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tt1emlekette refah artlyÔr 
er~ tahsilatında mühim inkişaf görülmektedir 
~ • I" =ı On bir ay içindeki 

' enı ma 1 yı Beçent~~!t!~!zaran 
' ' hazırllğı 122 milyon lira fazla 

ııı.tııııı •~n••I var idat ve masarifi aso milyon Ura 
••b:t edlldl bir de •O mllfOn Hrahk 

İhı. fevkalade ' bUtçe kabul . olundu 

ke9ada. silô.h yarışı devam eder-
koltt'i,. em.niyetimizi yalnız sulh 
"'"-'n~nezonlarına bırakamazdık •. 
~SiM US (Ycızt.!l 2 nci sayfada) 

HZU~UM 
~l\fANn ~iV nULA 56 SAAT A\ - . 

Başvekil lııöııü Yugos'Uıvya seyahatin de Sofyolıcm gcçcrkmı Bulgar B<t§ve'ki
liyU; görii~me si csn.asmda 

Başvekil Sofyada· 
Bulgar Başvekili Köse lvanof ve 

Kuvı:cai mali11oni:uı uckiıi 
D. Fuad~ Ağrol• : ı 

Ankara· o (Teleron1&ı - M•liye Sof ya istasyonundaki bu kısa gö-
vekaıeu 1936 mali yılının 11 aylık tah •• l d l T. •• •• sili.tını tesbit ebniştlr. ruşme er en sonra smet ~nonu 

Kral Borisle görüştü 

~ /• 

KEHALIYt 
Çok memnuniyet verecek derecede • 

ola.n 11 aylık vergi tah•iiltı 219. 481!· yoluna devam ettı 
o 

ARABkll 
288 liradır. Bunun 207.880.644 li-rası mali senenin verııiier tahsilitı, 12. Sofya, 6 (A.A.) - Türkiye Başve- ı ve! de, kral Bor!• ile prens Kirli da. 
milyon 105.644 lirası da geçmig sene- kili General İsmet İnönü kral Georgc-ı a.yni trenle Sofyadnn hareket eden 
terde tahakkuk edipte o z&m&D tah11il un taç giyme merasimine iılirak ede- prens Marie de Savble ile birlıkte ga.
"•" "• • ~ , ._...,.,,__.~ ...._ h ,.u, 'bl<lll"• b.gU" _, 1< Q ra gclJDı,J.,..dir. Kral birkaç <i&luk& 

1935 ınall yılı!lın 11 aylık tahııU!- Sofya gamıdan ııeçınl§ ve ııtasyı>nda ~Vekn Generol ismet lnönU ile g!S. 

yapılmakta oüın dcmoryol'orımı:• gosterıyor 755 Ur& bir fatıolık göotemıekte.. na B. Gruef, Tilrklycnin Sofya 01çisi LITVINOF LONDIIA YOLUNDA 

[) 

llu ıı..rita . .. . tına göre bu senenin tahsilltı .21.000 ~kil B. Köselva.nor ile krııl ni'ını- rüşmUııtllr. 
e rn• 

1 
r y o 1 u 

1
• n ş a a t 

1 
dir.Bu rak"mla .. 

1936 
m•lı" yılmd• bel- B. Betker, elçilik erkl.ru ve diğer ph. Moakova, 6 (A.A.) - Hariciye Ko-

~ 
a • a. ... - siyeUer tarafından seliunlarunı§tır. miseri B. l..itvinof, taç giyme şenlikle-

li baılı bütün vergilerin tahsili.tında iki BatJvekll trenin tev&kkufu mild- rine ve müteakiben de c.nevrede Mil. 

ar 1 1 I 
• ook mühim bir inkipf olduğunu göo- deUnce görüşmilşlerdir. !etler Cemiyeti toplantısına iştirak et· 

• l) ... '""d a ret e ı• e r 1 y o r lcriyı>r. 1935 mail senesi zonlarında ve Et"ıpresln hareketinden biraz ev- mek Ur.ere Londraya hareket et:nlıttr, "~ 1936 mali senesi ııaşlannd• nuıhtelif -------------------------""""'T 
.A Ce"up" "Çetlnkaya _ Malatya hattı ac;ddıktan sonra \'ergilerde yapılan esaslı tenzilat mü. "tı 111 ı bl kelleflerin tediye ka.biliyetını artır-

Qdo t Y•tlerlmlzle orta, ,ıma 1 ve gar (Son•: sa . .ı su . .ıJ 
Rusya Fransa ile 

'~~tıı. .. .,". arasındaki mesafe kısalacak ~ tt:endifcr a:uınata göre Anad latya hattının açılması Cenub vilayet. HA-TAY 
~l'a. ~lc~ir. ~~aatı hararetle d~: lerile orta, şimali ve garbi Anadolu, 'ı. •ttrn

1 
}4._ kında Slvaa _ Çe. I tanbul 8,...ındaki mesafeyi kısolta. M 1 d f ~l~~~~~~:m::?:.~1:~~1:::;~ c:k;~ink•Y•-~la~y&hatıınd~son- anayasası emnun o ma 1 

8 

~ ~l' ltıege Çetınkaya M 
1 

~t'nkaya pıvrık hattının ınşaatı l J •• ~~~::kir ~~~:;1rr. s~ndı~:: ~ biıı:.~k ~,_.';..,ıır. ~-~ :·::'d: :~~=: Cenevrede miizahere- Sovyel er sulhun tehlikeye uşme-

Yaptığı anlaşmadan 

1\ıı • dot lfaıatya an gelen ve şim. " d• önuınUr.d<kl ey u yı • J J;' ' [ f f tıı~la tiaşdarak A.nk Adana istikame. tır. ... .. i t ler deVBDI ediyor Sln en C TQnSQYl meS U U UgOr 
V' lı en t araya d t , .. ~r oldugu ur.ere son nşaa (AA) A d 1 'U ""llat ren1er d .·ora an •- •~um .. · Çetinkaya hat. Cenevre, 6 · · - na 

0 

u ~.,~ ~.;:• • Çetinka ogrudan doğ. pliinl&rın• g~re ~;:de Erzincan• ve Ajansının huouıi muhabiri bildiri· 

tır. a aya, orad Ya - Sıvas yo. tı 938 senesı eY u E 
u 8Urctıe ~~t·!stanbula ge. 939 senesi cylijlilnde de rzuruma var- yor: . . b .. ~ Eksperler komıtesı ugun ana· 

:ııı. ınkaya - Ma· mıı ol&caktır· yasanın müzakeresine. devam ede· 
q r d f . rek kuvvei adliye ve amme hakla· 

~ eş M r 1 n za er 1 rına dair maddeleri kabul ~tti. Ge-
C\Qhı·tu··l A 1S1 riye ilk infihabatın ne.ı~k·lde yapı· I' lacağı hakkındaki ahkam kalm•ıbr. 

l...edQ.Sgonları kaldıran mua• Menemencioğl~. ~ı:vekile _iltihak Ti. b etmek üzere iki gun ıçın Parıse ha-

~,~ntrlceıuc, 6 (Ae ugün ı·mzalanıgor reket edeceğinden, gel~cek içtima " • ~ pazartesi günü yap~a~k~.ır. Bu iki 
h. "' 0ntera ·A..) K ıerden ),{ısır kanun _]_ • tatunun "'111 ... b nsı b - apitu··ıa· s ht ı·t bkeme gu"n zarfınao reıs 9 

ve a.na· 
l!l'i • lltk u ak • mu e 1 ma . . ıatbı'k imkanını d k b 1 ~ Ilı •~- an11~ §anı N h 

1 
nın ya•"'nın •imdiye ka ar a .. u. edılen 

~., ll(),. -qVib etınfiı.nda -uahed a as ve kararn.am. e er. ı . ldı.....,aktadır. Ke "" ,. h ~ .. ,... ... ka • ... maddelerı"ni tesbit ve ta rırı ıle meı· 
tıl' -..:l!led l§tir M e me- tetkik salahıyetını 1 . rnuhtelit '4 · e ınerag· · ukavele ya . me hükilnt erı gul olacaktır. ~lt lıa}ııı..:ı . ıı:nıe irnza edile. za nıza.mna . 1 ak yabancıların Komı'te pazartesiden itibaren 
~ .. ~en1 - mahkemelere tabı .0 ac ektedir. k ~ ~ lfıın t eaag k hududunu da tesbıt etml 1 .. beyanat- günde iki celse yapaca tır. 

\ıl4!a.PitUıa.ıı· o an ınukaısrnı, nıündere- M"h' b. ok -ese e eA 6 (AA) A d 1 tıt. 
11 

ı " Vel u ım ır" ... ...ın Cenevre, · · - na 
0 

u 
.~ ıt ,... ,,onlar edir· :' . ... unıar ar..... · ~ •< --••hk kald • !arla tesbit edılmıştı ••.. ~ se,.;ıeııe \;a- Ajan9lnın hususi muhabiri bildiri· 

~ a.1ac Oları bire?'eler 12 S ırılacaktır. da hastalara bakan mues rnüesse. yor: k • .. ı .... al( ve f 11ltikaı d ene devam y ·· Jeri gibi ya.bancı Hatay anayasasının atı muza-
"''lllı ak t evres· ır muessese . . ınevcuttur .. 

lj ~ ııı.~1•>a e~· loş.il saı~Ulrfın- ııelerin hukuk! vazıyet'. dete nıug&yirl ker .. ine dün ~ı!and•. 4ı, ~•ht k"'1eı 'Y•cekıe d. ıyetıe. Aaayiııe ve örf ~'< ~de ztıeb bilr- Ha~Y med"ı tarafından ~ü?· ~ 1<.. ~Ut Ilı tr <eza; r. '•: Kon- olmamak 6artiylc dın ,. mc tahah hır gayrım .. ul de~l~t reısımn eıer Sı\'i} . ahkcıneı Salahıyctıeri- rivcti zıman altına alınacaktır. r-R 'daresinde Hatay meclısıne karşı ~ ' ~ab l§lerd ere bırak • '"",ASI H c• 
1 

• • '1 d ·· l,i .. lih· •ncııa e konıuıc ınakta. AN LA ŞM AYA 1' ARI L• ' LE mesul bir h ük Umet rcı9' ı e . ort ve· 
' ı~etıerj l'~n Şahsi r ınahkc. TARAFTA MEMNUNll ET 1 kilden te§ekkül ed.ecck ~lan ıcra he-~ ~~lt nı ihti nıeselcl~r i- KARŞJLANDI ı t' ·n salahiyetıne aıd maddeler 

~ltiıtıl'dii~. Yaç olarak nıu- Cenevre 6 cA.A.l - J{apitülasYO~ly kaebı:; edildi. MüZBkereye buaün • · · beyneımı- . __ 1. • 
n neticelenınesı .. ~ de devam edile~tır. 

L/Tl'/NOF' 
"Miidofoo vasıtalarımıza dayaıuıra.k 
.A:vntponın ne uaıJ(lcağnıı bckliycbiZi. 

