı;lu burada §öyle demİJ· 
tir: 

- Ru benim akrabam jmi~. Hal· 
huki biiyle bir akrahaın olduğunu bil· 
miyordum; kendi ini tannnayorum. 

- Bıından sonra Şerife Kamerin ve
kili ~a:ımi Nuri söz alm•§· suçlunun 
birçok sabıkaları oldu~unu söylemiş; 
suçlu Hkili ele hu işin hukuk mahke· 
mesinde bakılnıaım11n doğru olacağı· 
m w oraya ha,·ale edilme.sini iste· 

mietir. 
.Mahkeme, kıca bir mii:r.akereden 

ı<onra 03,.8nın birinci reza mahkt-me 
~inde 'giiriilmesine vt" ~ah itlerin celh~· 
ne karar ,·rrtrek <lunışmayı ha~ka hır 
güne bırııkını~tJr. 

}' aknfanan F:srarke~for 
Kaçakçılık memurl.arı tarafından 

diin Re-ikta:ta üç ki~ı f',srar 5atarken 
vakala:mr-lardır. Runlar Be~ikta~ta 
~turan Ocı:1an, ffiiı;eyin ,.t" Hasan İ~· 
minele iiç r~rarke~tir. 

Ht>r iidi de r.iiriim iistünde yaka· 
lannn~ ,.~ a<fliye' e tf'slim edilmitler-. 

dir. 

zma .<1nrm11~: 
b d ı·ır. <'ıılendirsem 

- Serıi " 11 nm 
lmlnıl rtlrr mi.cin? .. 

Giirrii kızı drrhal ceı·op vermi~: 
_ Tfrli cl<>ğil ise et'lerıirim •.• 
ÖmP.r Pa~a Abdiilk<'rim Ptl§a 'I ça-

ğırml~ 1 P: 
_ Brık. demi~ r.ef'r et'ii 

w>ninlr rt"lr.nel"ek. 
Al>dii/J:Prim Pn.~rr dn: 
- J' rıllnhi knrmı ;;f ı/ii .. r<'l'ırbını 

l'<'rmi~. 
r.iirrii f bdiilkr>rim Pn~anın lwmı 

iilmii:tii. fnT:nl bir ılnlın l'ı •lı'nnıi~
ti. Y rmin f'clrrı'k bir lınhi/:nıi mılnt· . ı· r.. .. "''s• rı<cı/ /ın.l;ikatı gı.: ı 111ım11§lll • .,ur-
cii kzzı Abcliilkcrim Pn~anın ,·r.minin-

df'n $nrırn: 
- pp/.·i 0 'halcltı onunla rderıirim .• 

dl' mi' ı·P pı•frnmi:-· (Rıı ,·ak 'ayı hana 

\hrlii lkrrinı Pa;:ının tonınu anlat· 

ıııı;;tır.). 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Kurun, .ilci hafta kadar önce, bir ı 
yabancı dil mesele ini ortaya attı. Za· 
nıan geçtikçe, görüyorum, ki bu da
\'a, giinün mesel~i halini alıyor. Doğ· 
ı-usunu isterseniz, fütünde ne kadar 
durulursa, o kadar iyi 'e lıayırh o
lur. 

Dil iıini. bilmem aramızda hali 
bir süs sayanlar var mıdır? Program
Jarın yabancı diJlere geni§ yerler ve
ri~ine, ki) met Jıü!dimlerfode dil bil
menin bir iMiinlük selıehi tutuluıu
na. yükselen ,·arlıklnrm, dili basa
mak yaptıklarına hakıhrsa, böyle dü
şünmemek daha doğru olur. 

Din ve taa up, dünyayı ikiye böl
düğü çağlarda, lıelki tek dilin bir ma• 
oaııı vardı. llıristiyan aleminin 18· 
tinceyi, l\lü Jiimanhğm da arapçayı 
benimse) j)t•ri gibi. 

Fakat Riinesnnstan sonra, lıer mil· 
Jetin kencline döniişü ba;layınc•a, Ia
tiııce de kut allığı kaybetıni~ti. Döy: 
le olmakla lıerahrr, yabancı dil bil· 
menin ehemmiyeti ortadan kalkmı~ 
değildi. 

• Bugünkii (Sorbon) un temeııeri 
"Üç li an ınektt>hi" adiyle ablrnı~tı. 
O ~a~larm felsefe: ilim \'C san'at ha· 
hisleri latince, yunanca 'e ihranice 
ile yazıldığı için, böyle hir mektep. 
devrin ihtiyacına tanı bir kar§tlık hı· 
tulabilirtli. 

Şu halde daha o ıam:ınlarda, lisa· 
nm elıenmıiyeti kan:ınnıı;ı. ondan 
nıahrumlu~un ne hii)·il\: hir e'ksiklik 
olduğu ke tiriİıniştir, <leme\:. 1tmin 
pek toplu, clalsız, lmdaksız, basit 
bir çocuk oMuğn giinlerde hile dil, 
kun·etli l>ir ,·asıta sayılırsa, lıer bilgi 
bölümünün nc;~uz bucaksız hir geni~· 
lik peyclahladığı lıir çağda artık ne 
engin hir şey olacağım ezmt>k için 
klihinliğe liiznm yoktur. 

Şimdi, 1ıangi meı.le~e girersek gire· 
Jinı, yiiriiılii~iinıiiz hilı;i yolu hangi
si olur a o]ı;un, dil hir ıeık halini al· 
mıştır. Ratıda ]itince, ihranice, yn· 
nanca, Ooğmla nrapça, f ar~ça. tiirk· 
çe iki guruptu. Şark \'C Garbm es· 
kilt>rimlen iin almı~ hiç bir şah~iyct 

işa retl er: 

gii,ır.remeı. iniz, ki, kendi zümreleri• 
ııin 1i an gurııhunu etraflıca kavra· 
manu.,, ol un. j 

Hatta, bizimkiler. dalia Heri gi• 
derek arapça ,.c f arsçan'ill yanına yu• 
ııanen \ c Hitincı•yi ela katmrf lnrdr.r 
~leselil: Elmsiııa, FaraM, Katip Çe
Jehi; ilk tlüşünü te akla gelenlerden• 
dir. 1 

Ocmck i-tiyonun. ki lisan mesele
sinde geçnıi~i uçlu lıulınaga ltakkı• 
mız yok. Taıntersine orarla gü:ıel ör-
nek1ere de kavu~ahiHriz. ı 

Rizde yahanr.ı dilin hir Hiks sayı• 
hşı, tnn1.imattan sonra başlar. O da 
hu i§İ eksik anlamış, yarım kavramıf 
olanlara münlıa rr bir kötülüktür~ 
Her de"irae kı n gikii~lii, ağır gö
nii llii adamlara ra tlaıırr. Bunlarda 
ça~ın rulıunu sezmek kabiliyeti yok· 
hır. Tnklit içinile kalırlar ,.e her tak• 
lit gibi i~i kolaya, ha ite dökerler. 
Dan ı, modernlik ,·esikarı re\'eransı, 
en yiik ek hir terhiye nınrkn 1 san• 
mak gibi. 

Geçmişin ,•erdiği den te gösteri• 
) or. ki dil, hiç bir zaman önemini 
kayhetmemittir. Çevresinden ta§tp 
nkmak. ·yükselip gü' enmeli, büriik: 
işler ha~amınk aşkmı gönlünde ta§ı• 
yanlar hep hu kılrçla meçhu11er ilc.li• 
mine akm ederler. Madem. ki böy
ledir, artık dilin sağiyle, soluyla de
ğil, dilsizlikle uğrafmak zanıri olur. 

Gazetem, ü~iver ite okurları ara• 
sında dil biltmyen1~r 9lduğ~9 söy• 
leyor. Bu lıükmiin köklil bir ar•§l11'" 

ma sonunda verildiğini bildiğim için, 
vakia kar,ısmda derin bir teessiir 

duydum. 
Çocuklarmıızt yabancı birltaç diJle 

bezemek. tatlı bir gaye 8~ılsa bil~ 
bir tane;ıini gerçekten öğrenmek, asla 
vazg,.~ilmez hir bilgi yasal! tanmmah 
ihr. Ünh·en;iteye kadar yükselmi§ hic 
c;:ocukta dil hilgisi niçin yoktur? 

Bunu. iizülerelc sonıyonım. Çünkü 
lisan ii~rı-nmrği hir i tidat lnısmiye
ti telakki edenlerle heraher değilim. 
E,·et, e~er hundan, hir agız<la 'iiç, clört 

'(Sonu 8 inciilP )~ 

Kahraman ve San'atkar 
YAZAN: Sadri Ertem 

K nlırmııarı ıulaııırn karakteri,,tiği
ni ta) in eden ilk çizgi üplıe iz ki, 
imkanlar ıliiıwn mr a'mıak. znman ,·e . ~ 

mekin Jı uduı I nrr iı:incle iıııkfın ız gii-
rilneıı i talııJdrnk ettirmektir. Uunun 
için kalı r:ııııan '·ıımtacl'' ın fütiinJc 
yaşar. Onun clünyasa geçnı:ş günlt•rin 
bazlariyle ge' i) getiren "alelade" 
ha, atı ~ir yılclızın ıır7.ıı lınkı~ı t;ihi ii
ıer. Knlıranııın iıııkiiıı,..17. gi)ziikcn ~c·
,.i mümkün kılan 'e bu imk:inı lıü· 
;·iik ri7.k'larln yapan a<foııulır. 

O. itaılc-ıi. zeki ı, mahareti 7.aın.ı· 
nına ı;iirc ı> iri lıircr ) anlımcı km' et 

lıal inde enıriıw n hr. 
Zeki. nıalıaret. irade 0111111 l'll -n-

tlık emirhrrlf'riılir. 

San 'at mlaını hir kalır:nnaıulır. 
Çiinkii onun Hk \'&Sf ı ) ar11tmaktır. 
Hül)ıt sanılan hir i1enıi ''rnutad" hir 
lıiıı ,.e fikir dünvıı ı hııline koymak; 

• ~ aratıııııınn; in :ın ıhı) gu 'e ıliii2iince
lc•rinde ) eni hir <le' ir açmanın ta 
kentli,.idir. . an •aı ada•t1ıntn artı~ı 
·oldan muknllitler kola) ra t:ererler: 
fakat hu geçiş artık "mutad" be.~eri 
Jıareketlerden hiri olmuştur. Yani 
~eçi ~ine ait hudan haşka bir tey 

il eğildir. 
Çünkü hayali Hk ilı-f a ıamanm, 

ınekinrn hudutları içmr hap edere!( 
lıa\ "l.:ı' ll'~t İrf•n in an ı:eriıle kalanlar 
için aznnıeıi lıirılt·nlıire lıi eclilıne
yen imkanı frılıetıııi~tir. 

Ru fetih k.ılırnıııııııııı Iıa, uıındn 
ulılıığıı k:ulnr aıı '111!.\fır i~in ıle rizk· 
!arla 'lolııılnr 'c hir fı•ra~alın malı· 
ul iiclür. 

• :ııı"nt rul.•ııır lıir lı:l\:ıli hakikat 
lıaline koHhıktım ~our; hareketini 
ıalılil rıleıılert'. lwlı> n<;tığı 'ı:•ğır· 
ılnn !!İılt>n :ın °ntk:ırlara ı;iire hu ha· 
rı>krt lıiı> ıe ~ıarilmliic!e değildir. Fa· 
knt im K ri tof K olomlınn \'ııınurta~ı 
tıf'\ inılcn st>lılinıii:ııtrnilerle dolu o· 
!un c:ın •aıkiırm lııl\ ntı inkiir nis· 
lıt•ıimle ) f'rıi iınkiinlıırı fetheder. 
K'''"' rıl i ıın 'atk:inn inkiirln kar~ı laıı· :,; 

maRı im o ikolojik e11ıısn davanır. 
San ·utkilr -kcliırw\'i ,·aratırr muka· 

hili olarak kullanır~rlar· fetlıctti;;i 
~, k . " n eıne entli claıngn;1mı \'tırnr \ 'C hu 
dnmganm izlerini rnhlarmda gören• 

Jcr, da\ al arının, i lerinin icahı ola· 
rnk mukallit olmaktan korkarlar, 'e 
falısiyetlerini te irden kurtam1a1C 
maksadi) le hakiki san'atkiira karp 
cephe alırlar. Ger~ekten t1an'at brii· 
tüsleri daima Sezarlarmı ararlar 
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Fransa - ltalya 
ff utbol r açını kim 

idare edecek 
Fransa ile İtalya milli takımları 

arasında yakında yapılacak olan fut
bol maçının hangi hakem tarafından 
idc:.re edileceği henüz bir türlü ka
rarla~mamışsa da, bu hakemin, Bel
çikalı veya lngiliz olacağı tesbit edil 
miş gibidir. 

Arsenal Rasingi 2 - O 
gendi 

Paris (Hususi) - lngilterenin 
Arsenal takımile F ransanm meşhur 
Rasing takımı arasındaki maç, bü
yük bir kalaöalık önünde yapılmıı
tır. 

Hasilatı tamamen hayır işlerine 
sarfedilen ve her sene tekrarlanan 
bu maçı, 2-0 Arsenal takımı kazan
mı§tır. 

iki ravund da yendi 
Fransızların ağır sıklet boksörü 

meşhur Anclre Lenglet, Montreal 
de yaptığı bir maçta, daha ikinci ra
vundda rakibi meşhur İngiliz bok
sörü Mac Coyü nakavud ederek 
yenmi~tir. 

Kaçtı mı; 
kaçırdılar mı! 

Pariste son zamanlarda büyük 
töhret kazanmış Betti Flöri ismin
de 1 8 yaşında bir genç dansöz bir
Öenbire ortadan kaybolmuştur. 

Bütün araştırmalara rağmen izi 
bulunamayan güzel dansöz evinden 
çıkmadan evvel, annesine bir mek
tup bırakmıştır. Bu mektupta 0 pa
ra kazanmak ve daha büyük şöhret 
sahibi olmak için gidiyorum., de
mektedir. 

Uzak şarktan hakiki bir reportaj 

Tehlike avlayanlar 
Harp nııntakalarında gazete 
fotoQrafçıları nasıl çalışır? 

Uzak Şark harbi başladığı andan iti
baren, bütün dünya gazete ve mecmu
aları, karilerine, korkunç br,ımbardı

manlara maruz katan şehirlerin v~ ateı 
hatlarında çekilen, tüyler ürpertici har
bin, resimlerini neşretmektedirler. Bu 
resimleri herkes, büyük bir tehassüsle 
seyreder; fakat belki de, bunlan çeken 
ve yeglne silahları bir sinema veya fo
toğraf makinesi olan bu resim av'-ıları
nın manız kaldlkları korkunç tehlike
l~ri ve gösterdikleri şayanı hayret kah
ramanlıkları düşünmez bile .. 
' Bir Avrupa mecmuasından, aynen al
dığımız bu yazı, karilerimize,. Uzak 
Şark cephelerinde fotoğraf muhabirle
rinin yapdıklan tehlikeli ve cidden he
yecanlı hayat hakkında bir fikir vere
bilir. 

Artık sadece altı kişi kaldık. Halbu
ki, birkaç gün evvel sekiz kişiydik .. 

Bizimle beraber "Nevs of the Day,, 
ın fotoğrafçısı Vong da vardı. Bu bet
baht arkadaıımrz, ıimdi nerededir? Da
ha birk~ gün evvel, 'bana şöyle diyor
du: 

Çinde harbin ha~ladığı gün
denberi bulunan ve askeri ha
rekib fotoğrafla te!bit eden 

Vörlad Niyüz ~ecmuasmm 
foto muhabiri )'a2-IYOr. 

- Benimle beraber Catha'ya gel.. 

Görct.:eksin .. En az tehlike orada var. ,.._ OTELiMiZ YIKILDIKTAN SONRA 
Ertesi günü ikametgahını değiştiri

yordu.. Çıktığı otelin karşısında patla
yan korkunç bir obüs, onu iki bina bo
yunca öteye göndermişti. 