ıiz., dcm~ti 

Moskova 6 (A.A.) - bvcııtiya gaze
tesi. Fransız • Sovyct kartılıklı yardım 
paktının ikinci yıldônümU miınascbctilc 
diyor ki: 

"Sulh teşkilatının geçen iki se· 
ne içinde muvaffakıyetler temin et· 
tiği söylenemez. Bilakis evvelden 
mevcut birçok ıeyler yerlerinden 

lı. HARTIIOU 
Bııgım Fransa tarafından tcık:ıı cdı~ 

1niycn "sttlh tcşl\ılatı r• 8° 1/'ıSCtİtıi 
gıUnıü~ttl 

s~rsılmı!'ı, zayıflamış ve yeni hiç 
bır şey kurulmamıştır. Buna da se· 
hep façis.tlik tQz~.ikid~r. Büyük garp 
~Jevletlerı tereddutlen ve mütecaviz 
ıle uyu~nıı\ lt'mayi.illeri ile kollektiI 
emniyete darbe üzerine darbe in· 
dirmiılerdir. Bunun neticesinde 

(Sonu: Sa. 4 Siı 3) 
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Veni mali yıl 
hazırllğı 

t••• senesi varidat ve masarifi aao mllyon lira 
olarak tasblt edlldl, bir de ao mllyon llrahk 

fevkallde bUtçe kabul olundu 

Dünyada silah yarışı devam eder
ken emniyetimizi yalnız sulh 

kombinezonlarına bırakamazdık .. 
e amet lnönü Londraya hareket 

1 etmeden bir gün evvel Büyük 
Millet Meclisi büdçe encüme-

n inde fevkalade bir faaliyet manza
rası vardı. Bir taraf tan encümen 
hararetle çalışıyor, diğer taraftan 
Baıvekil bazı müstacel İ§leri çıkar
mak için kendi dairesinde muhtelif 
Vekillerle konu§uyordu. Fuad Ağ
ralmm da 11k sık büdçc cncümenile 
Ba§vekilin çalıştığı daire arasında 
gidip geldiği görülüyordu. Fuad 
:Ağralmm bu telaşlı faaliyeti 1938 
senesi bütçesine aid varidat ve mas
raf rakamlarını tesbit etmek içindi. 
Nihayet geç vakte kadar salışılarak 
bu rakamlar 230 milyon lira Üzerin
de tesbit edilerek hareketinden cv
ycl Ba§vekile verildi. Bundan baş· 
ka ayrıca 30 milyon liralık bir de 
fevkalade büdçe kabul edildi. Bu 
suretle gelecek yıl büdçesinin ana 
hatları çizilmiı oldu. 

Cumhuriyet hükumetinin mali 
vaziyeti noktasından bu neticeyi 
memnuniyetle kaydetmek lazrrndır. 
Zira dünyanın her tarafında büyük 
.silahlanma yarışı devam ederken 
Türk mille tinin harici emniyetini ko· 
rumak işini yalnız milletlerarası sulh 
kombinezonlarına bırakmak elbette 
mümkün olamazdı. Harici emniye· 
tin icabettirdiği tedbirleri almak ise 
yeni büdçe fedakarlıklarına ihtiyaç 

~Ö!ter ceği tabii ~di. Nitekiın bundan 
beş altı ay ewel lngilterenin 1938 
senesi büdçesinde milyonlarca vari· 
d.at fazlası olacağı hesab edilirken 
yeni silahlanma masrafları yüzün
den büyük bir açık zuhur etmiştir. 
Bu a;ığı kapatmak için de fevkala
de vergiler ihdasına mecburiyet gö
rülmüştür. 

Sadece bu mülahazalarla mem· 
leketimizin 1938 senesi büdçesinde 
görülen masraf fazlalığını, yeni ver
giler aramağa hacet kalmadan ka
patmış olmak Cumhuriyet maliyesi 
için büyük bir muvaffakiyettir. Ce· 
çen sene varidatının tahminden yir
mi beş milyon lira kadar fazla ol
ması, böyle muvaffakiyetli bir büd
çe tanzimine hizmet etmiştir. 

Malumdur k i hükumetin takib 
ettiği mali siyaset, bir taraftan inhi
sara bağlı eşyanın fiatlarmı tedrici 
surette indirerek, diğer taraftan 
buhran ve m üvazene vergilerini ya
bütün bütün kaldırarak, yahud ha· 
fifleterek memleketteki Ürtıumi re
faha yol açmaktır. Birkaç seneden
beri ha§lanmı§ olan b u siyasetin bu 
sene dahi yeni tatbikatına devam e
dilecekti. Herhalde Buhran, yahud 
müvazene vergilerinden biri kaldı
rılmış olacaktı. lşte son sene 
içerisinde milletler sulhunun bula· 
nık bir şekil alması, bu türlü tasav-
vurların tahakkukuna mani olmuş
tur. Bununla berAher, bugiinkü 
mtişkiil şerait içinde dahi müvaze
neli bir büdc;e yapmak, devlete aid 
her türlü tediyatı günü gününe ya
pabilmek, milli emniyete aid ted
birlerle beraber memleketin bayın· 
dırlık i~lerini de asla ihmal etme· 
mek, büyük bir bahtiyarlık sayıla
bilir. Elveri.r ki büdçeye konan va· 
ridat tahminleri tamamile tahakkuk 
etmiş olsun. 

Bi.idçe tahminlerinin doğru ola
rak tahakkuk etmesine hizmet ede
cek amillerin ba~mda memleketin 
umumi istihsal ~artları gelir. Müs· 
tahsil halk sınıfı geçen sonbahar ve 
kı§ içinde iyi çalışmıştır. Her ta
rafta topraklar bol bol ekilmiştir. 
Ycı~uıı.rdarnJn ::?iuıulycil- 1..audı blr 1:5vk 

yerlerde ·müsafd gitmiştir. Hula!'a 
öniimüzdeki mahsul ayları için iyi 
ümidler besliyebiliriz. 

Nihayet bugün için çok karı~ık 
ve bulutlu görünen milletlerarası 
münasebetlerin yarın açılması ihti
malleri de bütün bütün ortadan 
kalkmıı değildir. lngiliz Kralının 
taç giyme measiminde bulunmak 
ii ?.crc h,..r tnraftan Londraya gidecek 
olan heyetlerin bu toplanıştan is
tifade ederek kendi aralarında dün· 
ya işlerini konuşmalarından insan
lık için hayırlı neticeler de çıkabilir. 
Şimdiki halde istikbale aid olan bu 
ümidler içinde hadiselerin inkişafını 
bekliyebiliriz. 

ASIM US 

Bir Fransız gazataalnln iddiası : 

lrak'ta Türk - lngiliz 
nüfuzları çarpışıybrmuş 

Fransızca Le T emps gazetesinin 
Kahiredeki muhabiri, "Türkiyenin 
Arap alemiyle münasebatı., ba§lı· 
ğiyle §ayanı dikkat bir makale yaz
mı§tır. Bu makaleyi aynen tercüme 
ediyoruz: 

"Yakın şarkın ba§lıca dört dev· 
]etinin: Türkiye, lran, Irak ve Efga· 
nistanm dıı siyasalarını bağlama
ğa matuf bulunan Asya paktı arefe
sinde, §arktaki efkarı umumiyenin 
menfaatleri, Ankara hükumetinin, 
nüfuzunu Arap siyasetinin cüm)ei 
asabiyesine yaymak için, sarfettiği 
gayret üzerine temerküz etmekte
dir. 

Evvelce Cenevrede parafe edi
len bu pakt, Arap şarkının atisi ci
hetinden çok büyi.ik ehemmiyeti ha
iz bulunan bir vesikadır. 

Böyle bir muahedenin imzası, en 
büyük inikasını, bugün Kemalist 
cehdiyle Arap birliği propagandası 
cehdinin birleşmiş oldukları Bağdat- . 
ta gösterecektir. : 

Filhakika, Irakta çok defa biri
birine zıd menfaatler peşinde koşan 
iki cereyan çarpışmaktadır: 

1 - Haşimi hanedanı ile yeni Irak 
kralı, S. M. Gazi Elevvcl ile Mave-

rayı Erdun Emiri Abdullah ( Seudi 
hanedanı {yani Hica:z ve Necit hü
kümdarlığı) ve Yemen hanedanı 
{yani imam Yahya} arasında tam 
bir anla§ma olmasını istiyen İngi
liz nüfuz ve arzusu - ki geçen yıl 
Irak ile Hicaz arasında imzalanan 
anlaıma ile emeline m uvaffak ol· 
muıtur. 

2 - Türk nüfuz ve arzusu ki 
bilhassa geçen sonbaharda Bağdat
ta yapılmıı olan hükumet darbesi 
tamamiyle bunun lehinedir. Irakta 
yapılan hükumet darbesi neticesin
de devrilen ;y asin paşa Irak istik
lalinin ve İngiliz - Irak muahede
sinin büyük baıarıcm idi. Bugün 
Bağdatta Irak ile Türkiye arasındaki 
bütün meselelerin hallini istiyen ve 
buna çalışan bir hükumet vardır. 
Bunun için Bağdatta Hik -
met S ii l e y m a n B e y i n baş· 
vekalete g e t i r i 1 d i ğ i gün
lerde Arap aleminin duyduğu heye
canın manasını, şimdi, Türkiye ile 
Suriye arasındaki ihtilaf mütalea e· 
diline~ çok iyi anlamak mümkün o
luyor. Bilhassa evvelce kral Faysal 
ve vezirleri tarafından gördükleri 
maddi ve manevi müzahereti unu· 

Günlerin peşinden: 

Merak edilecek şey! 
lngiliz Kralının taç giyme töreni için Arz küresi yerinden oynıyor. 

Eski ve Yeni Dünyanın her tarafından otomobiller, vapurlar, şi· 
mendiferler, tayyareler müterrıadiyen Britanya adasına insan taşı· 
yot. Böylece taç giyme alayını görmek için giden insan kalabalı
ğının mikdarı yiiz binlerle değil, milyonlarla hesab ediliyor. Hatta 
şimdiden kati rakam bile gösterilerek Londrada tam iki milyon ya· 
hancı toplanacağı söyleniyor!. 

l\1esaha itibarile lstanbuldan çok farklı olmtyan Londrada esasen 
yedi milyon nüfus vardır. Demek ki iki iki milyon yabancı ile bu nü· 
fus dokuz milyonu bulacaktır. Sonra bu yabancı misafirlerin he
men hepsi zengin ve itibarlı sınıftan olduğuna göre Londrada rahat 
edecek birer otel, birer oda ve yatak arıyacaktır; gene bütün bu 
yabancı misafirler Londra otelcilerinden sabah kahvaltısı, öğle ve 
akşam yemeği istiyecektir; kim bilir daha neler, neler de istiye-

lngil"z kraliÇ 
mukaddes~ 
ile oğuıacS 

cektir. . 
lngiliz Kralının tac; giyme töreni son derecelerde merakla seyre

dilec:ek bir hadise olabilir. Fakat bu iki milyon yabanc ı misafirin 
Londrada yedirilip içirilmesi, yatırılıp kaldırılma~ı. hepsinin hatı· 
rını ho~ edecek surette ağırlanması daha az merakı mucib birşey 
olmasa gerektir. 

Merasimin pro~a•' 
> _.V 

Hasan Kumçayı 
·--------

GONON AK/J'LER./ 
Londra, 6 (A.A-, cJ'çtfll 

minster kilisesinde Kr 1 )-ş 
merasiminin bir pro"8ı5Hs' 
Kraliçeyi Leydi Rach.e tef t 

ihtiyar fakirin 47110 
lnglllz lirası 

İııveçin Stokholm tehrinde ıayet fa
kir olduğu zannedilen ve hükumet yar -
dımile geçinen 90 yatında kimıeıiz bir 
dul kadın ölmÜ§tÜr. 

Poliı, bu kll'dının evini araıtrrırken 
4,750 İngiliz lirası para bulmuştur. Bu 
para, ihtiyar kadının korsau içine di -
kilmiş ti. 

Halld Ziya 
Halit Ziya hakkında Burhan Cahit 

Son Posta'da yazıyor: 

Halit Ziya, muhakkak ki bize ilk roman 
sevgisini tattıran üstadımızdır. Mavi ve 
Siyah ile A§kt Memnu, aç ruhlarımıza 
ilk eodebi gıdayı veren eserlerdir. Halit 
Ziyanın küçük hikayeleri de her biri bir 
roman mevzuu olacak kuvvette :ve kıy

mettedirler. 
1~~ "1.J'r .... • __ t c..: ,, ._ ...-. ... - -··- ·· •" 

ın'an 1ubesine yıllarca hakim olan üstat 
Halit Ziya bugün de Türk romancıları
nın "Doyen" idir. Ve edebiyat tarihi de 
onun bu mevkiini ihlal etmiyecektir. 

'Ustat Halit Ziya hassas bir san'at -
kardır. En çirkin ıeyi en güzel ifade ile 
gösterebilmek için o kadar zengin bir 
san'at hazinesine sahiptir ki yıllarca i§· 
lediği halde bir zümresi eksilmemiştir. 
Renk, koku, tekil ve hareket onun di -
rnağından kalemine intikal ederken a . 
deta hassas bir imbikten süzülüp geçer. 
Ona mevzu olarak bir bakkal dükkanı -
nm tasvirini veriniz. Size giran baha 
pırlanta ve yatuklarla aolu bir kuyu~
cu camekanı gösterir. 

Hayatı kendi san'at objektifi ile tes
bit eden Halit Ziya cemiyetin roman -
cm olmamıısa bu, san'ati hakiki haya -
tın üstünde tutmamasındandır. Eski 
ean'at telakkisine göre cemiyetin haya -
tına inmek, şiir ve edebiyat sahasından 
uzakla§maktır. Bunun için değil mi ki 
eıskiler, meseli Hüseyin Rahmiyi, ve 
Maupossant'ı edebiyat kadrosundan ha
riç tutarlar. Halbuki bugünün telakkisi 
halk içine inen ve kitlenin ruhunu ya§a· 
tan romancıyı san'atkarı tanıyor. 

Evlendi va öldU 
Danimarkada Alber Kristiyan isimli 

bir çiftçi, zatürreeden fena halde muz
tarip olduğu bir saatte endiıeye düı • 
müı ve papazla nişanlısını çağırmıgtır. 

Kendisine nikah kıydırmış ve aka -
hında ölmüştür. 

- En tabii Juılde durun. Hcılı.! Ta.. 
mam... (Fransız karikatürti) 

tamıyan Filistinlilerin heyecanların· 
da ne derece haklı oldukları meydan 
dadır. l 

Profesör Lamber'ln sil ediyordu. V estrılın~ ·~ 
bir • KzU :kesif bir halk kütlesi b~ rfo 

u Merasimi Dük de. ~oıı 
Bir iki konferans vermek üzere şeb • etmiştir. Kont Hadd10f,çe11 

rimize ve Ankaraya davet edilmiş olan de Butland, Kral ve J(rl 
1

11ıı' 
profesör Lamber evvelki akşam mem- İşf\retlcrini hamil bu ~ 
leketine döndü. Profesör, kcndisile ko • Lo:dlar kamarası aza5Iflkf11şb 
nuıan bir gazeteciye, memleketimizde- lın vezceleri, altın ka kıidJll 
ki dinleyici kütlesi etrafında şu şayanı tutuyorlardı. Bu dört d~ 
dikkat sözleri söylüyor: saçağı Kraliçenin muka ttl' 

Konferanslarıma gelen dinleyicile • oğulması sırasında da.~ de~ 
re dikkat ettim. Memleketin en güzide lngiltere tarihinde 1 1ııııt 
münevverleri ve yüksek mektep talebe- üzere Buckinghall'l sara) ftJ 
]eri arasında en aşağı halk tabakasından fazası, önümüzdeki h3

jj1'11 '} b' 
birçok kimseler de yer almışlardı. Kralın taç giyme mer35 d ~· b ıl 

Unutmayın ki, ben, geniş bir kala • zır bulunmak üzere Lo~ıt3'° \ı~ 
balığa hitap eden bu konferanslanmdan miş olan DominyonJar. ~'t. 
birisini, Mayısın birinci günü vermiş • fından t~J t... ~~~· 
tim. r ,J~ı~ 

Yani tatil ve bahar bile. halkı ciddi Fransada pa%a ttc 

ve ilmi bir konferans dinlemek zevkin • yap,ı-cal< ' 
... --... "'3 ··~·- · t · lJ zr =oeçzt rde., l ıııı rı 

Bundan da anla!ılrr ki, Türkiyede. t!> d •ı t :ını! 
ekseriyet öğrenmeyi eğlenmeye tercih mene l t1i1 ıı ~ibi 
edenlerdendir. Bu ek5eriyctc sahip bulu- pr, ıı 

nan bir millet kendisini, ldünyanın en Paris, 6 (A.A.) - c3111 ~ 
kıymetli madenlerine sahip bir millet nümayişler yapılı·~1asiflyortıl 
kadar zengin sayana, yerden göğe ka- hükumet, J eanne d ~.re Ü ) 

dar haklıdır. nasebetile pazar gun iııİ ~ 
DUnkU lran kadınları mutasavver geçit reSJl'l tef'~ 

miştir. Çünkü alakad1a~. l ran kMl rnın dünkü ve buıünkü va- arasında alayın uzun ""'ı'J 
ziyetini bir makalesinde tıı!hlil e:ien lb • toplanacağı, nerelere )'81;111ıf 
rahim Hoyi dünkü tran kadınlan hak - kında itilaf hasıl olar riıt 
kında ,öyle diyOt' : Yalnız ufak heyet e}to 

KöylU kadınları renkli çarş~flar gi - d'Arc heykeline çelenk 
yerlerdi. Göçebe ka·dınları ise çarşafa e- müsaade edilecektir. ~ 
hemmiyet vermezdi. Güneı ve yağmu · ====---i# pO 
ra karşı başı ve yüzli açık meyd<'n okur: Marslly~ Karade"ı•dl 
12 peşli ala~alı bulacalı basma entarisi tekrar baf 1 
ile çöllerde dolaşır, ineğini sağar, dava- Moskova, 6 (A.A.) (;ıı 
rrnı güder, çadırını kurar, her zaman her . d Th ophile 0 

d b Jansm an: e . 'fl 
yerde erinin yanıbaşın a ulunurdu. d d k' F e"""'isıll1 .11 m a ·ı ransız g ... · s~-

Münevver Tahran kadını ÇcU§aftan l t "1rJ111 / 
~ . saya muvasa a ı, .; · ·ı,,•s 

kurtulmak icin yıllarca ugraştı. cemıyet- . .. k t' l Marsı; . 1 .. 11 
~ . rı mun a ı o an _.,1ov 

ler kurdu, hükumete arızeler vağdırdı. d . .. k l" t nın y~· . . · enız muna a a ı 
Çarşafı uygunsuz ışlerıne alet eden ve d ~ .. t ktedir. _,, 

f 
. ıgını gos erme · 1N 

hiç şüphe yok ki, daha azla bırun • en- B h t .. · de hel' . u a uzerın 
derun ıiyaaetinın kurbanı olan kadınlar l l t 

1 k . yapı BCA .. ır. 
ise onu en ba!!ta ge en oruyucu hır va- - --------
sıta olarak kulland~lar. Ve yüzünü ııım· Akll Hıfzrssıhh8 •• ~~ 
ıııkı örten kadın ldaıma tadına bakılması altıncı toP ,-
mubah bir lokma, iriıilmcıi kolay bir Türkiye Akıl Htf# 
hedef oldu. Hareket ıerbestliğini muha- yetinden: cJ 
faza eden, mütecesııislerin merakı olmak- Cemiyetimizin ~ " 
tan sıkılan, çekinenler iıc yUzltrini aç - toplantısı aşa.ğıdakı i'tl~ l 
makta tereddüt etmezlerdi. Şirazlı ka • yıs "Cumartesi günU sı• 
dınlar yaradılı1tan açık fikirli, delişmen ğaloğlu Eminönü gallr~ 
olduklarından peçe hile takma"lar, Bu - yapılacaktır. Arzu ed 
tirliler ise dar zihniyetli muhitlerine u- rıca olunur. 
yarak gözlerini bile kaparlardı.. Toplantı prograIJll· 

BlaJklet Uzerlnde uyku ı - Açılı§, . 
2 - Türkiyede c ..LJf\ 

Dünyanın en meJhur biıiklt'tçilerin- k rer-
sebepleri ha kında den on beş taneıi İngiltere krdının taç 
Nevzat Ayas) 

giyme merasimi gününde büyük bir ya- 3 _ Raporun nıU 
rııa gireceklerdir. A - Raporu aıaı<• 

Bu yarııa gece yarııı başlanacak ve 
1 f d ler. ·~ ~iıilaetler muayyen bir yo dra m a Tababeti ruhiye, pSJ ( 

gece ıüıulüz 250.0 mil mesafe kateae • noktasından cürümle!· 
ceklerdir. Gilnde on defa yemC'k yiye • fil 

rettin Kerim, HüseY cckler, ve bu yemeklerin çoğu bisiklet _ ,.-
kf Ali Rıza) . l:~Jt'· 

üzerinde yenece ır. B - Rapor ve teb"" JI 
Yirmi dört aaat içinde on beş daki - ti" 

kalık §ekerlemeı1en ibaret olmak üzere §ası. ,et 
(Bu münakaşalar seyircilerin gözü önünde topu topu dört 

k iştirak edebilir). ..ff saat uyuyaca lar. iP'~ 
!O • ı>a•' Yalnız banyo ve rnuaj yapılırken ıs· Bu yarı~çılardan tt'f 

tirahat etmit olacaklardır. 1 sında gazete okuyup 



Ne lüzum vardı! 
gazetenin Halid Ziya Uşakhgile 
Yaptığı yersiz ve haksız 

Çivi narkı !Köy_ ~~ekteplerin.l Teravi 
i dekı ogretmenler , 

Perakendeciler nark kon- Namazı kıhnırken .• 
duktan sonra lhtlklr Çocuklarını yüksek mek- e ev soymak davasında, 

karar blldlrlldl ı hücum karşısında 

tll ~ so;;= a;za1NJ 
·bet yıl .. .. H r d Ziyanın edebi 

l.J -. Otutınu ya~mı§, nesillere ilk ~ukum. ~a ı u roman tekni· 
~lllkt\>· d f hır kalem üstadı bir şahsıyet oldugun ' v k b" 
~lid z7y e bir toplantı yapıl- ğinde yeni hi~. <;lığırb.açhugıkn~~ç~arıııı: 
111\J aya b" "k · k b ld"' BöY e ır u -s . O • ırı mış sevgiler ·a u ur. h " k ya· 
~ ll~lı_~~~ gönüllerin heyeca· sında ilk akla ~ele~!~iz ~l:ak şu 
~ıtlerd' Urgun takdirleri el 1 rayan sebehlerıl d v inanmak 
tıbirindı. Genç ve orta yaş· genç başta sıBra an dıgın~yle yaptım 

o Ceer) ~n ayıran yıllar silin- olmaz mı? _en e . 
" . erın ~ . k d' k dimc: 

' ıçind Yarattıgı bır duygu ve en ı en be d 

~' İlelir-c· s_ıcak, cana yakın - Ne mutlu §~lgenlcedaez ~. ~~ 
1 

•'•ıtı. k or tahh yo un n yuru· 
e bi onuşmuy • dcd' 

' 'da r kalb bcrab r~· . .. verek neticeler çıkarıyor, ım. 
İtter rn~ keyf Verı'rer ıgı~ı ,gor- • Hele· ··Fakat ben. bu şahsiye· 

• elı . · Çoga ma· · · 1 · h't-. ''Se rnıı:den gelirse te vike tin eserlerinde deVır enn ve mu 
1 

• 'dı l'\'ctifün '. .ş l . .. ·ne çıkacak kudrette olanı· 

olamaz diyorlar teplerde okutamadıkl•· 
rından •lklyetçi 

Aylardanberi devam eden çivi buh· 
ranı, demir fiyatlarının pahalılaıması 
yüzünden yapı inşaatını durdurmuş gi· 
bi idi. Bir müddet önce 1ktısat Vekale· 
tinin koyduğu nark da alakadar tüccar· 
tar tarafından kafi görülmemiş. 16 ku • 
ruştan satışla hiç bir kar temin edilcmi· 

yeceği ileri sürülmüştü. 