Onu, harabeler içinde cansız yatan 
erkek, kadın ve çocuk kadavralan ara- · 
sında, baıı betbaht bir Çinlinin göğsü
ne dayalı bir vaziyette buldular .. 

Harabeler arasından Çinli kadavra
ları çıkarmak, herkesin alıştığı ve tabii 
gördüğü bir hadiseydi .. Fakat, o Vong .. 
Buna nasıl inanılırdı .. Önce, içinde ko
lera salgınından ölen insanlarla dolu 
evlerde ''çalıımağa,, gitmişti ve ondan 
evvel de kurıunlarta delik deşik olan 
üç fotoğraf makinesile bir sinema ma
kinesi kaybetmiıti .. 

Her yere gi!"İP çıktığı için, ona, bir 
az dikkat etmesini, sık sık söylerdik .. 
O ise, talih ve kadere meydan okuya
rak: 

Şimdi artık, teşkilatlı bir halde ça
lışıyonız. Büyük bir otelde yatıp kal
kıyoruz. Fakat otelin bir kısmı, Japon 
tayyareleri tarafından uçurulunca, bir 
Fransız doktorunun bize 1..-iraya verdi
ği küçük bir köşke taşındlk. 

Yaptığımız kiralama konturatı son 
der~.:e gariptir: Eğer, Çin ~ Japon 
harbinden sonra, resmi makamlar ta
rafından muhafaza edilmiyen, bu köş
kün, 'bizim sayemizde sağlam kalırsa 
sahibi, hediye olar!k. bize, verdiğimiz 
kiranın iki mislini iade edecektir. Fa
kat şimdilik, kirayı biz peşinen ve rmiş 
bulunuyoruz .. 

DOSTUMUZ BRUCE ATEŞ HAT
LARINDA DOŞOYOR 

En hey~anlr resimleri çekmek \sti
yordu .. Ondan birkaç gün evvel, pana
yırda vukua gelen bir infilak onun vü
cudunu birkaç yerinden yakm11tı .. Bu
nun için, cepheye doğru, bütün vücudu 
sargılar içinde gitmi§ti .. Uç gün sonra, 
onu büyük bir tesadüf eseri olarak bul
duk .. 

"Ünivenal,, in fotoğrafçısı Corc 
Kreymkorla beraberdik.. Kafaları çiğ
nenmemek ve cesetlere çarpmamak için, 
uzun adnnlarla yürüyorduk. Birdenbire 
çayın kenarında, Bruceyi gördük. Yüzü 
kan ve çamur içindeydi.. Biraz ötede, 
kocaman fotoğraf makinesi, çamurlarda 
sürilnllyordu. 

Makineyi aldık .. Belki, betbaht arka
daşımız, enteresan resimler almt§tr .. 
Sonra, iki sıhhiye neferi zavallı Bnıce
in v\1.:udunu kaldmrkcn, biz de bazı 
manzaralar çektik .. Böylece, onun ateı 
hatlarında bizim de kahraman bir fo
toğraf çının ölümü hakkında aldığımız 
fotoğraf ve filmlerle, cidden heyecanlı 
ve tüyler ürpertici bir kahramanlı~ 
menkıbeSi filmi yapmak kabil olacak .. 
tıt'. 

Artık sad~.:e dört kişi kaldık: "Pa
ramount,, şirketinin sinemacısı Hevüy 
Kotani, Japon olduğu için, memleketi
ne gönderildi. Onun yerine Big Bil U
kabmı taktığımız (çünkü me1hnr tenis 
şampiyonu Tildenc benziyor) Povel 
geldi.. O da, resmi makamlarca bir hay
li m:işküHita maruz bırakıldı .. 

Hususi bir telefon h:ıttl kurduğumuz 
köşkte küçük bir de laboratuvarımız 
var. Diğer bir telefon hattı da bizi tay-
yare meydanına bağlıyor.. · 

Her glin, aramızdan birisi nöbetçi
dir. 

Dördümüzrlen hiçbiri, şimdiye kadar 
yaralanmadı .. Yalnız üç gün evvel Big 
Bilin şapkasım bir kurşun deldi.. Be
nim ise saıiece fotoğraf makinem bir 
obüs parçasile kırddı.. Daha doğrusu 
beni kurtardı .. Şimdiye kadar ki zayia
hmlz Lundan ibarettir .. 

--------=-1 
. Odun ve köncl 
ihtikarına kari' 
Manlsada sıkı tetblf 

ler alındı 
Manisa (Hususi} - ~ 

kadar birçok mutavassıtlarm ~ 
bütün kazanç yollarım ka~ 
kömür müstahsillerini bu va%İ~ 
kurtarmak ve ihtikara meydan ~ 
memek için ilimiz belediyeti • ~ 
yerinde olan isabetli ve kanuııı 
müdahalede bulunmuştur. . ·J 

Orman müzayedelerine ı~ 
eden köylülerin depozito akÇ- !JJ 
noter masrafları ilimiz be]ediy~ .. 
verilmiş ve bu suretle hern ~ 
müstahsilleri hem de köylü] ~ 
ilimiz halkı diğer yıllara göre 
ziyade istifadeleri hususunda 
yet altına alınmı§tır. • 

Cumhuriyet bayramından bir 
ta sonra köylümüze 700 lira~ 
para verilıniıti. Bu verilen • ~ 
göre bu yıl ilimize bir milyoll 
kömür gdecektir. İ.. 

Külliyetli miktarda kömür\İJl "/! 
mesi piyasayı iki kurup kadal' '1f 
şiircceği tahmin edilmektedir •. O Jıl' 
kit önümüzdeki yıl için belecJiye~ 
zırlanml§ olacak ve halkın ih.~ ~ 
nı karşılayacak kömür depo ediJeP'" 

tir. ~~ 
Bugün kömür narla 4 ku . VI 

Kömürün Manisaya maliyeti~ 
elli paradır. Kömür loncasmda ~ 
tai belediye memurlarmm Jôlo., 
önünde ve nüfus bafma bet . df 
:nür verilmek suretile halkın ih 
cı giderilmektedir. _,.~ 

Odun da aynı vaziyettedir. ~ 
yetmiş paraya verilen çam ~ 
da ihtikarına meydan verilnU,_cıl 
kömüre olduğu gibi buna da el Jıi 
cağı zannolunmaktadır. 

Parke yol ve uri m~ il'. 
Merkeze üç saat mesafede~ 

nan mütevelli köy muhtarı "i., 
ma."'\la, köylerinde görülen itle! 
kında uzun uzadıya görüttüı1l·-..,-..:•ı 

Bu bir yıl içinde köyde ~,....;• 
birçok iılerin yapılm~ma ,.. • 

kuvvet ilbayımızm direktifi~ 
vücuda getirilmiıtir. 

Şimdi köyde yeniden illf8 • 
miş göçmen evlerinin önünde~~ 
bahçesi ile spor sahası yapt~ 
tadır. Ayrıca daha başka bir~ 
}erde inşn ettirilecektir. ·-'-. 

Köylerin irtibat yolları ile "1~ 
merkezine olan umumi yol !!'. i. 
zam bir surette yaptırıldığı g~ ;J 
yün dahilinde de parke dö~ 
için teşebbüsler vaki olmakta~ 

Sıhhi bakımdan faydalı 0 'fi. 
görülen hayvan mezarlığına ı:ı Y 
sip bir yer intihap edilir cclil~. I 
men hayvan mezarlığı vücUoP 
rılecektir. .~ 

Yıldırımspor klübünün ted' 
ettiği piyes .. ~ 

ilimiz Yıldırım spor klübu .,d'~ 
]eri dün gece Halkevi aalonll ·.,i 'I._ 
zırlamış oldukları Ana piy~ı~ 
büyük muvaffakiyetle temsıl 

Fakat, bu mektubu kendisinin 
yazmadığı, onu bazı haydutların 
kaçırdığı zannediliyor. - Vong bir ıeyden korkmaz! derdi. 

Bruce de bizimle beraberdi. Son ta
arruz esnasında, kendisini nhtıın'ara, 

ilk hatlara geçirecek olan iki genç Çinli 
kızla beraber gitmişti. MESLECIN I~OÇOK SEF ALETLERi 

lerdir. ~ık 'I 
Bilhassa havan Firdevs bÜ~ 

canlılık ve hc}·ecanla temsili ~ 
mış ve seyirciler tarafından 8 

mıştır. Dünyada 500.000 nevi 
muhtelif haşere var ••• 

Haşereler güneşi kapayarak toplu birhalde 
lnaanlar için cevapsız kalacak 

birçok sualler vardır. Bunlardan 
birisi de fÜpheaiz ki yaz mevsi
minde ina2.nlara musallat olan 
haıerelerdir. Tabiat bu hatereler
den ne bekleyor? Bunları niçin 
yaratrr.ııtır? Ve nihayet eğer 
mevcudiyetleri arz için beheme
hal elzem idiyse daha az miktar
da olamazlar mıydı? 

Fen şimdiye kadar muhtelif 
cinste 500 bin nevi hatere ketf et
miş\ir. Meçhul mahallerin keısfiy
le bunlara daha ne miktarda ilave 
edil0~e~ini yalnız Allah bilir. 

Bütün bunlar, bu ha,erat or
dulan yetitmeyormuş ~ibi bu cins 
hayvanlar bir de fevkalade art
mak, doğurmak istidadına malik
t irler. Bazılarında doğurm:t 1• • • • 

niçin uçarlar 
dadı akılların kabul etmiyereği 
bir rakamı bulmaktadır. Bir hafta 
içinde diıisinin bir milyar zürri
yet yetittirdiği vakidir. Fakat 
bunların en büyük kısmının kendi 
kendilerine mahvoldukları da mu 
hakkaktır. Y qayanlar hesapsız 
tahribatlarını yapmağa kafidir -
ler. 

insan çekirge teklinde görünen 
af etin ge'~irdiği felaketi gözönüne 
alınca, bu hayvanlann yaptığı 
tahribatın derecesini pek iyi tah
min edebilir. 

Birkaç ıaat içinde mahsuldar 
bir çevreyi çorağa çevirdikleri her 
ke~i-. h:}~i;;.i bir hakikattir. 

/ · · ' - •de~ .. 

maları birçok nevilerinde görül -
mektedir. bilhassa aıcak memle -
ketlerde bunlar öyle bir topluluk -
la uçarlar ki birkaç saat değil, ha
zan günlerce havayı karartırlar. 
Afrikada bir defa kelebek teklin
de bir nevi hateratın tam bir haf. 
\.a havayı kararttığı görülmüttür. 
Batka bir defa da 72 saat havayı 
güne§ tutulmut gibi karartmıılar
dır. 

Bunların aaatte vasati olarak 
on iki kilometre mesafe katettiği 
ve sürünün sekiz yüz kilometre u
zunluğunda bulunduğu hesap edil 
mektedir. Bu uçuılarm en garip 
ciheti rüzgara karşı olarak beş 
veya altı bin metre yüksekten ya
pılmasıdır. 

'.(Sonu 8 incide): 

Nasıl yaşıyoruz? Bunu, hazan, ken
di kendimize sorarız .. Uç gün, bir tek 
konserve kutusile kaldlm ve bunu, mUm 
kün olduğu kadar geç açmak istiyor
dum. Nihayet, artık tahammül eden-.iye
rek, onu açtığım zaman da, etraftan 
öyle yalvancr nazarlarla kartdattım ki 
kutuyu olduğu gibi • tabii muhteyiyatı 
ile beraber - onlara bıraktım. Birkaç 
saat sonra, nihayet, ateş bahasına, biraz 
"tei - tei,. buldum. Bu garip isimli Jey. 
Çinlilerin yaptıkları bir nevi pirinç ez-
mesidir. ı ~ .. 

Bir sabah gördük ki, dört kiıi için, 
ancak iki gömleğimiz kalmıttı. O za
man, uşak gitti ve on dakika sonra, tam 
kırk adet gömleği hamilen geriye dön
dü .. 

Biz buna hayret etmedik! Siz dt- et
meyin. Çünkü mesele gayet buittir: 
Çinli uşak, büyük cadede biraz bekle
miş ve mukadder olan bir obüs bir ma-

ğazayı allak bullak edinı.:e, oraya dala
rak, eline ne kabilse geçirmiş.. Tabii 
biz gömlek istediğimiz için bize gömlek 
getirdi.. Kim bilir kendisine neler ge
tirmiş!. 

İşte, kan ve ateş içinde çalkalanan 
Uzak Şarka ait resimlerin maceraıır ... 

Maniaa izcileri çabt11°' ı.JI! 
ilimiz orta okulu izcileri~~ 

merk~ze yakm köylere yü ~_.,,r 
maktadırlar. Bu cumarteai . tir.°'"Jid 
retmeni Meliha ve Kemalin {ıP 
tinde Zincirlikuyuya kadısr ~ 
gelmişlerdir. Köylerde ge~e~ ~ 
menlerin, gerekse öğrencıl "Sf'-:., 
mıf oldukları bu hareketlet ,el"'~ 
müz üzerinde iyi ve fay~lı . ., '-eı' 
ler vermektedir. Öğrencı~~~ 
ve geliş olmak üzere Yo geı:~iP' 
yol dört saattir. Bayram~·lt~ 
1zmire gidecekler, orada )t\J 

celemelerde bulunacak~~ ~I 
Belediytte İstimlik ~-t ~ 

Atatürk caddesinin niı;:r f1°'.:# 
kısmından 90nra uzana il' il"" 
ağzına rastlayan sekiz on edıf · ~ 
lak haritası hazırlanmak~" tıi ciJf~ 

f stimlak edilecek oları N' )I' 
yıkılıp da yola çevrilirıc:e I; ~ 
caddesinin nihayeti dernı~~ 
dar uzanacak ve derrııı, 
bakılınca hükumetin ~ti" 
Ati\tüık heykeli sörün~ 
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biiyiik -sözii Hatay en 
baştan almıştır 

e 

Hatay davamızda Atamızın 
Tarihl Sir Sözü • • 

~atayı istikl81ine kavuştur-1 
ak benim namus ve şeref 
rcumdur.Bunu muhakkak 

ifa etmeliy·im _._.__ " ____ .,,_...__. ...... 
dtı liatay d.. . J' . e . un mıl l bayramını 
qd·· u, Türk tarihinin en b.. ··k 

' lıt ç·· llY'.l 
~ diı>İo un~, Cumhuriyet Hüku-

b' rnası sahadaki faaliyeti ile 
ır zafe d. M' ~ ttıi .. r ır ılletler cem;yefn 

ti atıı lt:ıuzakereler devam eder
~dan an her adım Türk milleti· 
'Q tezah·· 1 . . t( 

11 
.ır erme vesile oluyor-

.,enı.-~t '"1 co"uyor Türk k"' 1·· ·· '>'e b .... :ı • oy usu 
istikı· ~tun Türk milleti kaza -
~ .ı •• alı bekliyordu. 
• ~un · tıu~ Yaya Hatay zaferinin ka-

ı:.:. ı:ı ed.ld'Y' .. • ~1 1 1 ıgı g·.ınlerdi. Türkün 
~l\cl stanbula geliyordu. Eski • 
~ta a onu karşılayanlar: 
"' Y zafe · · "b "'l taı:ıı r.nız mu arek o!sun .. 
tiiıı~ ~ez~hür~tı yapmışlardı .. 

~. ltıeb• ıntıbalarrnı tesbit E"den 
;~:ı~ı...· usu Hakkı Tank Us v va-
1 ··ıız .. ~Yle ~utunlarında çıkan biı y:ı-

llıj dıyordu: 
ilet . 