Köy okµllannda çalı§&n öğretmen. 
ler I'ültür Bakanlığına tahsilde bulu
nan çocukları için bazı dileklerde bu· 
ıunmuşlardır. 

l~öy okulunu bitiren köy öğretme. 
ninin çocuğu yüksek tahsil yapmak i
ç:n buı;Un kendisine imkanlar bulama
maktadır. Çünkü vazlf esi köyde olan 
öf;'Tetmen ~ocuğumı tahsile ~chrc gön
dermek mccburiyctinclcdir. Fakat bu 

bir bütçe i§idir. 
ÇUnkU köy öğretmeni aldığı para 

Geçen ramazanda, sakinlerinin teri • 
vi namaıını gittikleri ıamını kollaya • 
r;k, Edimekapı ve Fatih civarında 9 ev 
soymaktan htanbul asliye dördüncü ce· 
za bakyerinde duruımalan yapılanlar 
hakkında. karar bilpirildi. 

Bunlardan Burhan: 9 ev soymaktan 
3 sene. 2 ay. 6 cün hapse, Hüsam: 2 e· 
vin aoyulmaıına gözciılük etmek ıure -
tile iıt:raktcn 7 ay hapse: Muharrem, 
çahnmıı malı, çalınmış olduğunu bile -
rek alıp satmaktan 7 gün hapse. 7 lira 
para cezası ödcmeğe mahküm tdildilcr. 
tsmail de, çalınmıt malı satın alm,aktan 

beraet etti. 

Dünkü sayımızda iktısat V 'kfaleti • 
nin yeni nark hakkındaki tebliğinin ncş
retmiştik. Bugünden itibaren mer'i bu -
lunacak olan tebliğde çivinin toptan sa· 
tı§ fiyatı 19 kuruş olarak tesuit edil -
miştir. Uzun müddcttenbcri piyasada 
ve alakadarlar nezdinde ~ok e&ailı bir 
tetkikten sonra hazırlanan narktan faz · 
la satanlar cezalandırılacaklardır. 

ile ancak kendi mai~ctini temin et. 
mektedir. Bundan mUhim bir miktar 
para ayırarak çocuğunu ı;ehirdeki pa
ralı bir hususi okula göndermesine Harbiye önündeki kaza 
imkan ~·oktur . 

Bakanlık öğretmenlerin bu dilekle· 

1\1 ta un nesrının ha- erın uzerı .. .. k d 
~-·· ltrih· §ıyal n Halid Ziya hu na rastlamadım!,, so~~ d a~ısıh"k' 
~~ ın cinden almı b-' f· içimde saygıya yakın ır cger u • 

tlin llıdır. O bu .. ş ır · -ı mü bile yerlqir gibi oldu. Öyle ya, 
. ttıiı •ırtında ç~kma~ukseklıg~ bir enç, ki birçok ders kitabları, 
llt \ll~tlcrc ba ... ha ı. fKendı g ız vazifeler, konferanslar ara-

•• :'lftl O ._ sa za er te· sayıs ha§ ba k 

Dün bir arkadaşımız piyasada pera
kerr:ie çivi satanlarla temas etmiş. yeni 
tarife hakkındaki fikirlerini sormuştur. 

ı Perakendeciler 22 kuruşa kadar kilosu
nu satmaktadırlar. istediği kadar çi
vi bulunduğu anlatılmıştır. Bir pera • 

kendeci §Öyle demiştir: 
- Biz her sattığımız eşyada muay· 

rini tesbit etmektedir. Onlano çocuk. 
ıarını mümkün olduğu nisbette yatılı 
okullara tenzilatlı bir fiekilde kabul 

ettirecektir. 
Lise bitirme imtihanın• 

glreceklerln dlleklerl 
Hariçtel\ l!se bitirme imtihanına 

girccek!cr dilekçelerini Bakanlığa gön 
d'crmi~lcrdir. Bakanlıkta bu İf!lC mcş. 
gul olmak üzere toplanan komisyon 
evrakları tetkika başlamıştır. Talebe. 
lcr Ba.kB.lllığa yaptıkları bir müracaat
ta 9, 10, 11 inci sınıfların imtihanları
nı toplu olarak bir arada bakalorya 
şeklinde verdiklerinden artık ikinci 
bir olgunluk imtihanına tabi tutulma. 

Harbiye önünde olan ve topçu emir· 
beri Hüseyinin ölümile neticelenen feci 
tramvay kazasrnrn oldugu akpmın er· 
tesi akşam üstü, vatman Hilscyinin, 
meşhut suç kanununa göre duduruşma 
yapılmış, tstanbul asliye dördüncü ceza 
hakyeri, bu- vatmanın ıürdüğU araba • 
nın altında 40 metre sürüklenerek can 
veren cmirb:rin ölümünden dolayı, suç· 
luyu bir sene hapse maküm ederek tev• 

'tı 'klilt,, 'ı nların yetiştiği çag-. sında Halid .Ziyayı ~anT hşl~lo U• 
ıt,, •~ı. er Yoktu Sa t " yacak vakıt buluyor r a ı ve 
,.. '4:1Qıy · · na a ce· · "k ı· "''tdh~ csı girme . . K ~ tenkid edecek bir sevıyeye yu se ı-
"e ı>ia tden iğren~lıştı. b ar!ı· or böyle bir mucize önünde kim 
il . Çuku ır er, u çır· Y • ı . ôln\ .. ra düşmekt d _ sevinip ıükretmez... _ 
1 \lh.._ege katlanır} denKs; l og· Fakat dahası var, mcger asıl 
" "'unda h ar ı. a em ki · · d._ "'ı>e. b· arcan l . '. mucize en son satıra sa anmış ımış. 

ı~l,i -1\ ır 'h· an a ın terını d' . ~tb·. sı ırbazdır B ' .. Bakınız. ne ıyor. 
İııı. ~Ya trıkkerek baıılar. 

1 
ır glun "Bu sebeblc üstadın romanlarını 

~ t:. ' a 1 'S a aç o ur. be d d 1 ı.JOy) .. saç arı üstu" d . okumak arzusu n e uyanma ı .. 
ta.:_ -C guz l n e şım· "Jiı·:'ıYor. e • ışıklı ve parpar Kafama bir topuz yesem, belki 

. bıJc 1 canım bundan çok yanmıyacak, da· 
b · '• er b" k 'bl~ acı. .• • ırer gönül ··b· t ha fazla şaımıyaca tım. Demek 

-....._ ~}ed' k ıa " l• k'. } L( \'d z· da ı, • ?na he ır. i onların var· bütün o hü um er, ı- a ı ıya n 
t~· rn gurur hem bir tek sayıfa okuınadan verilmif 
~ • avun· l d d I .. ·) t ki b·. imiş!.. içim burku du, u aka· 
ttek, ~" ılır niçin belk" · rımdan istemiye istem iye: 

' ~"'' t ' 1 IS• lltı lll((ctj: r, tub1t Parrltmn..fon --:-. Bjla! kavalları: 
il fik' er y ;~er-yapıyor- Cumlesı fırladı. 

lıı't b· 1rlcrini apıyorlar, sunun Ama kaval suçsuz bir alettir. 
11 tibiı.rbtcla"anı~oruyorlar, ~~aza· Kendi ke.ndine kaldı~~a ğı~ bile de

lt}f lkıyıp du en şanlı ılamı mcz . .. Dıle g~l?1ek ıçın. hır b.a§~a-

IJii 
ıd din} t • rurken, yeni sının uflemesını bekler. Bu hadise· 

e tırmev k 1 d .. k f J" .. tt, b(i ge a kı§ı· e an et,, ne ca ro unu oynamıf 

,; Qi Yle bir oluyor. ~ iinivcr ~cyı· görerek üzül- Bir gencin, bu kadar acı bir fe· 
' )l,21 ~İ)'a sıte ı: kilde sacmaJaması elbette iyi bil"fCY 
~ tekn~:i bir !ahıiyet- değil: f~at bir gazetenin hu saç· 
.,, · On~ .. de Yeni bir çı- maya kürsü olmağa katlanması. on· 
• 'ra ~ flhai !U~he Yok. Fa· dan çok daha acı bir dalgınlıktır. 

\re ttauhi~:~ e_~rlerinde Gaz_~te~in k~ndisi. bir ayıb .tera· 
. 8inıdrett rın uzerine • zisi degıldır. Kusurları teşhır~en '>' ie'bebı 0lanına raa: zevk alamaz. Çünkü o da sınıfları 

})!,, k ·~ e Üıtadın roma : yurdun her bucağına dağılmıt bir 
~~ İy0td Uıu bende uya:. ha§ka mekteb sayılabilir. Böyle bir 
ttı drl'tı u. Şa acaibliğe rastlayınca, alıp basmaz, 

lao~ı .. doğruau§lırn, utandım belki yumutak bir dil ve güler yüzle 
"'l "t ta . B 1 • ve ~ ıiJ. nırn un ar ne b" onu düzeltir. 

1-f~ k, 1trıdadr~ Ah bir miir tt"b Sonra daha dün gece alkıtlanan 
)~, ~ .~ere d"a Yetitsel diye 

1 
_ bir adama kartı beslediğimiz sevgi· 

·r~ Qu .. one d"' e sa d h k b" )a l tuniiıt one okud . de bizi bu ka ar a sız ve ı· 

~ 1\ 1§ l'ok en baıka h' ub~· n.ın . ··z yıgı" nlarına bir hoparlör 
. ıç ır çımsız so k . lflc:I k olmaktan kurtarın•" gere tı. 

be~e~ 13 üncü okulunda t~le
ka Yedikleri yemekler1n 

Plarını temizliyorlar. 
J:t:';li.infl~;;\ 

yen bir mikdar kar temin ederiz .. T~p
tan satı§a nark konduktan aonra ıhtı -
karın önü alınmıl} olur. O vakit ~iç bir 
peraken::leci fazla fiyat söyliyemez. Söy 
terse mü§t,risini kaybetmit olacaktır.,. 

Rami nahiyesi hakkmda 
kararname 

Eyüb kazasına bağlı :Rami .köyünün 
bir nahiye teşkili hakkındakı karar· 
name vilayet ve belediyeye bildirilmiş. 
tir. Yeni nahiyenin 'Küçükköy,, ve 
''Cebeciköy,, isminde iki köyü bulu-

nacaktır. 

Sakız ve baharat satanlar 
sıhhi muayeneye tabi 
Yenecek \ 'c içilecek şeyleri satan

lar ve çayları harman yapanlar ve pa
ketlere koyan işçiler belediye zabıtası 
talimatnamesine göre sıhhi muayene-

ye tabidir. 
Eminönü kaymakamlığı baharat ve 

malarmı istemektedirler. 
Çünkü lise talebeleri yalnız ıı inci 

sınıfın imtihanını verdikleri için 
ünivcrsittyc geçmek ü1.cı·e ikinci bir 
olgunluk imtihanı vermek mecburiye-

tindedirler. 
F.a.knt. O, 10. 11 ind zıınıfiaı ı lüplu 

olarak lise bitirme imtihanını verdik
leri için ikinci defa tekrar bu şekilde 
bir imtihana tabi olmamalarını iste
mia?erdir. Bakanlık bu isteği tetkik 

etmektedir. · 

Sütçüler sakız satanların da sıhhi muayeneye 
tabi tutulmaları lüzumunu belediyeye 
bildirilmiş, keyfiyet Sıhhat vekaletin. 

den sorulmu§tu. H 1• •• k L 
Vekalet baha~at ve sakı~ sata~larm 3 JS SUte 3 yma K 

da muaycnelerinın çok yerınde bır ha- k 
reket olacağına karar. v~rerek keyfiyc- altı arıştırı yorlar 

kif etmişti • 
Temyizden nakzen yapılan duruşma· 

nın dUnkil safhasında. ehlivukuf, ıahit 
olarak dinlenilmiştir. Kazanın vukuu 
etrafında teknik malümat alınm11tır. 

Tahkik ve tetkike devam olunarak, 
esastan ikinci karar bildirile:ektir~ 

Tafocatındakl kaza 
Beykozda taş ocağında ame'cdcn Sa• 

Jih, başına taş düıerck ağır surette ya • 
ralanmış. kaldırıldrfı Beyoğlu hastane • 

sinde ölmüştür. 
Adliye doktoru Salih Hatim. cese • 

din morga nakline lüzum görmüştür. 
Otopsi yaprlaeaktır. Adliye tahkikatla 

meşguldür. ' 

Elektrik davası bugün 
Anadolu vakasm:la kullanılmak üıe· 

re gümrük resminden muaf olarak geçi· 
rilen ma~zcmeden bir kısmını. tahsis hi
JMına Rumeli yakasında kullc.ndıkları, 
ve bu suretle de lcanuna ve mukavele • 
ye ayitırı hareket ettikleri iddiasilc E • 
Jektr:t: kumpanyası erkanından ve me· 
murlarından bazıları a1cyhine açılan da
vaya. bugün ~ümrükteki 9 uncu ihti • 
sutı. devam olun:scaktrr. Bugürıkü cel
sede ~k . - geçen celıe<lc oldugu gibi -
dava edilenlerin sorgularile uğrAtılacak• 

tır. 
Sorgu, - sabah ~c .. akşam. cel -

ti belediyeye bildirrnıştır. Bu gibi es. Süt talimatnamesinin yedinci mad

naf belediyeye başvurarak muayene e- desine göre kaymağı tamamen alm
dilecek bulaşık bir hastalığı olmadı. mı§ sütlerin mavi, yağı alınrnıB sütle. 
ğı takdirde kendisine bir muayene rin ye§il etiket yapıştırılmış kaplarla 
cüulam verilecektir. satılmuı lazımdır. Hemen 'bütün sey-

Yunus Emre gecesi yar süt sat3nların buna riayet etme- --------------~ 
Eminönü HaJkevi tarafından 12 ma- dikleri, kaymak ve krema altı olan 

yıs çarşamba gecesi Tütk şairi Yunus sütlerin kırmızı etiketli kaplarla ve 
Emre için bir ihtifal yaprlacaktır. 0 bazan halis sUtc kan!}tırılarak satıl
gecc dokuz bucukta Evin dil, tarih şu. dığı sütçüler ve süt mUstahsileri ta. 
besi başkanı Bay Jialid Bayrı mera- rafından belcd'yeye s;iki.yet edilmiştir. 
ıııimi açacak, Bay Sadettin Nüzhet Yu. Belediye bunun Ur.erine dUn bütiin 
nusun bayat ,·e sanatı hakkında kon- şube müdürlUklcrine bir ta.mim gön· 

seterinde. - bütiın gun ıurcc<:ktır. 

demıiş. ıılitçüleri kontrolle mükellef 

Dün limanımıza 3 7 5 ton bugday, 15 
ton çavdar, 9 ton mııır. 7 ton keten to • 
humu. 35 ton fasulye. 98 ton un. 30 ton 
kepek, 43 ton pamuk. S ton yapak. 14 
ton t' ftik gelmiştir. 1 O ton tift;k 200 

ton raımol, 7 ton keçi lcılı ihraç edil • 

ferans verecek. doçent Bay Ziyaettin d h · · olanlann a a sıkı vo ~iddctli takibat-
Fahri Yunusun felsefesını anlatacak. miştir. .. 

1 
. . ta bulunmal,arı bildirilmiştir. ğc1 6 ı 3 6 ı 9 upa 4 2 s bazı gençler Yunusun şur erını okuya. Sert bu ay • - • · • • - 4.5, c;avdar 4.20 - 4,25, mısır (be • 

caklardır. lstanbul-Mudanya seferleri yaz) 4•35• mısır csarr) s. 1<uşy~mi 9.35. 

lçyaDl•rını eriten yerle Dcnlzyolları İd"resi Mu:!a.'1yaya İŞ· afyon inr' 520 - 550. iç fınd k 43. ke-
Beled:ye reisliği t~rafınd~n iç yağ. Jiyen va.pur referlerini tanr2m dmjq. çi lcılı 42.2 _ 48. tift'k mal ı 25, t

0

ftik 
larınr eritmek ııurehle yag çıkaran tir. Bilba-s'l İsta,.. bu'd~ ~u·u-anhrin I · deri 107.20. p-ynir beyaz Zt),18 - 31 

yerlerin tesbitine ıUzutn görülmüştür. tat 1 günlerini Bursada ve Enrsada den ~"t hı" r. 
Belediye şub::leri mıntakalarındaki bu bulunanlann da lstanb111<la gerirrnc'c. Bu~day Liverpulde 6.49. Ş'kagoda 
gibi yerlerin miktar!arını, isim ve ad- ri mümkiln o)ıı('ıktır. Hrr rum3r~"::'İ 6.Z. Vin irıc':tc 6 "0. arpa Anverste 5.19, 
rcsleriıfı. ne 1.ama.n ve nereden aldık. günil saat 14 de lııtanbuldan bir ,·ııuur l..o'hdrıdı 3.71: kcıten tohumu Londra· 
lan mezuniyetle çalı~tıklarını: erittik- kalkarak Mudanya va gic'cccktlr. Mıı- da 8.1 ı . hnc1 k G. ı-•aırbı•rı::ta 87 .67, fın· 
leri içyağlarını nerelere sarf ettiklerini danyada b\ılunan otobfüı'er sasıtasilc 

1 
<iık I~ IIambu:gda 87,67 den satılmış-

kısa bir zaman zarfında belediyeye Bursaya krılavca gıdilecc\ctir. ur. 
bildireceklerdir. Bursalılar da <'umartesi soat 14 de Jlayvan bor asında 21 - Z7.GO ku-

Mııda.rıyad:ın l(alkP'l \'&ımrlıt '••r-····1.. rwt111 t3i 6 tane :la ·l•r ((ı</99 1 kilo), 

mesi kararlattırılmıştı~. Yukarıdaki re· 
sim Beyoğlu 13 üncü ılk okuMa çekil • 
mittir. Fındrklıda bulunan bu modern 
ilkokulda aile bilgisi tedriQtı büyük bir 

affalcryetle yapılmaktadır. 
mu~eıimde görülen minimini yavrular 

ge' ip pazarı bura.da gcçirebil .. ccklcr. 23 - ıs kuru!'itan 184 kıvırcrk (7479 
dir. kilo). 26 - 27 'kuruştan 8319 kuzu 

Konser (8606Z kilo) 20 - 24 kuruştan 210 ıüt 

l}\ 
ıb, oıtun 1C ~ı 

' l'tl\ •rc1a er mekt 1 ftt"- t•tbi\ hu dcrı epte bulaşık !fl'ktı!fOr°kır . . 
'"41t I> Cdil ... Y•lı ba d " 'daresı .. dersı toır,_ l'l'lcge ba•J ıın an kız talebeye okutulan ev 

1 
1 nmıt 

1 

himaye heyetinden öğle yemeği yiyen 
çocuklarımızdır. Bunlar kcnd.ilerine ait 

1 

b 
kları temiılemektedır. Bu su· 

olan ta a • d ·1 bil 
h kendi iıdcrinı, hem e aı e • 

retle cm :ı 1 

önUınilzdzki pazıı.r günü akşamı sa. kuıusu (3381 kilbl. 15 kuruştan 30 ke· 
at 21 de Fransız tiyatrosunda KonBE'r- çi (359 kilo), 12.S - 17 d"n 42 öküz 
vatuvar armonisi tarafından Bay Cc. (13932 kilo), 16 - 20 kuruıtan 9 inek 
mil Dölener'in idaresinde bır konser (3467 kilo). H - 16 kuruştan 4 dana 
verileet>ktir. Programda Rossini. Mo- (771 kilo), 16 kuruştan 1 boğa (564 
zart, Bach, Wcb~r. LCo Delibes ve kilo). 12 - 14 kuruştan 11 manda 
Gabriel Pares gibi beıtekirlann eser· ( 3650 kilo), 4 kuruıtan bir malak (209 

leri vardır· kilo) satılmııtır. 

··•ınd :r anan Y . . " it nda top a 1 
il cıkidcn enı aile bilgisi .. namı a 

1 
• • te öğretll· 

Yalnız kız ve erkek çocuklara bırlık 

. . ıtaJ"ını yapmıı oluyor ar. 
gisi deraının 



SON HABERLER 
Almanya ile ltalya 

Fransa ve lngiltere ile anlaşmağa 
karar vermişler 

Yalnız lspanyol mese
lesinde uyuşamadılar 

Puis, 6 (A.A.) - Alman - İtal -1 
yan müzakereleri haklunda Journal ı•· 
~ett1i diyor ki: 

"Almanya ve İtalya, sanıldığını gö
re, son görüımeler eanaaında, Frann ve 
inıiltere ile bir yaklaıma hattl, be11'i de 
bir anaıma .zemini ar,yıp bulmak hu -
susunda mutabık kalmıı gibidir. Vakıa, 
ıimdilik İtalyan gazetelerinde, bu yeni 
cereyanm ancak pek hafif akialeri gö -
rülmektedir. Fakat Almanyının yeni -
elen 1nıilterc ile tema~ girmiı. İtalya
yı da Fransayı doğru bazı hareketlerde 
bulunmağa teşvik etmiş olması pek muh 
temeldir.,, 

Pctit journal diyor ki: 

"Sözüne inanılır menabiden alınan 
hab:rlcre, ıöre, B. Von Neurath, yeni 
Lokarno ile meşgul olunması bahsinde 

· tidjetle ıısrar etmittir. B. Hitler'e göre, 
İıspanya harbi, artık Almanya ve İtal -

. yanın bütün dikkatini yalnız kendi üze
rine c:elbetmcmelidir. B. Hitler nuruna 
B. Von Neurath, hatta bitaraf büyük bir 

devletin, meseli tngilterenin, tıvaaaut 
ta bulunmasını mucip harekatta bulu -
nulmasını dahi Romayı tavısiyeye ka -
'rar vermiıtir. B. Musısolini ise. bu fik
re tiddetle muhalefet etmit ve Fran • 
konun ya Madritte yahut Bilbaoda bü
yük bir muvaffakıyet ku:anmaısından 

evvel İtalyan askerlerinin İlpanyayı ter
kedemiyeceklerini, yeni Lokarno mese
lesinde ise aceleye mahal olmadığını bil 
dirmiıtir. 