\'e sesı lstanbula kadar her 
~ lstanbulda gittikçe ıutan 
~~l'~.lnız ses, söz, halinde kal: 
~ulc halk tezahürleriyle t~· 

~ r mana ve manzara halinC:e. \ .,, 
'l'ar k U •

11
d 1 .s'un başma:ı:alesi. Ho.-
e Türk milltinin ve onun 

'>'arı .. h ıgını yaratan başbu -
~kiki duyuş ve görü .. Jerini 
"'t .d. ~ '1tı a ı ı. Bu tarihi günde 

~~~ aynen nakle.diyoruz: 

'il:,.ı· ~ ... 1 cı~-;ıen mu ım bir ~
h.• lo' rn.,,,.teS• • .. Ll "h• 

t' "ı' B •qıı -..:. u mesleyi halletmek 
~ lU '• l -~it- t ~1ye Cumhuriyeti Dev-
~d. lfıtt1 ta k A :ı;.. "il~ tn" ~r y.a oymak lazrmgc-

.'ll\ btı ıthım bır mesele miydi?. 

~J.ihi '.~a1_1ere kartı Türk milb 
\ 't~ 1 mı ve tarihi tetkiklere 
>ıt ~\ı ~Plar bulduğunu ihtisas et· 
~Ilı~ d~ah etmek mümkün değil
"'~d e!'hal intikal ettiğimiz bir 
~da şudur: 

e'ı . 
b~ze düşen 

~Ilır,. adam 
~ıı:~k muhafaza 
tı4 1 llrı tarafından 

11 le ı, urtarıla-
tlk' hlld i 

~'~i bgcce H· . . k l it~~ \ll ayrettın ıs e esi 
l'ıı lat

1 
kn~.n gümri.ik muha

~ 11~a.f ulubesinde nöbet bek 
~~· a(:a d. 1~1:lcn rnemurlarmdan Na-
~/l>c b .. acı acı .. imdat! lm
~' N<Q:aıgıran bazı sesler duy· 
tı · rn '.tı-/' h • evvela bu sesleri 

'
ı~ rsm 1 • et v - 1 arına benzetmiş 
t Crtn · . ' 

1r a.~ emıştır. 
ı §~ı.. sonra t~ ttıldc . . . aynı sesler daha 
~rı~crı v~!~~ıliı:ıc~, fedakar me
t~~ı.ı8 b esını bırakarak sa-
~" ·· uld v ~ ~C3i ugu bir kayığa 

i
te ngeıı·~· i!q <\sılnı·.-t ::ııgı lartıfa doğru 
l'ttrıad.~~ ır. Az sonra Na-
c: ·IDnı 1 \ı~tıı···ltpırı .an amış. de:niz 

ı:~·l.t§t\ir Dan bır ad<.ım olduğu 
1 el • erh l \~~,~ al~alf\rı a yanc::.~arak ka-

~İ>.:ı (t <tlrn n arasından ceke-
r 'letı ıştır. ' 

fır;ı)· çıkarıl d l'ı ıs~ t ~ı· an a amm ismi 
~ ~ e., ını cl'I . ı Cd· a\Jtct] e ı m ,.. ,.. fff' 

ılr... k e denize d"t ..... ·•ıe ted· u şugu 
ır. 

- Türk milleti HalaY ıneseleııi üze· 

rinde kendisine kayıtsız ve şartsız e~u 
olagelmekte bulunduğu bir adarnın ag
zmdan on üç senelik bir fasıla ile iki 

söz işitmiş bulunuyordu. 
On üç sene evvelki söz şu idi: 
- Kırk asırlık Türk vatanı hiç bir 

nevi esaret a]trnda bırakılamaz. 
On üç sene sonraki söz de §U idi. 

- HATAYI JsTJl{LALiTfü KA
VUŞTURMAK BENİM NAMUS VE 
ŞEREF BORCUMDUR; suNU MU
HAKKAK 1FA EiMELIYfM. YOK· 
SA TORKtYE cuMHURlYETI Rl
YASETl MAKAMINDA DA DURA-

MAM.. .. Ata 
İşitildiğine ve bilindiğine g~:ıe ti .. • 

türk bu ıon sözlerini Tür!< 
1111 

le . mdu"ncvver crın en 
messillerinden ve rnu .. . i inde 

.. kk b' T '. k halk kı.?tlcsı ç mure ep ır ur b" .. k 1 . . tinin uyu e çı-
ve Fransız cumhurıye .. l · b . k le soY emış u-
sıne hitaben yükse ses 

lunuyordu. . dereceye 
Atatürk bu sözl~r~nde .~de'~ imize gö-

k d k 
,. ·d·" Bızıın bı• ıg a ar at ı ı ı. .. 'd örıııeyi7. 

b
.. ı • b' I' asla varı g -re oy e ır suı:ı ı . . Bü i.ik önde-

ç .. nk .. T" k ınilletını, Y u u o, ur . . ağzından ' . ·ıı . . vatan ıçın rının mı et ıçın, h k evvel-.. "n ela n ço 
çıkmış elan her sozu ıncrtebele-
d b" .. l "k derece ve ~I'I utun OJl ' kl< '· kabi! gö-

• ı . ') . taha unU rın·~en geçırı rnış, d" . i in vic.dan 
"l .. .h et ken ısı ç ru ınuş, en nı aY ii!e edilmiş 

... .. }arak for111 
ve namus sozu 0 d' ·ıc tanımış 
olduğunu bin bir ha ıse 

1 

bir olgunluktadır.. dirnc soruyoruı:ı. 
ŞimC:i ben kend~ kel' hakkın görüş 

H ık .. .. e 1r.anışı a ın gm·uş v · 
ve inanışı mıdır? 

Evet ... ., V . n 5 ha::iran 
t k, Tarık su şte Ha ;cı .. •. t tanbulıı şereflen· 

937 günü Ataturku~·I 5 yazdığr baı;ma
d :rm~si miinasebetı'Y e 
kale b;;yle bitiyo~du.. kar.deş Hatay 

B
.. .. T .. k ınıUetı ve •.ıtun ur . .. '.<i.in yara~ıcısı 

.. ,. . b'l' kt 'fur. tı.ıcesı ı ıyor . n~-us ıJorcu 
·ı· · tıır •·'" 

Hatayı:ı istikla 1111 

sı.yr:ı?§tr. .. birinci rna'1dcsi 
Sancak statiisnnuil 

şudur! 

Şehrimizde bu

lunan Hataylılar 

Hatayın dünkii bü

yük bayramı mÜ· 

nasebetiyle şehir İ· 

çinde bir toplantı 

yapmı,Iar, toplan· 

tıyı müteakip de 

Taksime giderek 

Cumhuriyet abi.de· 

ıine ~elenk koy

mutlardır. Bu fa• 

yıfadaki her iki re• 

simde Hataylı 

gençlerin milli he

yecanlanna "esile 

teJkil ecen abideye 

çelenk koyma ha• 
diııeıinin tesbitini 

görüyorsunuz. 

"Sancak dahili işlerinde tam bir is
tiklali haiz ayn bir varlık te~',il eder.,, 

Y
. . b . ı· maddede şunlar yazı
ırmı eşınc 

ldır: 

Kendi kendiniz! --iyi bakıyor m~sunuz -----
Ceryanda otuı mah 

tehlikesi · 
Ccn·anlar, doi111n ı111cuclt1rı .~at· 

Tunda s~ğuh af malrır ı•ııccııdc gPtirdi· 
v • O 1 irin cerynnda 
gı nmlıaldwlıtır.. nur ıo • 

oturduğunuz ;;amorı mrsela bo)7ll~~ 
nu:; tuııtufur. Adcle. cnsacmm met'zıı 
11/ım<'Iİ n<'ticr.<;irıdr bir rıeııi .. Roma· 

l 
· l 1r l·i lJaq 

ti::nw .. Tı mu le g<' 1111~ 0 1 
• • ·• 

dörırlnrm<>I: ,c;urctİ) fo adı•leyi imli arı· 
dığınız rnf,it acı dııyar_çını;;. 

Bu gihi soğuk al15rnlıldarım tcdari 
etme!< irin Nt iri usul ~ıccıl..lılıtır. 0-

Hl)'ı bir~z da 11~ıı.~t1mımız. hile~irc;i· 
ni:::. 4nr.ah. çol• fazla ıığu~trırmmnn
jia di/;/mt ediniz. 

Sıcah f mı ile• f;o ·m<:l·· ~ı~rrıiyle.'~f! 
f<'clat'İ miinıkiiruliir. f; /.:.ı;J>rl ·a n.~pırın 
alma/: trı bu a~rrrr f{idnir. 

f'al.:ut Nt h; ıcdaı ·i. ren yanda o
tllrmnmal:tır." Oclaya pJrerı taze hara
nm fyi olduğııuıı ı·e ldnıs<'Y'' ~ar<ır 
r.~rmnli..,irri \;;'1ı•rler. 811 lıacldı ::11· 
ıwrla lu•ff,·: do~rııd•ır: /11/mı /111 lwrn· 
rım. ılar bir mccrtıdarı ge~mcmesi 
~arttır, 

''Sancağın bilcümle aekenesi doğuş, 
milliyet, dil ırk veya din farkı gö-ıetil
meksizin hayat ve hürriyetlerinin tam 
ve mükemmel himayesine mazhar ola· 

caklardır •• ,, 
Türk okuyucuları. günlük ga • 

zetelerde gördükleri bazr beklenmi

yen havadislere rastlamaktadırlar. Bun

ları şu anda Hatay istiklaline hiç bir 

suretle müessir olamıyaı.:ak alelade ve 

birkaç serserinin hareketi olarak kabul 

ediyoruz. Türk milleti Fransız milleti

nin de kabul ettiği esasların sürçmeden 

tahak:tuk edeceğine inanıyor. Türk mil
leti ve Hataylı i&e en büyJ.k sözü en bil•. 

yük baştan almıştır. Hatay 

<lir. - N. A. 

müstekil-

Kaplan avında 

iiyük 
Bu seneki mo

daya göre 
~~lblse sfls1erl ve el
de taşınacak şeyler 

Bugiin modanın maziden ilham aldı -
h bir saha var: Elbiselere konulan s~s· 
!er, tokalar, düğmeler, şapkalar ve el

diven, çanta gibi §eyler ..• 
Mesela, şapkalardaki tüyler Avrupa

daki eski asılzadelerin alametlerine 
benzemiyor mu? Bu sene parlak ve 
kalın madeni kemerler de modadır. Bun· 
lar da ilhamını zırhlı askerlerin yaşadı
ğı devirlerden almıştxr ... 

Düğme, toka, çanta gibi ~eylcrde <l~ 
bu sene yine böyle parlak ve madeni 

maddeler hakimdir. Meseli, küçük kü

çük cam pullardan örülmilş çantalar. 
hem elde şık duruyor, göze çarpıyor, 
hem de temizlik bakımrndan gerek ku· 
maş, gerek deri çantalara tercih edi-

liyor. 
Dilğmelerde ise daha fazla hakim o 4 

lan tahtadır: Hafiflik itibariyle bir el· 

bisenin üzerinde kendisini faıla hisset

tirmiyen tahta düğmeler, türlü renge 

boyanmak kabiliyeti ile de modada mil· 
1 

him bir mevki işgal ediyor . 

1 ıp encümeni 
toplanıyor 

Türlôye Tıp Encümeni Genel 
Sekreterliğinden: 

Türkiye Tıp Encümeni 1/12/937ı 
çarşamba akşamı saat 18,30 da Etıb
ba odasmda toplanacak ve muhtelif 
mevzular hakkında tebliğlerde bulu
nacaktır. Muhterem meslektaşların 
teşrifleri rica olunur. 

F /orya çiftliği 
Florya çiftliğinin ıkinci istimlalt 

ı sahası baricinde kalaral· Küçükçek· 
mece köyH.1lerine tevzi edileceği ha· 
her aimmıştrr. 

manda ve çalgı 

~ 

Avcılar en zevkli av olarak kap -
lan avını gösterirler. Hakikaten, k:ıplan 
avı hem teh1ikeli, hem ince usullC'ri o-

lan bir avdır. 
Hindistanda kaplanı iki tUrlü avlar-

lar: Manda ile, çalğı i!C'. 
Birinci usulle yapılan avda, manda -

ları kaplanların bulunabik'.:eği yeri gös
terirler. Kaplanlar mandaların üzerine 
saldınp parçalamağa ve yemeğe başla
yınca, avcılarda kaplana hücum eder -

ler. 
ikinci usulde ise, davullarla, zurna -

Jarla, daha m:ithiş gürültü çıkaran alet
ler, yU.dcrce, hatta binler.:e kişi, kap
lanların üzerine giderler. Kapl:ınla~ 
sesleri işittikçe kaçışmağa başlarlar. Ka 
file onları bir kapana düşiirür ve orada 

Üzerlerine ateş ederler. 
Fakat, gerek birincisinde, gerek ikin-

cisincle dikkat edilecek §CY kaplanın ilk 
kurşunda ölmesidir. Eğer kaplan öl -
meyip de yaralanınca müthi~ hiddete 
gelir ve dört bir tarafa saldırarak ken
disini yaralnyanlar:ı arar. Ele geçirinf.:e
de ne yapacağını sormayın artık .. 

Buradaki resimk.rde her iki ned av
can birer manzara ıgör"Jyorsunuz. 



, w - ltORUN . ~o SONTE'ŞRİN ı-m 

"Skotland Yard,, Şefi Tomsonun Macerası: l LdFl§ik§Jr -MOh i 

Kaybolan Hindli Prens!?! 
Yazan: Volf1ıang Haynrlh Tefrika Numaraaa; t 

Rai Beyin gene oğlu; 
Londradan hareketi nf blldlrdJ; fakat, K&lktl.tadan gelen 

tirenden çıkmadı ve araştırma başladı ••• 
lngiltcredcki "Skotland ~ard" 

fonile biitün diinyada tanınmrş 
poli.'i te~kilô.tı detckti/lcrinin ~c
f i Sör Bazit Tont$onun bundan 
2 şene ctwel n~r,•ttiği C.'iCr; 

"Slmtland Y ard'' ın ili• ihatalı 
tnrilıidir. Bu mu/a.'isal eserde, 
birçok şeyden, e$ki ve yeni :a
nuından, I ngıliz polis te~kilatı· 
mn biitiin adamlanndan bah.<ıl!9 
dilmiş, ,·alnı:: bir ki~inin balısi 
gecmcycn de, eserin mulıarriri 
Sör Bazil 'J'oms01ulur. O kira,,. 
taki bu noksan; burada onun en 
cnterP_mn maccrnlarımlan biri 
f>lan ''Kaybolan Prcn~" mace
rcuı hikôyt> <>dilcreh, tela/ i olun
mal•tadır? I? 

• 111'' 

Sör Bazil Tom~on; bir1'aç sene ev
vel yaz tatiline haşlamak Uzereykcn, 
Hindistan ~elıirlerinden birinden ~e
kiJmi~ hir telgraf alrlı. Ru telgrafta 
J'Rai Heyin oğlu buraya ı;elmerli. Ne 
olduğunu derhal kabloyla bildiri
niz!'' tleniliyor<ln. 

Tom!lon, ne Rni Beyi tann·ordn, 
ne de onun oglnnu .. DoJa, , .. jf ~·lıiikıi
metle tema~a geleli. 1ngilt~re de, lliıı
distandan en seri vasıtavla izalıat is· 
tedi. • 

Gelen lial)erler, Sör Tomsonun say 
fiyeyc gidip yazın bir müddet dinlen· 
mesi ümidini tamamiyile suya düşü· 
recek mahiyetteydi. }Ju Rai Bey, hü· 
yük Hindistan lmparatorlugunun en 
kun·etli ve zengin, fakat kat'iyen mu 
ti olmıyan Prenslerinden biriydi. O, 
d~varnh s~uette p_lesele ~~k.ararak, hü
kümdarlıgı boyuna ugraştırıyordu. 
.Ve buna rağmen, Hincliııtan impara· 
tor naibi, Rai Beyi, en Lüyük oğlunu 
İngilterede talısile göndermesi hum
eunda iknaa muvaffak olmu~tu. 
. Gene prem, İngilterenin siyasi fi

kirlerine çarçabuk intibak eden en-
. telJektüel ve sosyete Jıayatmdan lıoş
]anır hir insandı. O, hu fikirleri ken
di memleketin~ Hint iilkesine naklet 
mek için yanıp tutu~uordu. Üniversi
te tatili haşlayınca, kablo vasıtasiyle, 
evine, 12 Mayısta orada bulunacağını 
hildinni§ti. 

Bu bildirİ§e göre, Rai Bey, l 2 Ma
yısta tam zamanında parıl parıl bir 

• ınaiyetle istasyonda, Kalkfıtadan ge· 
lecek treni heklemi~ti. Tren gelmi~ti; 
fakat prens, yerinde yoktu. Rai Bey, 
iki kat inkisara uğramıştı. Bir kere, 
oğlunun §ahsı için iizüntü, sonra da 
La§ka bir fey ..• Yani, bir Hint pren· 
Einin muayyen bir saatte ~elereği ye
re gelmemesinin, tarihte ilk defa ,.a. 
ki olması ....• 

Bunun üzerİnP-, asil baba, "f ndi
yen Gazet" in <'rte<;i ~üııkii nüsha iy
le, tah'a,..ını te11kin edid bir lıaher 
yaynuetr. Bu Jınhf'r, prensin seyahat 
yoluntla ec·nehi lıir lıaneclao tarafın
dan hir av gezinti<'c davet olundu
ğu ,·e en yakın hir zamanda ır;animet· 
)erle memleketine döneceği ~eklin

dcydi. 

Fakat Sör Razi] Tmmon, I..onılra
(laki hiirosunda şakağını eline daya
mış. enılişe i~eri indcycli. Prensin ga
ra gitmek iizere, Londraclaki t:\' İnden, 
clinıle lıir bavulla ,·alnız hasma rık-. . . 
tıgmclıın ha~ka hiç bir ~ey ö~renilc
menıişti. O ıamandanberi ona ait her 
iz silinnıi§ti. Ye "Skotlanıl Y ard" in 
pek az ho~ Yazife:-ıi Kaybolan prenl'İ, 
şimdi milyonlarca iman araqmda a
ramak, hulup meydana çıkannaktr! 

Neyse~ nezarette prensin hir fotoğ
rafı vardı. Bazil Tomson, hunu tek
sir ettirdi ve çoğaltılan resimleri en 
mühim gazetelere gönderdi. Tabii 
prcmin ismi zikrcdiJmeıli; çünkü, l!i· 
ynsi neticeler do~nrmac;ı mümkün her 
türlü dedikodudan çekinilmek lazım· 

eh. İn~ilizler, erteBi gün Hhah gazete
lerinde ~empatik bir clelikanlmın reı· 
mini giirtliiler Ye altında, bu resmi 
basılan genç Hintlinin kaybolduğuna 
dair hir yazı okudular. Hunun üzeri·· 
ne yjizlerce ihbar yapıldı, lakin hü· 
tiin araştırmalar önce, "suyun kumda 
emilme i gibi" boşa gitti, neticesiz 
kal<lı. 

Sör Tonısomm nufuzunazarla, lıe
ı~enc~~~k: hir netice vaadeder teıaır. 
kı etııgı ılıhar, Tems nehri kenann• 
daki polis mevkii mürettebatından 
hiri taraf mdan ihbardı. Bu vazifesi· 
ni lıilir adamın, gecel,-yin Tema neh· 
ri kenarında nokta heklerken, nehir 
hoyunca a~ağıya doğru kayıp geçen 
fenerleri söndürülmü~ bir motilr göz· 
lerine çarpmıştı. l\lotörden yiiksek 
ses1P si)ylenen ~arkılar aksediyordu. 

1\femur, derhal polis motörüyle bu 
fenerleri sönük motöre doğru yol a
]arak, içinde gayritabii lıaldf', yani iç· 
kili hulunduklarmda tercdclüt edile
ıniyecek dört gencin oturduğunu gör· 
müştü. Biri eıımer ~ehreli olan iki· 
~i, kolkola, yerde hir kenara yaslan• 
1111~. c;rzmı-:lımlı. Diğer iki!!i ef.lki fn. 
gili7. ~arkılarmı bağıra ç.ağıra söylü
yorlar, gecenin sükununda etrafı çm 
çm öttürüyorJ ardı! Y anlrşsrz s(iy 1e
mekten daha ziyade. ,·üksek sesle! 
Sarhoşçasma ''erdikleri cevaplar po
lis memurunu giilümsetmi~, onları İ· 