AVUSTURYA ÇEKOSLOVAK
y AYA YAKLAŞIYOR 

Oeuvre gazeteıi iıe diyor ki: 
Son haftalar zarfında ve bas&atan B. 

ŞL;~niz'in Venedikten avdetini müteakip 

ve BB. Görinı ve Neurath'ın Roma 
müli.katlanndan sonra, Avusturya r;it
tikçe daha fazla olarak Çekoslovakya 
iie bir yaklaımaya doiru teveccüh et -

mittir. B. Beneı'in Viyanaıdaki nüfuzu, 
hiçbir zaman~ bucünkü kadar yüksek 
olmamıştır. Zira, birçok Avusturyalılar 
için, Çekoılovakya ile yaktaıma hareke
ti, ayni zamanda, milli istiklalin ve de
mokrat cümhuriyct rejiminin idamcıi 

demektir.,, 
tNGtLTERENiN SiYASETt NE 

OLACAK? 

Londra 6 (A.A.) - Kralın taç ~iy. 
me merasimi münasebetile fırsattan bil
istifade EJden ile Çekoslovakya Başve
kili Hodıa, Avusturya Hariciye nazırı 
Şmit ve Yugoslavya prensi Folun mcr. 
kezi A vrupaya müteallik meseleler hak
kında müzakereler yapacakları tahmin 
olunmaktadır. 

Havas ajansı muhabirinin bu bapta 
elde etmiJ olduğu mallımata nazaran 
Hodza ile Şmit, Almanyanın merkezi 
Avrupayı hulul ve nüfuzu karşısında 

fnciltcrenin hattı hareketinin ne olaca
iı hakkında Londra hükumetinden sa
rih ve kati malumat istiyecekler ve garp 
demokrasilerinin Avusturya ve Çekos
lovakyanın mukadderatına karşı daha 
ziyade bir alaka mı gösterecekleri, yok
sa Rornı • Bertin mihverinin merkezi 
Avrupıda hilkümran olmasına müsaade 
mi edceekleri huıuıunu soncıklardır. 

\. 

BALKANLAR HAKKINDA 
__ P_a. ..... ri~ 6 (AA .. ) - Fransız siyasi 

mwafilindc Ciano - Von Neurath mU
likatı hakkında mevcud olan kanaate 
göre, Tuna havzası ve Balkanlar me
selesine dair Almanya. ile İtalya ara. 
sında. milşterek bir formül bulunmu§· 
tur. 

İspanya meselesine gelince ayni 
mahafil, bitaraf bir devletin musliha
ne müdahalede bulunmasını r esmi teb 
liğin imkanım; kılmadığı mütaleasm. 
dadır. 

"BOLŞEVIZME KARŞI EN lYl 
Sil.AHLAR .. 

Roma, 6 - B. Von Neurath, 
hareketinden evvel lstefani ajansı· 
nm mümessiline bulunduğu beya
natta §Öyle demiştir: 

"Bu dostluk ve karşıltklı sem • 
pati havası içinde §Una kani oldum 
ki, iki memleket araamdAki anla
yış büyük terakki göstermiş ve iki 
hükumete bolıevizme karşı müdafaa 
için en iyi silahlan temin eden bir 
vakıa haline gelrni§tir .,, 

Bilbao'nun tahligesi mesele oldu ---- ... _ ,-,, - --~- -~ -~ 
Almanya lngiltereye 
şiddetle hücum ediyor! 
insani mülahazalar altında riya

karlık varmış 
Berlin, 6 (A. A.) - Bilbaoda.ki sivil 

halkın tahliyesi meseltai dolayııiyle 
Alman gazeteleri, lngiltereye §iddetle 
hücum etmektedir. 

Berliner Boersen Zeitung diyor ki: 
"Bu tahliyeyi yapmak için inaa.ni 

·bir takım müllhazaları veıile ittihaz 
etmek, riyakarlıktır. İngilizlerin in.sa. 
niyeti, kendilerinin muahedelere ıa.. 
dakatleri t.ararına olarak tezahür edi
yor. Hinihacette insaniyetperverlikten 
dem vurmak İngiliz ıiyasetinin bir 
an'a.nMidir. Adeta inaanın Londra ka. 
bineeinde tahliye itinin ademi müda
halenin vecibeleri ile kabili telif olup 
olmadığını dü§ilnmeğe vakıtları olmı
yan birtakım insa.niyet muhiplerinden 
b14ka kimse bulunmamakta oldufunu 
aöyliyeeefi geliyor. 

BILBAO T AHLIYE OLUNUYOR 
Bordeauk, 6 ( A.A.) - Bilbao

dan binlerce çocuk, fadm ve ihtiya
rı hamil müteaddid vapurlar F ran· 
aanm Pauillac, Verdun, Biarritz, 
ve Lapalice limanlarına varmıf ve 
mülteciler sıhhi muayeneleri yapıl
dıktan sonra muhtelif cenub - batı 
departmanlarına dağıtılmıılardrr. 

Bu vapurlara F ranaız ve f ngiliz 
harb gemileri refakat etmİ§tİr. 

ASiLERiN GEMiSi MÜDAHALE 
ETMEK iSTEDi 

Bilbao, 6 (A.A.) - Asilerin 
Almirante Cervera gemisinin, mül
teci taşıyan bir aemi kafilesine mi.i
dahale etmek iıtediii, fakat lngiliz: 
Royal • Oat harb gemisinin ihtarı 
üzerine bu manevradan vaz geçtiği 
haber verilmektedir. 
HtlKOMETÇILER KADIN VE ÇO. 

CUKLARIÔLDVRDV 
Pa.ris, 6 (A.A.) - İspanyadan ge

len telgraflara göre, hükumet tayya
reltri, Valladolid'i bombardıman etmiş 
terdir .. Hepsi de, kadın ve çocuk olmak 
üzere 75 ölü ve 115 yaralı vardır. 

BA.RCELONADA ÔLENLER 
Perpigııan, 6 (A.A.) - Barcelona 

ihtililinin 400 ölü ve binden fazla ya. 
rahya sebeb olduğu bildirilmektedir. 

Bilbao 6 (A.A.) - Havas ajansı mu
habirinden: 

Bilbaonun §İmali ıarkisinde kain bir 
liman olan Bermeo mıntakasında ihata 
edilmiı bulunan İtalyan müfrezesi, al. 
mıı olduğu takviye kıtaatına rafmerı 

müıkül bir vaziyette bulunmaktıı herde 
vamdır. 

İtalyanlar, asilerin diger kıtaatı ilı: 

Rusya - Fransa 
(Üatyanı 1 ind Myıfflll,a) 

kollektif emniyet ve umumiyet iti· 
bariyle de hukuku düvel yıkılmııtır. 
Her ıeyden evvel lspanyaclaki ade
mi müdahale işini mütalea etmek 
Arvupa sulh esaslarının nasıl müt
hit surette yıkılmı§ olduğunu tesbi
te kafidir. Bu tahribata büyük aev
letlerin ve bunların ba§ında Fransa 
ve lngilterenin takip ettikleri siya
aet mesağ vermemi~tir. 

Binaenaleyh, sulh t~kilatı ge
riye doğru hissedilir bir adım atmış
tır. Bu sahada en mühim rolü 
Fransız - Sovyet anlaşmasını mü
essir bir sulh te§kilatına esas olarak 
telakki etmiyen Fransız siyaseti oy· 
namıştır. Bittabi bu, Sovyetler Bir· 
liğinin de bu pakta kar~ı olan vaziye 
ti Üzerinde tesirini göstermekten 
hali kalmamı§hr. Sovyetler Birliği 
bu kar§ılrkh yardım paktını her
hangi bir harp ba§langıcımn önüne 
geçebilecek bir sulh teşkilatı unsu· 
ru olaraK görmek İsterdi. Harp mü 
tecavizin en az mukavemetli gördü
ğü cephede başlıyacaktır. Bu cep· 
he herhalde bizim hudutlarımııda 
bulunacak değildir. Bizim hudutla. 
rımızı miidafaa için ne muahedelere 
ne herhangi bir kimse tarafından 
garantiye, ne Cle umumiyet itiba· 
riyle kollcktif emniyete katiyen ihti· 
yacımız yoktur. Hudutlarımızı biz: 
bizzat kendimiz garanti edebiliriz. 
Mi.itenmz da bunu pek ala bilmekte 
dir. Sulhu bir teşkilita raptetmek 
demek her şeyden evvel en zayıf 
noktayı ortadan kaldırmak, teca· 
vüze muvaffakıyet §lmslarrnı berta
raf etmek demektir. Halbuki Fran· 
sız siyaseti Bartunun gütmüş oldu· 
ğu "sulh teşkilatı siyasetini,, takip 
etmemiştir. Bunun neticesinde bu 
gün Avnıpanın sulhu kollektif em. 
niyete değil, fakat ailahlar araıında· 
ki nisbcte dayanmaktadır. Filvaki 
.. a.:.ı . ı .:. •. ı,;., ... ,,.r .... : .... ---~= _.ı.ı...uı •. 
~asıl ki bizim silahlarımız da bugün 
Sovyetlerin zaferini ve bize ta. 
arruz etmeye cesaret edeceklerin 
mahvını garanti etmektedir. Fakat 
silahlar başlı başlarına sulhun mu
hafazasını temin edemezler . ., 

izvcstiya gazetesi. "Litvinofun, biz 
kendi müdafaa vuıtalarımıza dayana· 
nk. Avrupanın neyi tercih edeceğini 
sükunetle bekliyebiliriz., yolundaki 
beyanatını hatırlatnktan &onra makale
sini şöyle bitirmektc~ir: 

"Umumiyetle ileri sürülen rnütaleaya 
göre, Faşistlifin İspanyada gördüğü 
mukavemet önümüzdel<i harbı geri hı. 
raktırmı§tır. Kiyasetli bir ıiyaıet bu 
mühleti mütecavize yeni Yeni mevziler 
bahşetmek için deiil fakat Fransız • 
Sovyet paktının istinat ettifi sulh te§ki
latını taısin ve inkişaf ettirmek husu • 
sunda kullanmalıdır .. , ---------------
Kardeş Mısırın 

zaferi 
(V.~tyaııı 1 iııci ~ayıfrıda) 

Jel mahfillerde fevkalade güzel bir in. 
tiba hasıl etmiştir. B:ızan anlaşmanın 
gecikmesinden ve bunun da Munrın 
Milletler Cemiyetine kabulü meselesin. 
de zorluklar doğurmasından korkul
mur:ıtu. 

Montrex müzakerelerinin mes'ut ne
ticesi bu hususta bütün enıe11eri kal • 
dırmakta ve kabul için şin:1:liden asamble 
içtimaı tarihinin derpi§i dahi mümkün 
bulunmaktadır. 

Montrex·deki ricalin ba§lıc:alarının 
ezcümle Nahas paşanın 26 mayısta Ce· 
ncvre·de bulunacakları bildiriliyor.' 

Beynelmilel matbuat, bu tarihte Mil· 
!etler Cemiyeti azası şerefine büyük bir 
öğle ziyafeti tertip etmektedir. 

iltisak peyda etmek makıadile bir huruç 
hareketi yapmak ve Bermeo - Guernica 
yoluna kadar ilerlemek teşebbüıünc kal 
kışmışlarsa da muvaffak olamamıılar, 
dır. 

Duranıo mıntıkasında Bask milisle· 
ri, şiddetli bir muharebeden sonra asi· 
lcri iki tepeden çıkarmıılardır. 

Asiler bu muharebt esnasında miıhinı 
miktard! harp malzemesi elde etmiıle"i 
dir. 