kazla, kendilerine motörün fenerini 
yakmak lüzumunu JıatırJatmakla ik· 
tif a etmişti! 

Bu küçük macera, Tems nehiri 1'e
narında nokta be~leyen polisin~ lıatr· 
nndan .tamamjyle çıkrnı_§ken, o gece
nin ertesi gün, o motör, Tems nehiri 
mansabında bomboş olarak bulun· 
muştu. Ye tahkikatla. bunun çalın· 
mrş bir moWr olduğu anlaşrlmı§tr. 

Meranda bulunan Gitta; ak. 
§amlan Dr. Oylerin re/akatin· 
deydi. Doktor, ı·e/akar dost ve 
te.~elli ııerici insan sı/atile ken· 
dini gösteriyor, Gittanın cesare
tini daima artırmayı ııe kendisi• 
ne iimit ı·crmeyi biliyordu. 

Oyler, sanatoriyumun ba.şdoktorile 
de temasa gelmiş, fakat o, Hindlile -
rin tedavi usulüne katiyen kulak as -
mamı§, dolayısiyle de iki doktor ara
emda cidden naho§ bazı münakaşalar 
olmuştu! 

~rek Randolf, gerek Hohenhag, 
Gittadan aldıkları haberlerden çok 
huzursuzluğa. uğramışlardı. Hans 
Georg ve Kurt, Merana gitmeleri l&r 
zımgelip gelmediğini konuşmuşlardı. 
Fakat Hans Georgun babası, onlan, 
bundan vazgeçirmişti. ÇUnkü, bir ke
re hastanın iyileşmesi hususunda yar· 
dımlarl dokunamamı. Sonra.... Allah 
saklasın, en acışey vaki olmak mukad
der idiyse ... o vakte de herhalde vakit 
vardı. 

Mukaddes gece, geldi. Kurt, o gece 
Vaytenek şatosunda misafirdi. Hiç bi· 
ri zerre kadar tes'it ruhl biletinde de
ğildiler. Hana Georg, boyuna, ken • 
disi için bu akşam bir korku ve keder 
akşamı olan Gittayı düşünüyor ve 
Kurt, sevgili Lizbetini özlüyor, ayni 
zamanda annesiyle kız kardeşi için ü
züJUyordu. Ancak, ~ato ve çütlik men
suplarının alışkın oldukları Noel neş'
esini bozmamak üzere, vaktiyle çin -
genelerin çalgı çalıp oynadıkları bü
yük salonda. her seneki gibi heybet
li ve güzel süslenmiş bir çam ağacı, 

ışıl ışıl yanıyordu. Hediyeler uzun ma
salar üzerine yerleştirllmişti; ve salo
nun bir köşesinde de, 100 seneden zi
yade bir zamandanberi her Noel ak -
şamı burava konulma.at mutad. tize· 
rinde sanatkarane oyulmuş figürler 
tebarüz ettiren eski bir sandık şekil-

Polis tahkikatı yürütmü§, ancak }ju. 
nun ehemmiyetli bir nkayla ala.kah 
olabileceği hatıra gelmediğinden, po· 
lis §efinin hu hususta tenviri ciheti
ne gidilmemi§ti. 

Sör Tomson, hu memuru çağırttı 
n motörde bulunanlardan, kendile
rini taınamiyle kaybetmİ§ derecede 
içkili iki kiıiden birinin çahresinin 
rengi koyu esmer olduğundan emin 
olup olmadıgmı sordu. Memur, bu· 
nu teyit etti. O, polis motörü feneri• 
nin ydpıltıb J§ığmda bile, çehre ren• 
ginin koyu esmerliğinin iyice farkına 
varmıştı; çünkü, öteki 3 gencin çelı· 
releri, Londralılarm çehreleri gibi ti• 
pik uçkun renkteydi. 

Tomson için, vaziyet aıikirdı. Kay 
bolan Hintli prensin ilk izini bulmu• 

k . ~' 
deme tı. Bununla beraber, bu iz, 
Londradan harice, koskoca dünyaya 
dogm mayıp gene kayıplara kanıı· 
yordu. İçki tesiriyle aklı ha§mdan gi· 
den prem, -;alınmış motörle, -görü· 
nüşe göre- kaçmlmıştı ... Fakat, ne· 
reye? 

Tomson, ''Sk'otland Y ard" m dos· 
yalarmı karıştırdr. Bu dosyalar ara· 
~ında, hütiln tanınmış haydutların 
hareketlerin~ ve "tercih ettikleri iti· 
yatlarına dair" mufassal notlara rast• 
Jamrdı. 

Başdetektife nazaran, inııanlarm 
çoğu gibi, Jıer liaydut ta nzgeçemiye
ceği bazı itiyatlara sahipti. Kaçmlış, 
o kadar ustalıklı yerine getirilmi§tİ, 
ki yalnız meslekten haydutlar tara• 
f mdan yapılmı§ olabilirdi! ı t# 

Şef, servisin bütün memurlarmı 
&ef erber etti. • . .. . . . .. .. 

- Bana, i' yaparkPn taganni et
melt itiyadında bulunan bi.itün genç 
haydutları arayıp bulunuz! 

(Arkası oor) 

EdebJ Roman : sa 

S:::VGi; 
Uyanınca •• 

Yazan : Maka El 
len!ycrdu. 

Radyodan uzak kiliselerin çan ses
leri ve "Sakin gece - Mukaddes gece,, 
§arkısının tegannisi işitildi. Çam ye
gilliği, çöreklerin, pastaların ve yanan 
mumların kokusu, <> muhiti tatlı bir 
rayihayla doldurdu. Çiftlik kısmında 
da bir ağaç ışıklanıyordu. Orada fa. 
kirlere hediye dağıtıldı ve baba, oğul 
Hohenhaglar, hazır bulundular. 

Sureti tes'itten sonra, 3 kişi, kütüp. 
haneye çekildiler. Konuşına, tabii evin 
şimdi uzaktaki sevgili kadını ve onun 
hasta annı:ısi etrafında dönüp dolaşı
yordu. Hana Georg, herhalde pek dost
ca yanrbaşında. duran Lizbet Raymere 
dair Gittamn hiç bir §eY yazmayışı -
na hayret ettiğini söyleyince Ran • 
aolf, izah etti: 

- Froylayn Raymer artık Meran
da değil ki! O, bir seyyah kafilesiyle 
beraber İtalya.da. bulunuyor!. 

Eniştesi, sordu: 
- Sen, bunu nereden biliyorsun? 
Randolf, gülümsedi: 
- Biz biribirimizc hergün mektup 

yazıyoruz ! 

Her Bertram: . 
- Bu hal, dedi. türlü türlü tahmin· 

ler hatıra getirir! 
__: Size henüz sırrımı if ~ etmek is

temiyordum ; ... Gittada daha bir şey 
bilmiyor. Her neyse! Merandayken 
Lizbet Raymerle nişanlandım! 
Han~ Geog, ba~rdı: 
- Şu sinsiye bakın hele! Ancak 

şimdi dilini çözüyor. Fakat seni tebrik 
ederim, azi:rJm Kurt! 

Her Bertram da ittirak etti: 

Limanda meseıel 
BUGCN KALKAOAK \ '.\PURLAR 

Saat Vapurıın adı Gittij;i yol 
12 Aksu KamdPDlz 

9.30 Kocaeli lzmlt 
8.30 Anafarta MUdanya 

20 Bandırma llandırrna 
19 Seyyar Kara?ıiga 
19 Erzurum Merııin 

GELECEK VAPUnJ,AR 
12 Ankara Kar.adenJz 
14.30 Antalya Bartın 
6.30 Bandırma. Bandırma 

17 Tayyar lmroz 

---- Haşereler 
I JTTW 

.(6 ncı sayı/adan devam)' 

Haıera\ın böyle toplu uçutları
nın hakiki sebebi henüz f ennen 
taayyün edememittir. Bununla 
beraber yiyecek aramağa çıktık • 
larına. hamledilmektedir. Filvaki 
cüuelerine nazaran bu akmcdarıa 
müthit bir ittaha malik oldukları 
her defa görülmüt hadiaattaıidır. 

Roma beynelmilel ziraat ensti
t~ünün topl&dığı bir istatistiğe 
gore, bütün dünya mahsulünün 
her ıene yüzde onu haterat \ara· 
fından im.ha edilmektedir. Sıcak 
memleketler için bu niıbet yüzde 
20 ye kadar çrkmııtır. 

Fen, bu ıayıar, hesabı bulun
nıaz imhacı hayvanlar ile müca
dele için daima uğratmaktadır. 
Maalesef timdi ye kadar fen adam 
lannın bunlara ka~tı açtıkları 
mücadele de kat'i bir netice alın
ması mümkün olamamııtır. Bir
çoık memleketlerde tayyareler ve 
boğucu gazlar ile haıeratla müca
dele edilmektedir. Fakat bu usul 
ancak dii!man görüldükten sonra 
tatbik edilmekte olduğu için dai
ma geç kalınmıt olmak\a ve bir 
de insanlar için bazı tehlikelere 
sebebiyet vermektedir. 

Bir müddeltenberi mütefennin
lerin mesaisi haıeratın daha be
lirmeden, yumurtacık halinde İ· 
ken jmha edilmelerine huredil
meğe oaılanmıttır. Bunlvın art
nıasına ve binaenaleyh mazarrat
larının azalmasına mani tedbirin 
ancak bu tekilde olabileceği anla
tılmııtır. 

- Ben de! Nişanlın, herhalde pek 
cazip bir genç kız olsa gerek! ;Ey, ne 
zaman evlenmek niyetindesiniz? 

- İhtimal ilkbaharda! t 
""iV~ 

Yortu haftası geçmişti. Frav Randol
fUn sıhhi vaziyeti. günden güne fena
laşıyordu. Kalbin zaafa uğrad1ğını 

gösterir tehditkar emareler tebarüz 
ediyordu. Ayni zamanda, umumi bir 
kuvvetten düşme hali de göre çarpı
yordu. 

Gittanm isteği üzerine, bir konsül
tasyon yapıldı: bu konsillta.cıyona Dr. 
Oyler de davet edildi. Uzun uzadıva 
müşavere ve müzakereden ve başd~k
torun şiddetsiz olmıyan itirazlarından 
sonra, hastayı tedavi işi , Dr. Oylere 
tevdi ~lundu. O da, derhal enerji ile 
işi eline aldı. Hiç vakit gcciktirme_ğc 
gelmezdi!. 

Dr. Oylerin, Gitta ile hemşire Scl
manın fedakarca bakmalarına da isti
nad eden tıbbi hazakati sayesinde, yaş 
1ı kadının sıhhi vaziyeti, sevindirici 
tarzda düzeldi ve hasta, kısa. bir müd
det zarfında o kadar kendisini topla
dı, ki başka doktorlar hemen hemen 
ümit kestikleri halde, çarçabuk ölüm 
tehlikesini atlattı! 

· Annesinin hayatla ölüm arasmiia 
gidip geldiği. günler ve geceler, Gitta 
irin dehşetli surette yorucu olmuştu. 
Şimdi de o, acele bir tedavi ve istira· 
hata muhtaçtı. Dr. Oyler, kendisi ka· 
fi derecede kuvvetlenince ve annesi 
de tekrar büsbütün iyileşinceya ka • 
dar, Gittanın daha birkaç hafta için 
Meranda. kalması hususunda israrla 
durdu. 

Cltta, bu hususta Hans Goorga bir 
,mektup yolladı; o da, memnuniyetle 
razi oldu. Kocası, hepsini de ezici a
zaple kıvrandıran korktukları müthiş 
şeyin tahakkuk etmemesinden o 'kadar 
iç_i ferahlamış haldeydi ki .... 

(Bcş:nci sayı/adan det 
dili hirle~lirıııck mnnrı ını arı1 

hakikaten lıir i~ıidat isiclir· ~ 
hir tek dili ciğrenmi~, nlc]~deb 
f ı:r.a ıne-ele,intlen ha .. kn hı~ 
değildir. Hu. u iyet~" nrırsk 
.. ~ k k 1 .. ~ k rJ oı;rennıı• ·. ·o ay ugrcnııı<' • ~ 
nutJııamnkla zor unutmak 1 

lıatırlanalıilir. 
l\f t•ktepleriıniıtde gcrçekt 

•lcğerli clil Jıoralıırnnız ,·ar. 
~crçe~i yakmrlnn lıiliriz. J 
usulleri iyi, hil •ilrri kll\' rt ı, 
)eri ınükermnclclir. Hattı'i 
zii kahartnrnk iiyliye1iın. ki 
tepte lıir Frnnsızla hir Tü 
dersi okutu§Ufl(ln, Tiirkiin l 
ticeler alrnc1ığmı görcnlerd 

Fakat madem, ki iini,· 
Je tlil hilmeyen çocuklar ,·at• 
lıakikatm hangi kaynaklard 
clüğünii araştım1ak sıraqı d• 
tir, tlernek. Uir progranı 
§Jsıncla mıyız? İşin içinrle ~ e 
usul bozukluğu mu var? Dıl 
zaman nu azdır? Her şcydell 
hu noktaların ii tündeki k 
tılmah. Çıplak gerçeğe . 
~özlerle hakmahyJZ. Anketi' 
duğu bir 2aman içindeyiz. 

[ 
• Zabıta! belediye teşkll!tml!S 

ll olabilmesi li;ln mevcut nıurıü<all' 
tmm gentııteWmcslnc karar v 
llklara başlanmıştır. 
* Anadoluhisarmd:ı. deni% ~ 

lunan ilk okul binasının önllne 
tırıımasına karar vcrllınlştlr. 
~ Camlleiin &ıllndeld mezarlı 

tllmeslne karar verllmtştir. 1311 ~ 
pıdakl .A Ukall paşa camllnln ısııun 
Iıktım başlanml§tır. Bütün kU~tll' 
!ara çam ve selvi ağaçlan du& 

:,. Karadeniz talebe birliği ı; tJI 
tından dün EmlnönU halkcvind8 

yafeU verıımıştır. Ziyafetten e~,, 
gençler, birliğin gayesi ctraftJld• 
mialerdJr .. Birlik nlzamııamesiJld' 
ıat yapılml§tır. 

* Bur&a.da Yenl§ehlrdc yeni bir 
maya başlanmıştır. Okul on 
bir klsmı ıcyll talebe 1çin 'kull 
~ Bursa belediyesi kasaptatl ~ 

ayırmıştır. Bfr kısım ka.Snptnr 
ve koyun, bir kıauu da manda 1' 
caklardır. tıf 

:,. Memleketimizde bir lokoıno 
kurulması haklunda. teklifler ııu 
kik edUınlııUr. Teklifçiler 1çı.nde 
veç ve İngiliz fabrikaları vardJ!·IP" 
Karabük tarafında yapılması 
tir. 0 ~ önUmllzdckl çarııamb:ı. gUll 
yanın mlll! bayramıdır. O ,uıı. ıııre' 
Taksim ortodoks klllselertndc 
lyin yapılacaktır. re 

:,. Yılbqmda mllleUer ce~ 
ve iktisadi tetkikler §Ubeslnde __ ,,,et 
lığa blr Türk alınacağı, CCW"J 
reteri tarafından hUkfunettınl..zO 
u~ ~ 

:to Çocukların umuml mııcnıa \,,, 
ra girmelerlnln yasak er:lıırne~. 
kanun tckll!l sbn gcklinl aıtn ııı~ 
re 16 ve daha kUçUk yll§ta bil ııııJ 
Jar sinemalara ve tiyatrolara J<& 

ceklerdlr. se 
:t. TehUlt surctlle fabrlkatlir aıtP" 

lira isUycn ve auç Ustunde yıı!t 01oııll 
Karnik nllı ay hapse mabk{llll 1' !~ 

:ır.. Piyasada nıt.ın talebinlll pe e 
ve Osmanlı altınının günden ~,P 
Darphane direktörlUğUnU atlk .ıet ,J 
Darphane bir miktar cuınııurlı -
mayı -cm,ıınmektedlr. ura 

:ır.. Defterdarlıkta yeni bir b tıııl., 
tur. Yenl bUro muamele ve ıs 
rl işlerilc mcşgµl olacaktır. ~4 ıs 

* Bandırmanın Turan k!S 
bir zeytinlik m~selesl yUzündtıl ti 
ihtillf çıkan knrdeşl lbrahi~ 
öldUrmUıtllr. Katil Uyas ya 

~d 
lSTAXBUL UELEV~l{l 
ŞERİR TfY \ THO 

18~~1111111 
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'l'EPEB \Şl ~ 
sıı•t ~· ~ 

ıJ"' "J{Rı\J, gll 

yazan: W·s~ 
TUrkçedl~ 



---------------
1Kidem zammı gö
ren öğretmenler 

Aksi Tali 
ilk Kanun maaşile 

zamlarını da alacah.lar 

~ Dlllzceden çeviren; D~ırahDm HcYD 

~~ ~cnt asacaklar. Daha şündi
/1rıi. .• Hapishane müdürü af 

~ltd~cdildiğini, gayet tatlı bir 
Cdı .. Eh .. Artık dilediğim gi-

' geçenleri, olup bitenleri 
bilirim. 

~ t&as itıöariyle çok gülUnç ... 
~ lt'ıazdı buna .• Nitekim avu -
~ ~tltnış görünmedi de öyle bir 
l lt lılundu ki, davayı: kaybet
~t\ llrtulamadım. Hadise, bir 
~eridir. Fakat hiç de hakikat 
,.an cinsinden ... 
~s~tırlarımı okuycıı.::ak olan

ınanacaklanru sanmayo -
da bana vız gelir. Bir kere 
'<>nra, artık "bir hadise,, 
dan da olsa bir .,., .. ı...siyet 
~ ~· tt 

\ıa acağım, ve son haftalarda 

11' karışmış olan insanları bir 
~ t~anuyacağım. Onlar da be-

1 1<lecckler .• 

~ 'ııı. • • • ' • 
~ad atayım cf endim.. Crom -

1. ~ d() caddesinde, gayesiz ve 
·t ~ !aşıyordum. Bin bir türlU 
\ tlat içinde yürüyor, harp-
~llıııd lldrayı hatalamağa, hafı
~lttı~tn_ıaya çalışıyordum. Ga
' olı ve marazi bir hassa • 
~~lik 7>'iizüyor gibi idim. İşte 
~ bj 'li anımda, kelimenin tam 
~ ~il l' Yol dönemecinde M yrna 
b.":~():ğa geldim. 
~ t Çektim. O geri döndü. 

1 
1~1\ antdık ve birlikte gülüş • 
~~la 110nra biribirimizin elini 

t~ ~adatıdır görünmediğimizi söy
h ~,~kolay ve tabii geldi ki .. 
'qt• v·· r .Yil.t) Uşün, dedi.. Üç sene ol-
~~ alllt"'ı d ~ ·ı . ? t.1. 'Y()Jt ~ m egı mı .. 

1 :4tııi. :· baha gençsin, güzelleş
ır ~sırı 

~·ita.~ •.• 

,~1'lı ıttim 
cı.ıt· .. 

iti '~aten ihtiyarlamanuştt. 
,ll ıa g_ıbi sülün gibi ince, g:üzel 
ı'~ı· tıfti t . .. 1 • • k 
'~· CİJi1tı ·. rı goz en aynı uv-
~ 1 ~tba~~ıyJc parlayordu. Ona 

baıt 1 suratı marazi has -
'c"'lii~~ken, b:r zamanlar ~iri-
.6ı. "1trıiz• · Y<ı.ğ " ınanamıyacağrm ge 
~c~ ıın suy . . 1· b" ~ .erek a erın•.;e, gu: ı :r 
~ hıt i '. neden yine sevişmiyo
~ıl ı:tıra. d ıllı ıttı. P uy~um. Vücudüm 

j t~. ılel\ · 
' ~ ger ta(· ~enleri anlamış, oku • 

1 l!lt"g"l' ~ 1 ım gayet sakin bir 
'iı:. ~a 
. ~. l\\anıar 
t~ dedi. Pek aptalca idi1<, bi-
~, ti}' 
~ Ctlc .. 