~ - ... ...... _ __ _ .. ı f 

{ A;karadan 1 

Arllk muallimsiz kÔ 
kalmiyacak ,_ 

Köy eğitmenleri kanununun meclis eııt 
terinde milzalıeresine başlanıldı 

ÖnUmUzdekl mail seneden itibaren tatb:kın• 
Ankara, 6 (Telefonla} - Nü- köyle:-den ıckiz onu~u;,}ec& 

fos vaziyetleri muallim gönderilme- rek bir mmtaka teşk~l ~ 
sine elverişli olmıyan köylerin talim mmtakaya gezici ?ır olıl 
ve terbiye i§lerini görmek, ziraat İŞ· veya muallim tayın ·rıJl Ji 
lerinin fenni bir surette yapılmasını bunların kurslara itti sıtıo-e 
temin etmek üzere köylere rehber mekt(.b •ıuallimleri ara 
lik edecek köy öğretmenleri yetişti· lacağı yozrlmaktadı~· J 1' \ 
rilmesi için bir kanun projesi hazır- . Köy eğitmenl.erı.na ~ 
landığını ve Meclise verildiğini ev- rı Heyetince tasdıkh k• ·~ 
velce bildirmittik. rine göre maarif bück;'~ 

Bu kanunun Meclis encümenle- 1 O liradan az olmanı b'' 
rinde tetkikine haflanmı~tır. Kanun ret verilecek ve zjraathU~' 
projeainde köy muallimlerinin zira· alınacak tahsisatla to

1 
. ~ 

at ve maarif vekaletleri tarafından damızlık ve zirrat alet erı 
ziraat itleri yapmaaa elvcri§li mek· talar temin olunacakUr·.ı .. tl 
teb ve çiftliklerde açılacak kuralarda 8.J eğitmenlerin kUl'fll"""k 
yetittirilcceii, muraflarmm bu iki lan, yetittirilmc tarı.ı.rı~ 
vekalet büdçe•inden ödeneceii, Ma- ki vazifeleri bir talinıa 
arif Vekaleti tarafından seçilecek ve teşbit edilecektir. ~ 
bu kurslarda vazife görmek üzere Proje Meclisin .• ~ r 
aönderilecek ilk tedriaat müfettişle- kanuniyet keabettıfl .~baf' 
ri ile ilkmekteb muallimlerinin bu- müzdeki mali yıldao ıtJ ti• ıo 
rada {;&h§acakları müddetçe maa§Ja. kine geçilecek, bu ıurı 
rmı ve makam ücretlerini tam ola· ıiz köy bırak·lmıyaca~tıf· 
rak alacakları, eğitmen bulunan 

~CP~AöRıa;ı;;ö&lllııoıı;;;;;~.m;;;;:ı:::ı;=~-:..;:;;;:;;;;:;;;ıı;;;Alli-=::;;;;;ıoı.,... ______ ~_ 

Paılementotar 1~ı 
kon/ eransı hB61 
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Mecllete bugUn görUtU
lecek projeler 

Ankara, 6 (Telefonla) - Rü. 
yük Millet Meclisinin yarınlı.ı (bu. 
aünkü) ruznameaindc inhisarlar u
mum müdürlüğü yeni mali yılı büd· 
çeainde bir münakale yapılmasına 
dair kan•ın projesi ile Türkiye -
Sovyet:er Birliği arast,1da akdedilen 
demiryo]u mukavelesinin 16 ve 12 
nci maddelerinin deii§tirilmesine 
dair k.ınun projesi ve Devlet Demir· 
yolları memur ve müstahdemlerinin 

~~;;;j;;J;d~~tdlk yapılmaınn~·d; • 
ir projeler vardır. 

('J3tyam ı (nci M!Jıfa.da) . 

ma.kta çok mühim bir rol oynamı§tır. 

Son senelerde memleketimizin zirai 
ve iktıaadi Q.halannda arta.n faaliyet 
halkı daha. reni' bl r refah temin eL 
miı ve bugUnkU neticeyi meydana 
ıetirmietir. 

Vergi tahıilitınd-. ıörülen fazla.lık
ta yeni maliye teekllltmın da büyük 
yardımı olmu§tur. 

Tıhmirı olundufuna. göre 1936 tah· 
ıilltınm ayni senenin tahminlerine na. 
zaran 20-25 milyon bir fazlalık mey
dan• getirmeai beklenmektedir. 

11 aylık tahsilat bugün 1936 sene. 
si bUtçeıindeki varidat rakamım da 
ha §imdiden 6.725.288 lirayı ge~mio 
bulunmaktadır. 

MUAMELE VERGiSi MUAF/YET 
VB TENZiLAT CETVELLI!JRI 

Ankara, 8 (Telefonla) - Maliye 
Veklletl muımele vergisi 1937 iptidai 
maddeler muafiyet ve tenz.illt cetveli. 
ni hazırlamı§ ve yilksek taadika ar
zolunmak Uure Bafvekllete vermiıtir. 
Muafiyet ve tenı.!li.t cetvelinde. g~en 
aenekine nazaran büyük bir değiıiklik 
bulunmamaktadır. 

Ealıl kral ne zaman 
evleniyor? 

Tour1, 6 (A.A.) - B. Ro;erı, 
aazetecilere beyanatta bulunarak 
Vinclaor Dukasının izaivacının kra· 
lın taç aiyme. meraıiminden 1 S ;ün 
sonra icra edileceiini aöylemiftir. 

Romen • Yun•n ticaret 
mUz•k•relerl 

Atina, 6 (Huauai) - Yunanis
tan ile Romanya ar~ında yeni bir 
ticaret ınukavelcnameai müzakere
sine memur edilen heyet bugün öğ
leden sonra Bükrqe hareket etmi§· 

tir. Heyet Ba§vekilden son talima
tı alıpıf bulunuyor. 

f }I) 
Ankara, 6 (Tele orı ,J$ 

mayısta Paristc topla~ 
beynelmilel parlamento 
birliği konferansına ~~~ 
ve parlamentolar birfüıı . 
ris vekili General Nacı ~ 
reisliği altında dört meb~ 
rak edecektir. Bunlar '((il' 
busu General Ihsan ~ 
yetid mebusu Halid ~ 
mebusu Doktor Ra~,! .~ 
~ .. ,.,,...,........ .. -s.1~"'"' ,.... .. 

Heyet pazarteıi gürı0 

hareket edecektir. 

Gençlik sP 
teşkilatı 

oerecek ••n• "~ 
Bir mUddet evvel ."'~~ 

ki gençlik spor te§kıll ~ 
kadrosu içerisine aıın• ed1ı1 
eiy8.llf mUsteşarlık ihdııl cJ
tür Bakanlığına ba.jlaıı' 1 "'.i 
lerde yaıılmı§tı. Aldı~ ,...ı 
göre bu tasavvur geı~ee i o 
mı§tır. Gençlik spor .ıe1'1j~ 
kadar bugünkü §ekılde 
caktır. ~ 

Kı•a Ankarall~ ~ 
"' MÜLKiYE Teft~ 

·e1ı lit kanununun proJ 
takdim ediJmiıtir. ;Jtitl "ı./ 

:t. HiCRET veya 1ş9 f"'~ 
memleketimize gele~ yekİf)e' 
biiyetimize girmelerı. ~,J, 
tince kabul edilmi9tır· ~.: 

~ POLONYA il~~ 'K. 

ticaret anlatmaıı r:!:;; Vı 
zakertlere bugün ~ 
de baılanılacaktır. ~ 

K18• Harici~ 
• AT1NA, 5 - 1)111' t'I 

ıiddetli bir bora çıkJO" 
lcri ıu bumııtır. -~ 

• VEZtRlSTAN',.,ı ;111 
de, aailer 23 niaandlll .~--' 
200 kadar ölil venııifl-:~cı ~ 
vardır. lngilizleriP ~ 

vtLSON mükafatı~ 
nuebetleri ıslah hlll P'~ # 
dolayıaile B. Norınll1 <ll11' 
tir. Bu müka.f atı. orı ... J 
almıştı. ~ 

ŞEKER anlqtn~İf 
f eransta dün imza 
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Kadınların çantalarını 
karışllrıyoruz!. 

Yedisinden yetmişine kader 
çantasında eksik olmayan 

hPI &,nln 
b1r ştty: 

DU· 
DAK 

so-
VA· 
Sil .. 

Geçenlerde, gene bu ıUtunlarda, 
erkeklerin cebınde, muhtelif yaşlarda, 

. neler taşıdıklarını ya.zmıştık. Bugiln 
de ııra, kadınların çanWarınt gözden 

~ecirmefe eldi •.. 
7 y~ındald bir kız çocutunun çan. 

tasında: 

para ekeeriya delinmiştir ve geçmez) 
dört beş tane on paralık: bir kösesine 
mikifare i§lenmie bir mendil: bir ay
na kırığı: bir par~a kırmızı elisi k!· 
ğıdı (dudak ooyam1.k için); 3 tane bi
le: 1 karamell. 

1 yUz paralık (bu yUz paralık bronz 
~--------~~----~------------~~-------------~~--~ 
Jşaretler: ...,...... _. ,_, ~ --

Müsavat ve hürr iye le dair 
Sadri Ertem 

Müeavat tlawısı günün T"'e de~İ 
halini aldı. Mü!avat davesr ~akkın· 
da eskidenberi ko~ kocaman bir c!e· 
01ağoji zihinlerde bağda§ kurup 0 • 

turur. 
Derler ki: T ab:attt• mlisavat yok-

tur. Gecelerle gi.in<liizler bile biri· 
birine mi.isavi değildir. Tarlalarda 
ekinler, y1thud ağaç dallEmnda yap· 
raklar biribirinin ayni olamazlar. Bi
naenaleyh müsavat fikri batıldır. 

Ayni tezi hüriyet için de ileri 
sürebiliriz: lnsan hür değildir. in· 
san bir siirü fizik, biyolojik, aoeyo· 
)ojik knnunların mahsulüdür. Tabi
ıüte hakim olan zarurettir. Kanurı· 
dur. Hiiriyct ise bunun aksidir. 

Eğer hi.iriyet. eğer mÜsRvat bir,..r 
fizik ve biyoloji mevzuu olarak ah· 
nırsa onun iizerinde konuş:ıcn.k hiç 
bir imkan mevcud değildir. 

Neden fizik mevzuunu, biyoloji 
me,·zuunu bir muğalata vasıtası o· 
!arak kullanmalıdır. Fizik ve biyo· 
loji sahasında mümkün olmıyan. 
befer tarihinde sosyal vakıa olarak 
yaıamıştır: Hi.iriyet gibi... Müsa· 

vat gibi ... 
Hüriyet bir tarih devri olarak 

mevcuddur. Hu devri karakterlen· 
diren hadiseleri ta Yunan tenevvür 
devrinden b&ılayar&k, zamanımıza 
kadar takib etmek miimkiindiir. 

lnsanın ilahi bir cevheri olan 
zeka ııığını taııdığını ileri siiren te· 
lakkilerden muasır demokrasiye k&· 
dar f!osyal mantığın temeli bu hüri· 
yet davasına dayanır. Bu hüriyete 
fizik ve fizyoloji zıwiyesinden ba· 
karsak o zaman onun t&rifi zaruret· 
!erden birini eeçmek olur. 

Söziin kısası, hüriyet, insanın 
ıahsiyetini bulrnatH demektir. Şah· 
siyetini bulan insan bir cemiyet için
de kendine göre İ§ yapan demektir. 