~~~ t o zarrı 0 Yleyimdir .. 
Cl.~tald an her zamankinden 

ı. •. ' ın d'ıy .... "il • ·• e sozu UT.attı .. 
~ tı • 

ı ~ •ırıtab· . • • . . 
·~ ~<ıtll lldim ancak öıı:· 
h.'t . \\>eıı • ·· .ı • 
oq~ ''ızJikı Road .::addesi. ga-
~~ tıla.ralt e uzanıyordu. Koca 

~() tek b' . . t'du 
11 

ır taksı otcmobı-
. ulutları alçalmış er 

lan dopdolu gökten iki Uç yağmur dam 

lası damladı. 
Myrna damdan düşercesine: 

' ak iye ses-
- Yeni şapkan mı bu, t 5 

lenscne Guy, dedi. 
Emre uydum. Bu parlak sarı ve ye-

• · · bir oto -
şıl boyasiyle yepyeni ve şırın 
mobildi. 

Guy seni de alayım mı? _ 
Gittikçe kararan göğe baktım· Yag

mur geleceğe ben:ziyordu. Benim de ne 

şemsiyem, ne de gamselarn vardı. 
- Teşekwlir ederim .. dedim. 
- Nerede ineceksin? .• 
- Ben geziyordum. İstersen, seni ilk 

örl.;e evine bırakayım Myrna .. 
- Demek bir yerde yemek yiyecek 

filan değilsin? .. 
- Yok.. Söz vermiş filan değilim .. 
Myrna omuzlarını kaldrrdr ve otomo-

bile bindik. 
Myrna, ayaklarını biribiri üstüne at-

b. pudra pom-
tıktan ve çantasından ır . 

a sana bır ve • 
ponu çıkardıktan sonr ' d -·ı· _; 

d 
ıınazsın egı ...... 

mek ısmarlasarn arı . . bir sigara 

d d. b . d'" ··nınek ıçın e ı ve em, uşı.ı k b" adres .. i ~uere ır 
yakarken o şofore g dakika yetti. 
verdi. Düşünmeme yarı~ bana daha 
ama,hakcasmr istersenıı. d"ıne cı.imdi 

... v d' ken ı Y 
fazlası lazımdr. ~en 1 

• Yakması 
. . . jrseydırrı· 
sıgara yerıne pıro Y ~ elbette ki 

d
-t. •. ben oe i:Lla uzun surcr. . d" dedim .. 

b k 
.. ı·· verır ım. • 

aş a tur u cevap ile buluşmak hıç 
Her ne kadar Myrna a böyle, uzun 
de fena kaçmarnrştı am 'b a kalmak 
bir ayrılıktan sonra. baş a~er ne hal 
biraz garip göründü bana.Ve ı.;evaba da 
ise ... Sigaramr yakmıştım. 
dayanmalıy.dım. • 1- 1·c:.veli boisve ı -s 

Myrna, dudaklarrnt • 

yarken: diye mırıl • 
- Korkuyor rnusun ? .. 

dandr. k yirnekten 
- Bilakis, seninle yemedi e cevap 

ziyadesiyle mernnunutJI·· y 

verdim. . 
• • ·~an ayrrldrğım 

Üç sene eve1. Myrna . tirn Fakat 
. 11 k etrrııŞ . 

zaman b~lkı apta . 1 thtirnal ki fazla 
kabahatli değildırn· k ....,, ve sevgili-

z. as ı.·-
cski kafalıydım. ıra • ak kadar ge-
mi başka birisiyle P~yla~c ğrusunu is -
niş mezhepli değ"1dırrı· .. ;ıe uslulardan 
terseniz Myrna da pek ~ kereler açrk -
sayılmazdı. Ve b~n~ ço onu ayıptama
tan açığa söyleırıı§tı de. talıkla tutaca-

1. de us 
mış, frenlerini e ım d YaparnaJım. 
ğımt sanmıştım. Olrnaldır. k Bunu ben 

Y
rı .. 

Aramız acıldı. Ve a a bu dedi-
~ . ·rn arn ···· 

istemiştim. istemışt1 
ğim üç yıl ön•.;eydi .. d ~ırrı bir sokağa 

Otomobil tanıma ıgdan silkindim. 
h .. ıya 

sapınca daldığım u . ve bir duvar 
verdırn. • 

Şoföre parasını k Jv1yrna yı ta -
~ . · dalara bo 

aralıgından ıçerı k yeşil renge • 
kip ettim. Myrna. açı actı ve öm-

b" kapıyı ~ . 
yanmış daracık, 1~. düğilrJl dar ve dik 
PJ.mde ilk defa gor ya çıktık. 

d Yukarı . d 
bir merdiven en da vardı. IJepsı e 

Yukarı katta beş 0 ~ atacak kadar 
·ıı f ne ugr insanı hafakan ı e 1 

, şeylerdi. Oda -
dar; avuç içi ka.dar bır sonra oturduk. 

. . dikten 
ları bırer bırer gez 

Şehrimiz ilk tedrisat öğretmenle
rinden 800 kadannm kıdem zammı 
gördükleri halde bu kıdem zamlarını 
henüz alamadıkları yazılmıştı. Öğret 
menlere bu zamlarını verebilmek 
icin bütçeye on bin lira tahsisat 
konmuştur. Kültür direktörlüğü mü
terakim zaınlan tesbit ederek bord
roların yapılmasını bütün okullara 

bildirmiştir. 
Bu vaziyete göre öğretmenler ilk 

kanun maaşlarım alırken yeni zam
lctrını da alacaklardır. 
flk tedrisat espekterlerinin vaziyeti 

ilk tedrisat espekterlerinin vilayet 
idarei hususiye bütçelerinden alma· 
rak müvazenei umumiye bütçeleri· 
ne nakledilmeleri işi etrafında Ba
kan hk tarafından hazırlanan proje 
Kamulaya verilmiştir. Kamutayda 
bu iş müzakere edildikten sonra ge
lecek ders yılı başından itibaren tat· 
bik mevki ine geçecektir. 

Sobasız mektep kalmadı 
Kış mevsiminin başlaması müna

sebetile bütün okullarda soba tesisa
tı tamamlanmı§tır. 

Sobası eksik bir iki okulun vazi-
yeti de düzeltilmiştir. 

İstanbul lisesi tamir görecek 
1stanbul erkek lisesinin işgal etti· 

ği eski düyunu umumiye binasında 
bazı tamirat yapılması icap etmekte-

dir. 
Kültür Bakanlığından bu işe sar-

fedilmck üzere (15000) lira tahsisat 
gönderilmiştir. 

Türkçe terimler 
Hususi lise ve orta okul öğretmen 

leri Kültür Bakanlığının yeni gön
derdiği öz Türkçe terimleri talebeye 
kısmı kısım öğretmek istemekted.h • 

ler. 
Halbuki bu terimler ancak ders-

lerde ve sırası geldikçe talebeye hi· 
rer birer öğretilecektir. 

Okul direktörlüklerine bu husus• 
ta mütemmim malumat gönderil-

mi§tir. 
~....:...~~~~--------~---------

ve :Myrna bir bardak §eri uzattı. Yu

dumladım. 
_Beğendin mi Guy? .. diye sordu .. 

- Enfes. 
- Biraz tatlımsı gibi?. 
_ Fiyatı tı.::uzdur inşallah. 
M yrna kirpiklerini kaldırdı: 
- Bu da nereden çıktı?.. , 
Ukala ukala söylendim: · 
- Kira ucuz olunca konfurun da ye-

rinde yeller eser •• 
Myrna kaşlarını çattr. 
- Kızım biribiriınizi atdatmıyatım .. 

Kı k h '. . Söyle bakayım .. Ne -r aramıyız.. ., 
den burada oturuyorsun· ... 

. d ayağa kalktı ve 
Eski sevgilim bır en b k 

bardağına şarap .doldurdu. Bana a -

maksızın : 
- Çünkii .dedi. l{d.:a.rnla yaşayamı-

yacak kadar eski kafatıyıın .. 
Bir müddet sonra : 
- Ya öyle mi? ... dedim. . ___ ,,nuştnn. Bunun 
Dedim ama, ınaıı.ı•~ • r den .-ek 

üzerine Myrna etdivenlerını e ın ' :ı-r b 'r nişan halkası 
ti çrkardr ve kıymet ı 1 

0 bak_ 
gözlerimi kamaştırdı adeta.'. 

1 
n: • 

tım. O da bana ve gözlerimız: e onu:r -

tuk. Sonra: d m 
- Mes'ud musun? .. diye sor u • 
Buna cevap vermedi My~na.. . 
- Galiba zengin de değıl. dedım ve 

. r ... e bile bile drvam 
yaptığım terbiyesıı ıg . d" Onu 

. b aya getır ın. 
ettim beni neye ur 
tanıyor muyum?.. k tur . . . b"t"rdi ve te rar o • 

Myrna şerısını ı 1 

du. . 
- b'l den anlamadan scnı ça-... ı me , ~ • i tanrınayorsun. 

ırrdım. Hayır Garry Y ... ö li-
Seni müthiş surette kıskan~~~n~~ ~na 
yerek saygılarını sunuyor. du? 

· de ı 
senden çok çok bahsettnn. · k 

- Neden it.;ap etti de .. diye soraca -
Kadınlar, bu ha-

tun. Fakat yapmadım· d b 
raketlerini namuslulukla, vic an orcu~ 
nu ödemektir cevabiyle anlatırlar. Bb~ 

. . anlaşılmaz ta ı-
da onların ganp, acıp d ha 
atlarının iktizasıdır. Maksatları a. : 
yatlarında ilk erkeğin, kocaları, ıevgı· 
. . rt ya çıkarmaktır. 
lılerı olmadığını o a 

· Kadın ruhu bu!... _ 

Kr k 
. beni buraya çagırdı-

- s anc ıse, 
ğtn doğru m~ur? .. diyetek oldunı. 

(ArkaM var) 

9-KURU 

• 1 
Yeni gelenler 

ne umuyor? 
Büvük emeller besleyenler var 

mütevazi davrananlar var. .. 
Biri de Şarloyl~ 
baştan çıkar
mak istiyor 

Sinemaya her giiıı }'C'llİ yrni yıl· 
dızlar doğuyor. Bunların lıeı•:-İ bn i~c 
ümitJe atılmı~lardır. llep~i rrıi; bazı· 
~I da belki ümitsizlikle atrlım~tır. 

Onun içi11, bugiin beyaz perdNlc 
sclıreJerini ilk defa güstP.ren yıldız
ların bu husustaki fikirlerini ö;-;rr.n
mek faydalı olacaktır. 

Birer birer soralım 'e cernplarmı 
dinleyelim: 

Set'dikleri Artistlerle 
Beraber Oynamak istiyorlar 

Nina Petrovna'nm yalı:ınr,, isimli 
filmde sinemaya ilk adımını atan Ani 
Vernay daha on altı yn§ındaclır. "Ca
zibe kralic:esi,, ünvam için yapılan 
bir mü!'abakada birincili~i kazanan 
Ani''yi hemen sinemaya ı-okturl ar ve 
ona Fernard Gravey'in çocuk1nk eev· 
gilisi rolünü verdiler. 

-- Ümitleriqıi mi soruyorsunuz? 
diyor. Durun bakalım ... Daha -~~k ça• 
hşacağm1 ... Daha ı;ok §eyler oı;re~~
ceğim. Raks dersi alacab'lID··· Tahsılı
mi bitireceğim. Ge1ccek sene haka
loryanu vermek istiyorum. 

"Şimdiki halde, daha ziyade facia 
rollerinde oynamak istiyorum. Bil
Jıassa, bana benim yaşımdaki kahra
manların rolünü vcrirJen,e mC'nınun 

olnruın-
"Sonra, yanıma oyun arkada~1 ~la· 

rak ,·erilme~ini fr~tediğim haıı arlı~l· 
Ier var. En büyük emelim onlarla be· 
raber film c:evirmektir.,. 

Ani müc:takhel arkacla~larmı bek· 

leyedursun. 
''Mahkumlar kalesinde., mm affa· 

kıyetli bir rol almı~ olan kiiı;iik yıl
dız Jilbert J enyat ta ~11 fikirde: 

- O kadar çok <Jü~iindiiklerim 
var ki! diyor. Me~c1a, daha ~imdiden, 
en büyük artistlerin hile fc,·kinc ç1k· 
mayı tahayyiil Nliyornm: Etıeri e~h: 
neye koyan, hütiin arti~tlere rollerını 

\eren, filmi yaratan hiri olmak i..:ti

yorum. 
."Tabii. hir gün bun. m\1\ aff ak o-

laca;-;nn. Fakat, daha Çok scnel~r Hi-
ö ' 

znn ... 
"Sinıdiki halde ".Malıkıimlıır ı.al<--

si" ~de Annabella, Pier Rrnuor p;ilıi 
büyük artistler arasında rol aldığım 
icin memnunum. 
.. "Tabii her Avnıpalı artist gihi, 

' l . benim de Aınerikaya gitnıek H'\'r~ıııı 
,·ar. Amerikaya gi,Jecek olur ... a G:ıri 
Kuper•Je beraber hir filııı çc,')ı-mt•j-

~ k . . " ni dogrmu ~o ı:-.ternn ... 
Görüvornz ki hn kiiçiik r,apkıııın 

ela Anıe~ika<la hir ııc,·f.!İIİ!o·İ \'ar ... 
l\f ak~im Gorki'nin °Ayıık takıım,. 

filminden sonra ''Kadınlar kliihii,, 
filminde de maharetini r:ı;iistercıı Juni 
Astor uzun boylu, kumral, yeşil giiz-

(Lütfcn aayifayı çevirbiz:) 

Marlen çok ıevdiii 1.eni fibnincle- • 
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Hitay Türkleri:-]-- Kıymetli eserlerimiz aras 
ne bayram B b f .. b • 
yaptmımadı ar aros ur esıl'I 

Şehrimizde yapılan toplantılar 

Halkevlerinde Hatay 
bayramı kutlulandı essür de pek açık görülüyor. Tee1· 

siirün se-bebi ·ıudur ki Hatayda 
Türk • Fransız teşriki mesaisinin en 

imarına girişiliyor 
(U8tyanı Birincide) 

J\NTAKYANIN TARiHi 
OZERINDE 

Baıkan B. Ekrem Tur'dan sonra s(Sz 
alan Beyoğlu halkevi dil ve tarih kolu 
ba1kanı değerli muharrir ve tarihçi B. 
İsmail Hami Danişmcnd Hatayın çek 
eski tarih:ni anlatmıı bilhassa, Antak
yanın Yağısan isimli bir Türk prensi -
nin elinde iken Haçlılar tarafından 

muhaaara edilitini izah etmi1tir. 

Bundan ba§ha hiçbir maksadım y~Ç 
t güzel tezahüratı beklenen bir gün· ur.,, 

lskenderun kaymakamı bu va- de bu garip ve anı.,ılmaz vaziyet 
adin s:ımimiyetine inanmadığı için belirmiştir. 

Çırağan Sarayının ilerde 
Harp Lisesine verilmesi muht 

O aıralarda Türkler Antakyayı o ka
&r kahrama11.:a müdafaa etm:ıterdi iri, 
bir aralık mahıurlar delil muhaaırlar 
cl!ç mevkide kalmrılar bir hayli zayiat 
wrmiıterdi. 

Fakat bu sırada Firm iılmli b(r Er
meni dönmeıinln Tilrlr ordusuna iha
net ederek Antakya burçlanndan Uçünü 
ıece .akti haçhlara teslim etmeli ne
tlıcelinde Antakya haçlılara ceçiyor. Ve 
Ermeni .dönmeıi Firuz yeniden irtidıt 
ederek HaçJtlara iltihak ediyor. .Türk 
prenll Yıfıun'rn da ba11nı kesiyorlar. 

tımail Hami Daniımend. muhtelif 
tarih menbalınndan fıkralar naklede
rek çok canlı bir tekilde ıöyledili nut
Jnmu tu Nmle ile bitirmiıtir: 

.. O toprakların her aerrcal o kahra
man T&rlderin kanı ile yulrulmuttu. 
Sn IOftunda o topraklara Tlrldudea 
11etka kim baldın olablHrdU.,. 

B. ltmlll Haml"den sonra mestekta
tsmr• B. Perldun Osman bueünkU Ha. 
tay rejfmiııl " ana takadd&m edd • 
,..ı btdileleri anlattı. Ve uclmle 
"'1e dedi: 

... a,uk Atatllrtt bial btl nttt:ert o 
...., 4ablyaDe bir tarıda ullıttzrdl ki 
dlplomNI tarlbillde lnmua bil' ep.. 
rutJıunw• .. ,. 

hadiseyi derhal protesto etmi§. Fa- Bir rivayete iÖre Hatayd~ ç~kile· 
kat i~gal devam eylemiı. Bundan cek Suriye bayrağının yanında Ha· 
sonra halk, silaha sarılarak vatanı- tayJılann asmak için hazırlachklan 
nı kurtarmağa başlıyor. Hatay bayrağını Fransızlar istem& 

Ana vatanda istik!al mücadelesi m~ler, bu bayrağın çekilmesine ma
en hararetli günlerini yaşarken, Ha- hal ve imkan kalmamak için de hal
tay Ja kendini işgalden kurtarmağa kın umumi surette şenlik tezahüratı 
çalışıyor. Hataylı genç, sözlerini he- yapmalannı yasak etmi~lerdir. 
ye2nla ıöylc bitirdi: işte Ankarada bir türlü anla§ıla-

Bize büyük aünler yaıatmıt olan mayan §ey bu nevi rivayetlerin de
Büyük Türke en büyük ıükranları- }alet ettiği zihniyettir. Halbuki Ha· 
mızı sunarım... tayda yeni rejimin ilan edildiği bu

B. Hulkinin ardından diğer bir günde yalnız Suriye ve Hatay bay· 
Hataylı genç olan B. Re,ad Mürsel Taklan değil, Milletler Cemıyetine 
oğlu kürsüye çıktı. Ve eledi ki: ka111 Ha tayın emniyetini mü,tere-

Biz kurtulacağımm biliyorduk. ken tekeffül eden Türle ve F r~nıur 
Çünkü o dedi~ni yapacaktı. Zaten bayraklan, hatta Miletler Cemiyeti-
0 hangi istediğini ve dediğini yap- ne dahil olan bütün deYletlerin bay
mamıthr ki 1 l~te şan ve ~refli koca rakları hep birdeni yanyana dalgal. -
Türkiye ve işte Hatay! nabilirdi. Hem de dalgalanmalıych. 

Aziz Hataylı! Sevinç heyecanı Ancak bu şekilde yapılacak tezahü
duyuyorsun. Ne mutlu sana~ Kec!e- rat ile Milletler Cemiyetinin mane· 
rini unut! Mazive nefretle h.k ve vt pereeti§i yükeelirdi. Aynı zaman 
gül! Ya§amak ~kkmı kazandığın da bu cemiyetin karan & güzel ol· 
için gül. Kara aünleri yırttığın için duğu kadar doğru bir yolda tatbik 
terefli mazini bir daha anarak gül ! mevkiine girmif olurdu. Acaba Ha
En büyük Türkün en büyük adnu tay meselesinde takip edilen bu ha· 
aldığın i~ aüll. reket tam Suriye komileri Kont de 

Ey Hatay! Ana vatanda ana Martel ile Fransız delegesi Garonun 
hasret çekmiyorum •• Çünkü sen va- p}ıııtt mesuliyetleri ile ven"lmit bir 
tanım1m. fakat ben de buaün ar.a- karar neticeei midir) Volta dolnı· 

dan doğruya Paris hüktmetinin 
vatandaynn . ., emri de bu merkdde midir} Hatay 

Son olarak muharrir arkadatmm: ip üzerinde tabalrlwk eden Türk -
B. Riiıtü Sezajnoi}u .öz almıt. ve Franm aniafmuınm tam bir diJ.. 
Hatay davumm beynelmilel siya- riietlük ve hümüniyetJe tatlü ecli· 
set dünyumı çalkalamağa bBtı.chiı lip ediliniyec.eğini anlamak Te on
tarihten son ıünlere kadar Şam"' dan sonra bu hususta bir karar v.,. 
Ankara .. latanbul .. Parla • Cenene ,ebilmc:k için bwıu bilmeio ihtqaç 
aramda Hatay mueleei ile alaka· --'-
dar .. k ı-'r- - bütün dipJo.. 'VmWI'· 

•ıma•c:aa~p~.--.--11~ ~~ Hatay itinde Tibkiyemn letedi11 '1 llWl1 aç&klli: Bw ela Milletler Cıemiyeti 
ı_ '- ~ ,_ _ briiinm tatbikiiiclen iblirettfr ki ·kenderun limanı çklarmda demir- intıbalanm, ıimm birer röportaj ııa· 

liven harp ıemilerinin kumandam, linde çok alaka verici bir tarzda an· daha ilk günde bu davanın oyana 
·~ ela b 1L ___ demi • ptirilerek uyutulmak mabadı ta-

Mimar Koca Sinan•ı11 mqhur eser
lerinden biri olan Beıiktaıta Barh .. 
ros tilrbeıinin etrafı açılarak meyda· 
na tıkanlmuı tekınür ttmiıtir. 

Bunun jçin belediye imar ıubeAi 
müdflrlüğil lhmı.-elen tetkikatı bitir· 
mit, projeleri bazırlamııtır. 

Bu projelere göre; "Sekiı Yedi,, 
Hasan pııa akaretinin ve türbe.inin 
deniı cihetinden 5nil kapanarak ka
tık f abrikumın kaldmlmuı mevzuu· 
bahiıtir. 

TUrbeniD meydana tıkanlmııma 
ılikadarlar büyilk ehemmiyet ver
mektedirler. 

V aktile Türk donanmuı Beıiktq 
•ahil anUnde bulunurdu. 

Karilerimisin mal4mudqr ki. va· 
tile Betiktat ilmi gemi parçalarmı ıa
lıile bağlamak için dikilen beı tattan 
kalmqtır. 

Son devirlere kadar donanma 
hep Bqikta§ önilnde demirlemiıtir. 

Şimdiki Deniz Harp lisesi de "Hay
rettin" nammı alan ayni ıahilde bulu 
ııuyorda. Fakat Abdülb.aınit korktu• 
gu için llMktebin buradan bldml· 
ınasını emretmi§ ve bundan ıonra De
niz Harp mektebi Heybeliye tqm-
ınqtı. 

Bu itibarla Barljaroe ttlrbeai mey· 
d~a ~ıbrddıktan ve Hayrettin ıahi· 
Jisıde bası taıniJ"lt yapıldıktan .onra 
balen Deniz Tiearet mektebinin ba
Junduğu yerin yanma Heybeli.ada De
niz Harp lisesinln getirilmeti dütü· 
ntl«Mti•. 

Bu takalrde, iliyan menn baJilO. 
ta ç.r.pn ar.ymm ha tamirat 
yapılclıktan 10nra Hetfieli DenlS 
Harp lbetine bnblacmlı umuluyor. 

braya qak ı..tılı zaman tö.Yle latmll 'Ye eonun iUUIAll ftir 1.:-. _ _M'._l!Xf -n..ı.esı kendini IÖlter-Clemif: ki: aıpea11m.19upaı 

.. Size tu11l ptirdim. BuıaJ1Tiirk ..,.arili kitapWı, Tüıkün boyun· ~~ba hekibten vaziyet \;umu· ı.--• KURUN __ .. , 
llr mmma lfpl ediyorum. Onlar duruk alımda 3 .. Jadıimı aata kaycl- dur) Hükillnetin •Ürat ile icap eden ~· TAICl1'BBI 
plinre, IMaraamı terkedeceiim. etmemiftir. Biz günqin ~o~duiu tetkikleri ve ~ yaparak ••· hıl ._. .,. 

yerin hemen önünden k~tp, aü- hakikati oJdula pn Tl1rk efkarı ..,.... _... 
ıı glbrel hır kısd.ır. O da Ameribya ncşin battığı yerin hemen önUne dmumiyeaine bildirmem 1&zımdır. Alt* • 111 .,.. 

gitmek anuıunda ve.. Cari Kuper'Je kadar at oynatm!f, lalı~ takırdtlt- Se.Wıiyetli mabm1um 1N 701da ı •1'ılr • ns &Jt. 
))enJ)er oynamak hGlyumda... mi§ 'Yf! cirld atınzt bir milletin öz vereceği izahatı ~ bekli· 1 _. .,. • ..., 
· c.ocukJ•-.. Biz yabancı Müte~ab- w.. 11t - .... 

Her Boyadan Boy11111alc ' .. bibin ~tl nczide sandığı huta yoru. A81M US 1'lıttftlllle. ...._ Mı"ll • ..,_ .. 
,_,,_,.. aıe lııeıniyenler admiımdan ~eni. ,fipdiri .bir mil· ı--------:------ ..,.. -..er. ,._ ....... __.,_ 

....... ttcınm ineUeri,. fie.We let yaratan. köhnemif l:ir aaltana• ..a .. 1( der ,..._. .,.. S"llllllt ""' 1&W"1 
JMla Püo da Oll alaı tm banıbe halinde buak~ memle- MISIP 11v. 0~....... • ....... 

··~ blzd• ............ -_. ..... :a.a... Baa ragm.. en. ketten bu mam~yi c;ıkaıan bir • .. .., n .. --_, ı 111 
---·ru . di rr ... •~-L) Mı SUB11N• ..._ ,..... 
ar bet ahı film ~e,irmiı milletin ta ken "sivi7. Türklü~e ya· ~ 29 \•~ - • 

Çarpışma o 
(Uıtya111 • 

Saat 9 a doğru halkı . 
uğrqan ubtiye kuvved 
rıelmediği anlaıılml§ o~ 
lep ten 1 ö kamyonetle 
vetler halkı kordon altJlll 
belediye binasmm pen 
UPn&Jl ıilihh ukerlerl~1Jd. 
açılacaiı tehdidi savJ'UIU'"" 
eonra Antak~ merkez 
mandanı halka bağırarak 
yalnız Türk mmtakaaına 
tirildiiini bildirildi. Bu 
ler ki>prü tarafında Y~ 
uma doğru müteeair bir 
lemeye bat1adı. 

O.lep Roj Garonun bd 
de °bpatbğı anlatılmıt~: • wl 

N.-i baltalanan TurP':i 
vakur ve aakin duruf~M 
halk mümessilleri ken~ 
tek vazifeyi itidalle ~· ~ 
derhal C en evrede Mi.......-. 
yetine Türkiye ve FraJll! 
yetlerina vaziyeti tel~ 
detli protesto etmi§lerclir· ~ 

Hadiseler esnasJnda AJI~ 
koneoloeu Antakya~ 
lunuyordu ve Hatayh)IS' 
sevkediyordu. _ _ t.fd 

Halk J-falbvinin etra' .... 

.._ .. .._ ,.W. .. wa,. ••"9- a.- Cl'f ta Wl&Wir. eırda taphnacak o1an 1S ind enter• Mim .. stt- ...... • w4tm. '- ,,,..,.: .....,,_....,.._kanır·• im- naayonal göz hutahk1en konferan· , .. _IUN __ ı.ıu_•-~.•.ı..:.'°"'--_. •·------....-: 
- C.. Ea•iıl, .-f,.... lier dar taY bir.., oleın•zdı Ba .W ama iftirak etmek üzere profeeör 
~ m 9 .... Jaer tlllt .._. fW11 sfba laıai•min katla olam.,, B. Jgen Haymer ile 8ii& doktoru 
illılll hluJw. T• Mr ..... sllllllr S.,aila HaJb.inde upmm 21 ecl__._._ _ __..._ ... Asla.._._... 1 hl, ... mm hatlz)'aD toplab .at 23 de B. Naci hareket QO~. 
Pfrr m "'hMU. Bµfw ...... • ............ mniftir. Konıre hirinc:ikAmm• J Gede 
Yrm.a.1-a alJlp, _ .,...._ F.-lıW He' .... açılacaktır • ..._ .. 

- ..._._ Tlık Hata,. dünden itibaren mumı htiJla etıneld& l&ze bqladr. 
Om ı;. tli f-1a lfuxu Jieml• ,..ı MJima ilnUfH- dolay.1e Fızı-ı:t colrafra halcmmıdan Suri-

.. • •111111 -r ........ tla '*• ı..,_ - F-1.-Lu" u_ .... ...._!_.J_ .ı_ A--dol bir ,...._ ~- • G ... L. aua •-- - --::uu ~ aa ,yenin değil "'""'° unun parça· _._j, .... 4ıi4 •• _.. LL L-L--- --L..:-a:-. ik 1..-'-- -da da 
• L-W Ull" ~ ._._.._ sr olan Hataym etn U11&1111 n 

WI -IJWI V-L-_._ lf--.L 1-fa-..L iJe iJmf ~ l !11L ı LL-~ ua~ .. T.. Türk olduiunu · aenucr e İaoat 
- .......... •111••l'iııJL• r.ü• Jmlehelzk hir halk J.m hu- etti. Ewen bu me9elelel'I aylarca 

reD.ı ~; ,... a.. il' 1 .....,._ ICaalm .. t 8 ele gazete aütunlannda izah etmit olan 

~~t:.~. ""!·~~ 'nt' "4' 'i lrıl .._. Salim konferansçı. burada da yepyeni de. 
~ ...... ....-. .,.. H.ndi. Hatay M' ... IÖZ eöy)e- lillerle tezini bir kere daha t.eyit et-
.. n,.!., - .,. .... , 8eün- mftt:ir. miı oldu. 
1•· AM-em.. 8- lı1en• w rol· Dr. S.. Hw .. I....,_ coira- Bundan eonra konkran.m tann 
de _,_,,.. .ıa 1 Flbt, Mr bre fi tariht w ... ....,....., baht kısmı b.,Jedı B. Türkmen Hatay 
daha .,..,.,_ ._ ....._., ... etmit w .... Hata,. ilandan ilinin tariüı her clevreainde Türk 
glı laaw4al ......... " 1D111a '9Di rejim -.ı r· •.· re.falı kaldıiı, zaman zaıxum memleketi 

lladlea Li'-• .. ş.lo De.,. Ye ltawt .... 11 llflemit- iatili ec1en yabmcılann orada temel 
n.w._, .. .,.,. ı: tir. le.pneie muvaffak oLun.ds1darmı 

- B1J1k Wr ..._ar. .,... O anlatb. 
k ..... 111J1k ti. k '*1 ....... ... inanan ve immdııan bir dille eöy-

. re& keln raiw- -;-wr 1..-n bu koafeıam aüzicle bir halk 
..... ·--- ... ... tabakw taıafmdan derin bir .lika 

, .-, • .. Şalı 1 ı • o.-ı. ._. v~ allatlarla dinlenc:li. b.adan Wlra 
1-Wr film 'll8'iı• ı silli ae ..._... T.uki 1-.& .ıneallim muavinle-
ı--.ı.. rinda Adk taNfmdaa (MefkGn) 

Plibl. s-t 11 nı. bıwMw .... manzumesi okunınuı ft ba,an &-
k...,.. .. ""'"it liL ~ .... dia Erdeilen tarafmdmı ~ bir 
kltılk ,.._,..,... W u.iif '1ıi- piyNaO koneeri ~ ınerMim 
tan çıkarmak mı istiyor? - __ .._,.. aona .dirildi. 

•. 

· EYi ~K'N ~Yi' 
Q_lÇ ~ R. ·~·~ 

'UOlANTS( DANf 
KADAKOY PALAS 



ıe,,azım amiı /iği 
llanlaıı 

r 

l 

-ı ldtteJeri 
il bağlı .. İstanbul Levazım am: rliği-
~ '" ınucssesatı hayvanatr içi:ı as 

Osmanlı Ra'1kfl~• 
iLAN 

ıı-ascbetiyle 01-
Şeker Bayramı mua• . 

manlı Bankasının Galata Merke.ııyle 
Y . . Beyoıı.ıu Şubeleri Kanu-
enıcamı ve • . 

nuevvelin 4 üncü cumartesi ve 6 1
" ; ' 

P . .. 1 r · kapalı bulunc:ı.:aktır. 

, Deniz Levazım aa
lınalma komisgonn 

llbıları 

1 - Tahmin edilen bedeli 5275 lira 
olan 15 kalem muhtelif cins ve mıktar
da ya§ sebze, 15- Birincikinun- 937 ta
rihine rastlayan Çarıamba günü saat 
14 de Kapalı zarf uauliyle alınmak üze
re münakauya konuimuttur. 

İleride Makinist yetittirilmck üzere,san'at okulları tesviyeci. tom-.;ı. demirci, 
kazancr ve buna mümuil demir itleme b umları mezunlanndan şimdilik 4-50 lrip 
alrnacaktrr. İsteklilerin mektep §abadct namesi alını yeya tasdikli bir auretinJ is
tidalarına bağlayarak Ankarada Devlet Demiryollan cer dairesi reisliğ:ne müra-

f\. lafta b b. . 
11t1a~ .. eş ın lıralık yulaf l-12-3i 
~lir"~ gunü saat 14.iO da pazarlık-bh_: ... caktır T · . 
. '""'t lllil · emınatı 7 50 lıradır Çu-
le tlirın teahhide iade edilecek ve iha
~f .. tı~slirn şartile alınacak olan işbu 
L. ıçın iıtekı·ı · · "ili le ı er n bellı saatte lstan-
llıl~ "•zıın A . ı · -. --Yorı mır ıgı Satınalm<l Ko-

Una gelmeleri. 
(296) (80731 

.. . "' 

~3. tor Tünıe s· l"kl ... n ır ı erı ıçın 25l' ton 
c. ... -: lr&j" t~~~gdayın kırdırılması 1-12 937 
~buı rünü saat 15 de Tophanede 
L --:_" Levazım Amirliği satınolma 
"""lllilyoııu d · 
~ n a pazarlıkla eksiltme:.• ya-
l\ır, "'ttr. 'rahmin 3262 lira 72 kuruc-

' 'lldn .. ~atı ~89 lira 41 4rcunıştur. 
~ Koınısyonda görülebilir. İs
~ kanui vesikalariyle beraber 

~tte komisyona gelmeleri. 
(297) (8074) 

ı • • • 
litiıı~leri İstanbul Levazım imir • 

~1 batlı müessesat ihtiyacı için 

"-.1'_ ~a 60000 kilo Nohudun 

\p~ Perşembe günü saat 15 de 

~ lstanbul Levazım amirliği 
~ Komisyonunda eksiltmesi 

' ır. Tahmin bedeli 6600 Ji. 
,. lık teminatı 485 liradır. Şart. 
~bilir \re numunesi Komisyonda görü

~ bi~ lateklilerin belli gün ve saat. 

lt leırı· laat evvel vesikalarile birlik. 

llı~0 llıat ve teklif mektuplarım Ko-
lla Venncleri. 

(272) (7857) ' ... 
~ halefi Istanbul Levazım amirli • 
~1 flı müessesat için 12000 kilo 
....... ~ n açık eksiltmesi 9-12-937 
\ fet; be günü saat 14 de Tophane
\ ~l Levazım amirliği satınaL 

be Yonunda yapılacaktır. Tah
deli 1080 liradır. İlk teminatı 

l il'. Şartnamesi Komisyonda •ö 
r. İsteklilerin belli saatte Ko
a gelmeleri. 

(273) (7858) 

azartesı gun e ı 

racaatlan. ( 4371) (8053) 

J LAN 

. Altıncı Hukuk Mah· htanbul Aıfıye 
2 - lıbu 1 S kalem yq sebzenin mu

vakkat temin:..tı 395 lira 63 kurut olup 
şartnamesi Komisyondan her gün para
sız olarak alınabilir. 

Muhammen bedeli 1328 lira olan idaremizin Eskltehir talebe pansiyonu tale
belerine kumaır idaremizden verilmek üzere diktirilecek 111 takım elbise ile 
4 7 adet paltonun diktirilmeai 13-12-93 7 puartesi günü saat ı 5 de Haydarpap
da pr binası içindeki Satınalma Kornia yonu tarafından açık cbiltme ile yap
dmluktır. 

kemesinden: 
C'balide Yeni~apı

Cemile tarafından 1 

da Kadr fırm lncebel sokak 13 numa-

ralı Ramiz aleyhine açılan bopnma 
tahkikatında: !davasının icra kılınan 

A """en mahkemeye lanen tebl'gata ra.-
g:lmediğinden hakkında gryab kar~n 
ittihaziyle beş gün içinde on beş gun 
müddetle ilanen tebliğine ve tahkıkatın 

· · at J0-30 za 29-1-938 Cuınartesı sa 
. il · ve gıyab kara-

talıkına karar ver ııuş . 
d mahkeme dıvıan -

rının bir nushası a 
. b ı ndug"undan be§ hanesıne asrlınrı u u 

go:in içinde jtiraz etmediği ve muayyen 
.. l tanbul Asliye Altıncı gun ve saatte s 

Hukuk Mahkemesinde bulunmadığı t~k 
d . d b da yapılan muamelelenn 
ır e gtya ın -

bl"" yerinde ol -muteber tutuJ•.:ağı te ıg 
mak üzere iJJn oluaur. 

(23848) 

KURUN 
ilan tarifesi 
tlln aayfaJannda santimi _ 40 Kr. 
Reamf ll&nlar · 30 " 
Dördüncü sayfada ıoo " 
Oç ve ikinci sayfalardı 200 " 

400 
BJrincl sayfada MO " 
Batlık Ulnlar " 

Ticari mahiyeti bal% olnuyan 
kUçilk Jllnlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
ka velesl olan milşt~rilerimlzln 
mukaveJeJerf 'tlilddetince fark L 

lınmu. Uzun müddet devamlı 

illnlar tenzili.ta tibfdir. tlin ver. 

nıek hususunda yalnız ve mflıiha. 
sıran V AKIT YURDU altmdaJd 
K~tin fren ilin bilrolUDa 
milracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul. 20335 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palr teklif mektuplanru en geç belli gün 
ve saatten bir aaat evveline kadar Ka
aımpapda bulunan Komisyon Bqkan
lığma makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8071) 
• • • 

1 - Tahmin edilen bedeli 250 lira er 
lan bir adet Romorkör teknesi 4. Bi
rincikin un. 937 tarihine rutlayan 
Çarıamba go'jnü saat ı 1 de pazarlıkla 
satılat.:aktır. 

2 - Bu Romorkör Kasımpa§ada De
niz Yollama memurluğunda hergün 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin %7,5 hesabiyle 18 
lira 7 S kunıı tutan pey akçelerini İs
tanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdür
lüğüne yatırarak mukabilinde alacak
lan makbuz veya Banka mektubu ile 
birlikte ve belli gün ve saatte Kaaım

papda 6ulur:ıan Komisyonumuza müra-
caatlan. (8070) 

1 LAN 
Betiktat İcra MemurJafanda: 

Bu iıe ıirmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalar ve 99 lira 60 
kuruıluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyo • 
na müracaatları lizrmdır. Bu ite alt tırtııamcler Haydarpaşada Satınalma Komi• 
yonu tarafından parasız olara'- r!ağıtıl m1ktadır. (8016) 

Muhammen bedeli 1328 1ira oliın idaremi.ain Eakitchir talebe pansiyonu tale
belerine kumaır idaremizden verilmek U zere diktirilecek 11 l takım elbise ile 41 
adet paltonun diktirilmesi U--12-937 puarteai ctinü aut 15 de Haydarpqacla 
gar bina~ı içindeki satınalma Komisyonu tarafından açrk ekailtme ile yapnnla
caktır. 

Bu ite girmek iateyenlerin kanunun tayin ettiii veıikalar ve gg lira 60 ku
ruıluk muvakkat teminatJarile birlikte eksiltme cilnli 11atine bdar Komiıyona 
müraı.:aatlan lbımdır. Bu ite ait prtna meler Haydarpapda utınalma Komis • 
yonu tarafından params olarak dafrtıl maktadır. (8016) 

~· T. T. Fabrikası DlrektlrlDIDnden : 
5850 kilo muhtelif eb'adda demir uç 

2150 kilo Muhtelif eb'adda JAma demiri. 
1350 kilo muhtelif eb'adda dört köte demir. 
200 kilo T. Demiri 

Mrktar ve envaı yukarda yuıb dik t kalem malnme eçık elrliltme ile Utnl 

alınacaktır. 

Ebiltme 1. birincikinun 937 tarihi ne raalayan çarpmba günü uat on bet 
te iaa kılınacaktır. 

Bunların m11Nm""" bedeli 1494 liran muftldı:at teminatı 112 liradır. 

Taliplerin prtnameyi ılrmek için hercGn, ebiltmiye pnnek için de mu 
ayyen rUn ve mtte teminat makbuslari le birlikte Fabrika Satınalma Xomil)'O 

mına milracaatlan. (7753) 

Adliye Bakanlığından: 
Açık bulunan Nizip Noter muavinli ğinc intihap ve imtihansız Noter olabil

İstatinin mutuamf olup Galatada 
Mandra aokafmda 26 No. h hanede er 
turan Kanberln tahtı iaticannda bulu
nan mezkfir mahallin tahliyesi hakkın
da gönderilmft olan tahliye emri kira
cının Zonguldakta olduğu mObqirin 
ve zabıtanın verdifi meıruattaıı anla
tılmış olmakla bili tebliğ iade olundu
ğundan ilanen tebllğat icrası talep ~ 
dilmekle bir ay mUddetle illnen tebli
ğat icrasına karar verilmif olduğun • 
dan tarihi il&ndan itibaren bir ay zar
fında mecur haneyi tahliye veya bir 
itirazınız vana yazı ve .az ile bil -
dirmeniz ve anabtan icra daire -
line teaıim etmediği takdirde ceb
ri Jcra auretile tUliye edileceli teb
Jif makamın• Jraim o.tmU il.sere IUn o
lunur. 

mek şartlanru haiz taliplerin bir ay için de müracaatlan olin olunur. 
(4402) ( 80CiO) 

(23849) 

I - Jdaremiain Ankara Barut depoıunda prtname ..e projesi mOc:JbJncc ya~ 

trnlaufı tatlJ yeri ve memur ikametıthı lnpatı ebiltmeye konulmuttur. 

ll - Ketif bedeli 4.622 lira 33 kuruı olup munkkat teminatı 346.eS liradır. 

W - Ekailtme lO-Xll-937 tarihine raltlayan Cuma ıünil saat 14 de 

Kabatatta Lcva.ıım çe Mübayaat Şubesindeki alım Xomiı}'Oftunda yapılatalrtır. 

IV - Şartname ve projeler 23 kurut bedel mukabilinde tnhiurlar Umum 

Müdürlliğ-a tnpat Şubesiyle Ankara Bat MUdUrJUfOnden almabllir. 

V - Eksiltmeye ittirak edeceklerin fenni nnJr ..e .euJJri İnhisarlar İnpat 
Şubesine ibraz ederek bu ite cirmelr için aynca ehliyet nafkuı almalan ?lmn

dır. 

VI - İsteklilerin kanunen lrendilerinden aranılan vesaik ve % 7.S ıüven

me paralariyle birliktt eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen 

Komisyona gelmeleri iUn olunur. "B.,, (7878) 

Adliye Bakanlığından: 
Menemen Noterliği açılmııtır. 

İmtihansız Noter olabilmek ıırtları nı ha:z taliplerin bir ay içinde müracaat-
ları ilan olunur. (4401) ( 80S9' 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha MOessesesl 
Satınalına Komisyonundan 

1 - Müessese Şubelerine satın abnac.k muhammen bedeli 16220 lira 75 

kuruıluk atat ve kimyevi maddeler 18- ı 2-"93 7 Cumartesi gün il saat 11 dr ka

palı zarf uıuliylc ekailtmeye konulmuı tur. 

2 - Muvakkat teminat 1216 liıa S6 kurut olup tutn&me ve listesi Komi• 

ycndan herıün parasız olarak ahnıbilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sıyılı k4nunun tarifatr dahilinde tanzim edecekleri ka

palı teklif mcktuplannın en geç bellı giln ve uatten bir uat evveline kadar Ker 

misyon Bafkanbğına makbuz mulubilin de vermeleri. (4385) (8054) 

lstanb:ı l GOmrUiO Baş MOdOrlDğ011den 
2332 kilo ipliji boyalı pamuk mcnıu cat 486 kilo ipekli pamuklu mensucat ve 

113 kilo safi ipek menıucatın kapalı zarf usulile aatıı illnı Tan gazetesinin 
14-11-937 pnlü nillhaaında oldufu ilin edilir. (7658) 

m:::::11:n:smı11111 .. ~1111~1m11111111111111111 
Dlf Doktoru 

l\'ecall Pakıı 
Haatalannı hergOn .. bl!t 10 dlın 

oı1kpm 19 ıa kaJar Kar•kaJ' Ttlnel 

meydanı Tersane caddeli batında N.>., 
112 de bbul ICler. 

S•lt •e cuma ıünlerf uat 14 dm 
1 ı H 1r kac'ar parasızdır. ........................ 

Dokloı 
Hafız Ce1 al 

IAtlUIA mDI 
Daltili~ lla,.lttuırn 

PuardU .............. ~D IOllra 

...a fl.I ... • ,., bdlr btubaldll Dln.n 
JOhlDdl UM) aamaNb llmıwıl lrabll!ubtdl 
tıutalarml bllul eder. 8ab. cumarteat ~ 
..,. •bıM ... .1-ır .. u.rt llaldkf fukara,. 

•all-.tur. 11...,.•ılıue " n t.eıet°'ı 
12111. iDii* t.eWaa: DOK. 



o::. ı:vltJN, • ~ un 

HEDiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

SAT • 
1 E 

de 
V'ERESiVE 

Li1;eler Alım, Satım Komisyonundan 

1 

Miktarı Beherinin ilk teminat Eksiltme gün Eksilt. 
Ki'lô Tahmin bedeli Lira Kr. ve 800ti nin §ekli 

Beya.zpeynir 13900 45 Kr. : 847 13 8-12-937 Çar- Kapalı 
Jüşarpeynir 5040 70 Kr. : §amba saat 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı llsele rin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları 
m yukarıda miktar, tahmin bedelf, ilk teminat, eksiltme gün ve saatı yanm

.ı yazılı beyaz ve kaşar peyniri kapalı zarf usulile eksiltmeye kohmuştur. 
Eksiltme İstanbul KültUr Direke törlüğil binası içinde toplanan liseler, A. 

hm, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin 937 yılı Ticaret Odasının vesikası ve teminat makbUzları ile 

birlikte kapalı zarflarını belli saatten bir saat evveline kadar Komisyon baş
kanlığına vermeleri ve şartnameleri görmek üzere Komisyon Sekreterliğine 
mUracaatlan. (7823} 

· lstanbcl B~lediyesi ilanları 

Taksi Otomobili ile OtobOs Sahiplerinin 
~azarı Dikkatine 

Taksi ve Otobüs talimatnamclerinin hülo:imlerine tevfikan 1 Şubat 1938 ta
rihine kadar arabalarındaki adi camların dağılmaz cama tahvilleri akai takdirde 
adi camla mücehhez taksi ve orobü!lerin çalışmalanna kat'iyen izin verilmiyeceği 

akkmdaki Enı.:ümen kararr işbu v~sait sahipleı:ine ehemmiyetle ilan olunur. 

Adet 
4000 Uç senelik ligüstren fidanı 
2000 lki .. ,. .. ., 

(B.) (8081) 

Taksim - Harbiye caddes!ne dikile cek aias eksiltmeye konulmuıtur. Bun
ların hepsine 1100 lira bedel tahmin edil mittir. Şartnamesi Levazım MüdürJUtJn
de görülebilir. istekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 82 lira 50 kuruı

uk ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 9-12-937 perşembe günü sa-
at 14 de Daimi Encümende bulunmalı aırlar. (İ.) (7938) 

Keşif bedeli 2078 lira olan Topkapı Silivri hudud yoluna konulaı.:ak bey-
nel~ilel yol işaret levhaları açık eksiltme> e konulmuştur. Keşif evrakile şartna -

ınesi Levazım Mi.ıdürlüğo:inde görülebilir. İstekliler 2490 No. lr kanunda yazılı vc

eikadan başka Nafia müdürlüğünden alacakları fen ehliyet veaikasile 155 lira 85 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 9-12-937 perşembe gü-

U saat 14 de Daimi Encümende bulun malıdırlar. (İ.) (7936) 

Dünyanın Meşhur Şekerclill 

Ali Muhiddin Hac ı Bekir 
Akide 
Bayram şekern 

Jll FıstakBı Dokum 120 kuruf 
lll Kaymaklı Dokum 120 , 0 

Satıı yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOCLU - KARAKöY - KADIKÖY 
Taşradan aipariı için: Alt MUHtDD tN Bahçekapı, İstanbul • " 

---~ 

ı ( 

Keşif bedeli 998 lira 53 kuruş olan Silivride aşım istasyon ahırınm tamiri 

açık eksiltmeye konulmuş isede belli ihale go:inünde giren bulunmadığından pazar- ~---· il M M Ve k aA 1 et,· n den· 
hğa çevrilmiştir. Keşif cvrakile şartnamesi Levazım Müdürltiğünde görülebilir. , Harici Asheı i /i ıla- 1 • 

1 

istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan ba•ka Nafia müdü-;lüğündcn ala- I ·ıA J ; • eOtl 
:r 8 l l an 8T l M. M. V. ce alaminyom matra imal edecek bir makine ve teferrilatı f ~ 

caklan fen ehliyet vesikasile 74 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek- sait §erait teklif edecek bir firmadan satın alınacaktır. Mezk1lr m~ f# 
tubile beraber 2-12-937 perşembe gü 11:i saat 14 de Daimt Encümende bulun- teferrüatmı verebilecek firmalar maki nenin kudret kabiliyetini katalDi ti 
malıdırlar. (1) (i934) ed · ., kl. · · 10 x· 931 Beher kilosuna biçilen erı 30 ku- simleriyle birlikte fiat ve şeraitı mub tevi te ıflennı ~ 1. anun- eJetİ.: 

1- Kanunuevvel- 937 Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 

1 - 325 
326 - 654 

655 - 928 

2 .. " 3 .. .. 
Belediye emekli ve öksüzlcrinin Ka nunuevve~ 937 üç aylıktan yukarıda ya

zılı günlerde Ziraat Bankasından verdiri leccktir. Aylık sahiplerinin maaş clizdan-
1arı ile birlikte müracaatlan i15n olunu!'. 

Hususi 1.dartden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla ökıüzlerinin ka-
11unuevvel 937 üç aylrkları 1- Kanunuevvel- 937 günündtn itibaren Ziraat Ban -
Jraamdan verilecektir. Aylık sahiplerinin maaş cüzdanlariyle müra.:aatları ilan ~ 
lunur. (B.) (8082) 

MektepBIUeıre,, Çocuk veıııeırn
ne, Okul DlrektöırBerıne 
Mektep kitaplarınızı almadan . . .. bir kere eıki tanıdığınız. 

" VAKiT Kitabevine 
" ufrayınız.. ilk, Orta, liıe, Yükıek ve Meıiek ... Her okulun, her 

anılı İ~n, her dilden, her türlü maarif nqriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Rıutgele yerden almanın ıo nunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir. üzülebilirıi niz.. 

lhtuıua her yerde kıymet ver meli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kita~ılığında ihtiıaı kazannnıtır. 

Kitap üz.erine gelecek her ıorguya karfılıh verilir. 
ADRES: lstanbul · Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt · lıtanbul. Posta kutusu: 46. 

Sahibi: ASIM US Neıriyat direktörü: Refik A. Sevenıil 

ruş olan 165 ton 87 oktanlık benzin hine kadar Ankarada M. M. Vekaleti Levazım Daire Riyasetine vernı ~ 

kapalı zarfla eksiltmeye konuimue _ 
41

610,. ~ 
tur. Tahmin edilen bedeli 49500 lira 

ilk teminatı 3712 lira beş kuruştur. 

!balesi 10-12-937 Cuma günü saat 

15.15 dedir. Şartnamesi 247 kuruş 
mukabilinde M. M. V. Satmalma. Ko

misyonundan alınır. Eksiltmeye gire

ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 
maddelerinde istenilen belgelerle bir

likte ihale gününde ve saatinde temL 
nat ve teklif mektuplarmı en geç bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. Satınalma Komisyonuna vcnnele-
ri. (608) (7805) 

ı;: * • 
Tümen Tekirdağ kıt'atlarmın ihti

yacı için 1000 ton Buğdayın 6- I. Kft_ 
nun- 937 pazact.esi günü saat lG da 

kapalı zarfla münakasaya konulmıış
tur. Aynca Kırklareli için 1000 ton 
Buğdayın Tekirdağında teslim ear • 

tiyle kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Bunun ihale günü 6-12-937 

Pazartesi günU saat 11 de ve Tekir • 
dağ için alınacak olan bin ton aynı 

gUnU saat 16 da ihalelerinin yapıla
cağından kıymeti muhammen altı bu

çuk kuru§ üzerinden teminatları ile 
beraber gelmeleri. 

(7862) ,(612). 

• 1 Şirketi Hayriyeden= 
1 Sayın yolculanmı:ıın nazarı dikkatine: • 

1 - il llkkanun 937 '.:arihinde meriyete geçecek bir ayl~ f.~ 
iade tenzilatlı aboneman kartlarının gelecek aym bınJIP""y 
itibaren idarei merkeziye kontrol müdüriyetile Köprü, 
ğaziçi gişesinde ıatııına baılanacaktrr. . • ,.. 
Birinci ve lkincikanunlarla Şubat ve Mart kıt aylan ıç~,ı'! 

1 
şabahçc, Beykoz, Y eniköy, Trabya, Kireçbumu, B~~ 
Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat ııı 
yüzde 35 •,en 40 a çıkanlmıthr. ar 

2 - 1 llkkanun 937 sabahın dan itibaren ~arem Salacak~ 

1 
küdardan Beşiktaş ve Ka bataıa, Beııktq ve Kaba~ 
Harem Salacak ve Üskü dara tek bilet fiyatları 2 t•' 

tenzil edilmiştir. 

• 
Tük Ha va KurunııJ 
Büyükiy PangosLI .,JI• 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 tJ 
Büyük ikramiye 40.000 Liradıt;,,1 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık bliyük ikramiyeleri' 
ve 20.000) liralık iki adet mlikifat vardır.. Jlllll!' 
_ fimdiye Jcadu bbılerce k1fiJ.i aenpcden bu pİY,UIOJ.& iftlmk 