Kendine ;öre iı yapmayı aözün ku· 
\ağı, kulağın eli tamamlaması nev
inden parazit olmıyan yaptığı iıle 
b!\Jkasının. i.'i.ni tamamhyan insanla 
ifade edebılırız. 

lnean medenile§tikre: makineye 
hakim olduk a kendini cemiyetin 
bir mnçaeı haline koymuıtur. 

Müsavi in88n d&vaıııı buradan 
doğmuştur. Müsavi insan iptidai 
telakkiden değil. en ileri hayat ~art· 
larındlln kuvvetini almııtır. Mi11a· 
vat dediğimiz zaman i in müıavatı· 
nı, işin birihirine olan hizmetini an· 
lamalıvız. Bunu gece ile gündüze, 

8ğııçla~ın boylarına tatbik etme
1
• 

bu davayı anlllmam&k demektir. 
"' "' . 

Müsavat dediğimiz zaman bu, 
aadece kıymet hükümlerini alaka· 
dar eden bir davadır. Buna fizik ve 
fizyolojide J ,.r bulmaya çalışmak, 
(iyi, güzel, hak, fayda) $libi mef· 
humların doğuşunu ya bir hayvanın 
kanına, yahud fizik varlığa bağla-
mak demek oiur. 

Halbuki: kıymet hükümlerinin 
l'llakalandığı müsavat, fizikal veya 
biyolojik müeavaterzhklarla meşc-ul 
olmak değildir. Bilikis cemiyetle· 
rin halkettiği müaavatsızlıkları orta· 
dan kaldırmllğa ÇBlıtmaktır. Mesela 
bir budalanın cemiyet vasıtaaile ze· 
ki insanlara musallat ol~"'11ma mani 
olmak müsavntın hedefidir. 

Ayları yıldı7.lara, geceleri gün· 
düzlere, ağaç dallarını biribirlerine 
uydurmak için Arz. üzerinde hayali 
bir fızik miisavatı tasavvur edenler 
anc&k timarhane de atetlerini aön· 
diirebilirler. 

.. Müııavi insanın davası, fiziğin 
mueaavataızlığına kıymet vermektir. 
Cünkii iş ancak zeki adamın harcı
dır. istenen ~ey, herkesin işe lay k 
bir hale konulması, h~r zekanm 8 • 

zamı randıman verebilmesidir. 
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Cibali tütün fabrikasında bir saat 

Ltiks cigaralar nasıl 
hazırlanıyor?. 

Her GüIIBir lli.fuiye 

1,000 lik banknot ve gemi ı . 
Şu zıvanalı veya yaldızlı cigara kim 
bilir hangi sefirin veya diplomatın 
dudaklarında duman olup uçacak ..• . 

B u vaka, bundan senelerce ev
vel, ahalisi fakir olan bir 

memlekette geçti. Bu memleket, 
bütün ahaliyi geçinldirebilecek zen
gin bir memleket değildi. Şehirden 
uzak bir yerde, bir kulübe içerisin· 
de Haynrihle Mariye, çocuklarile 
birlikte yaşıyorlardı İki çocukları 
vardı: Hayntsle Mi. 

ALMANCA D AN 

İşte biz de kardeşim Mil: ~ 
kı§ın ateş oyunu oynadı~,uıl 
dar hoş oldu, bir görseydı 

Herşey mahvolmuştU···şııı 
açılmak ümidi de, suya d~ 
Ve bütün kabahat de, ke11 .• 

11
Jell .. u o 

Memleket ahalisinden, talihi ya
ver olanlar görülüyordu. Bunlar
dan bazılarına talih gülümsüyor, 
yükseliyorlar; refaha ve saadete ka
vuşuyorlardı. Bu aile ise, bilakis 
gün geçtikçe daha ziyade zarurete 
düşüyordu. 

Nelere başvurmnmışlardr ! Bu 
sefaletten kurtulmak için birçok ca
re araştırmışlar; fakat, başvur
dukları her çare, bo_şa çıkmıştı. So
nunda da odun olarak yakılmak Ü· 

zere kuliibelerini satmışlar, eşya ve 
elbise gibi ne var ne yoksa, onları 
da Üstelik vererek, bin marklık bir 
banknot ele geçirebilmişlerdi. 

- Ver §U binlik banknotu da, 
dedi, gidip bilet alayım 1 

Mariye, kocasına: 
- Şurada, dedi, dolabta duru· 

yor! 
- Hayır, orada yok. Herhal de 

ba§ka bir yere koymuş olacaksın 1 
- Oradadrr, canrm! lyi baki 
Kadın, böyle derken, ürkek bir 

hale uğramıştı.. Aman, ya para 
bulunmazsa. sonra ne yaparlardı~ 

Dolab, bombo§tU. orada bula· 
madılar. karı, koca; elleri titriye
rek, araştırdılar, araştırdılar. Çıkın· 
lan açtılar, her tarafı aramalarına 
rağmen, aradıklarından eser yoktu 
ortada! 

larmda idi. onların yuzk t ııt 
olmuştu bu nahoş işi fa.~~ 
lirlerdi onlar, yaptıkları 1~1 

yetini 1 )'k' 
l\ li, soruyordu da üs.te 1 ·ğıtı 
Ne zaman gemiye bıneet 
Babası fısıldadı: •"ti 
- Gemiye binemiyece~1• 
Haynts, dudağını bük;~~ki 
- Ah ne vazık ! Ha ' ~ . ys 

bizim için güzel bir geJl'l!, h • .. unD" 
bm. Bakın orada, su yuz. iti' 
ya indirdimdi bile ben ge1111111 ~ 
gemiyle buradan ta uzaklara 
lirdik! 

B b ·· .. ..] yüzefl• a ası, su ustun~e .. 

Tatıınmı., scf irler ve siyasileri>ı içtikleri siga.raları 7w.zırlıyan bir bayan Haynribin kardeşi, senelerce 
evvel denize açılmış, bir daha mem
lekete dönmemiş, yalnız bir defa 
uzaklardan bir mektub göndermişti. 
Bu mektubunda "İşler yolunda; ra
hatım, memnunum!., diyordu. Şim
di bütün aile, onun yanına gitmek 
kararını vermiştiler. Orada da aç 
kalacak olsalar bile, burada mu
hakkak olan ~ey,' orada hiç değilse 
muhtemeldi: ve belki de vaziyetle
•ri düzelirdi 1 

Baba, kulübenin cırka tarafın· 
da oynıyan çocukları çağırdı. 5 ya
şındaki Haynts, 3 yaşındaki Minin 
elinden tutarak, iki çocuk da koşa
koşa geldiler. 

sına direk yerine kibrit ç~P'\ 
muş ve çöpe bayrak ye~ne ~ 
iliştirilmiş kağıddan gernıYe g 

Derken baba, yaklaş~ı, Bit 
yakından gözden geçirdı. tll 

Aydınlık, geni§ ve temiz bir salona 
girmiştik. 

- Burası fabrikanın can damarıdır •. 
ti edil er .. 

Buna da cevap alamadım. 
İki sualime cevap alamamam şu de

mekti: 

.. .. ı H l"ni tı:t' ne gorsun. emen e ı dı fJ 
gemiyi sudan çekti. ı.,akır 
yecek kuvveti kalmamıştı· tıJ"';J · 

1 - Kaç sene daha çalışacağını bil -
Dikkat ettim. Her masada sekiz kız miyordu. Çünkü bir ev kurma çağına 

~alışıyor ve bir kız mütemadiyen arala - gelmiş bulunuyorldu. 
rmda dolaıarak onları kontrol ediyor. 
1ıçi kızlar, ne gelene, ne gidene bakı - ' 

Onlara da soruldu. Çocuklar, 
bin marklık banknotun nasıl birşey 
olduğunu, neye yaradığını bile bil
miyorlardı. Babalan tarif etti: 

- Bir kağıd . .. Mavi... Y ahud 
kahverengimsi bir kağıd parçası l 

Haynts, başını salladı: 

na doğru koşarak, elinde 
şeyi uzattı 1 k ıİ. 

Bu, kaybedilen bin rnarkh b..-J 
nottu. bükülmü§tÜ, fakat bt""4r 
tün yıpranmış ve bozulm~ ~ıj 'İ 
ğından, gene geçerdi. :ı~ ıİ 
rit çöpünün sokulduğu d 

yorlar, mütemadiyen ellerindeki sigara
larla meşgul oluyorlaridı. 

İnhat verdiler: 

- Bu masalarda, Avruparun en uzak 
yerlerine gönderilen sigaralar hazırla -
rur .. Tütün, tütünlerin en ncfisidir. Pa
ketler, sigaralar lekesiz ve tertemizdir. 

Lliks sigara hazırlıyan işçi kızlar, 

fabrikanın sür'at havası ile bir tezat teş
kil ediyorlar. Kapıdan girilir girilmez 
makine gürültülerinden sonra göze çar-

- pan, büyük bir intizam ve tam bir sür'
atle işlerile meşgul olan insanlardır. Ma
kine ile yanşırcasına çalışıyorlar •. Da -
kikada binlerce sigara çıkaran makine, 
insan sür'atile yarışa çıkmış gibidir ve 
el ondan geri kalmıyor .. Fakat lüks si
gara yapan kızlar öyle ldeğil .. Burada 
derin bir sükunet var.: İnsan kendisini 
artık roman sahifelerinde kalmış gergef 
işliyen solgun yüzlü melankolik konak 
hanımları karşısında sanıyor. Gergef iş
liyen kadınlar, en küçük bir ilmiği nasıl 
bir itina ile yaparlarsa, lüks sigara ha -
zırlıyan kızlar da ayni dikkat, ayni e -
mek ve ayni itinayr gösteriyorlar. Vıe iş
lenmiş bir mendil, onu itliyene nasıl bir 

ferahlık veriyorsa, lüks paketi doldurup 
ambalajlayan kız da ayni zevki içinde 

hissediyor. 
içlerinlden birine yaklaştım. Yüzlük 

bir pakete çcıit sigaraları doldurmuş, 
kağıtlanm sarmıı. ambalajım yapıyor -

du: 
- Günde kaç paket dolduruyorsu -

nuı.? 

Diye sordum. Cevap vermedi. Usta-
başıları cevap verdi : 

- Bu işçiler, dedi. fabrikada en az 
bet ıcne çalıttıktan sonra buraya ge -
lirler. Baıka itleı<de günde üç binden 
fazla paket doldururlarken burada pek 
az. on beş, yirmi paket doldururlar. öy
le olduğu halde maaşları dolgundur. Fa
kat az it yaptıklannı söylemek istemi -
yorlar. 

Yaptığı işten emin olan işçi kız iti -
raz etti: 

- Bize sür'at yasaktır. Az olsun fa
kat iyi olsun .. diyorlar, dedi. 

- Peki sür'atle yapılan işten mi da
ha memnunsunuz?. 

Gülümsedi: 
- O vakit ondan hoıtanıyorduk. Şim 

di bu i§e alıştık. 
Anlaşılıyordu, ki bu iş ayni zaman -

da tam bir ev kadını işi idi ve tütüncü 
kızlar burada bir nevi staj görüyorlar
dı. Bunlarla biraz da içtimai hayatla -
rından konuşmak istcldim ve ba§ka bir 
kıza sordum: 

- Ka~ eene daha çalışacaksınız? .. 
Durakladı. Biraı: kızardı. Cevap ve -

remi yordu. 
- Tahsiliniz var mı?. 
Dedim 

Yalm:: te7; bir hata yapmamak ıiçin 
bütün dilckatlcrilc falı.'Ylt hiç aocle et

meden çıalı~n ·kızlar 

2 - Tahsili yoktu .. Yahut pek az -
dr, 

fş hayatından §İkayetleri olup olma
dığınr sordum. 

Birkaç krzdan aldığım cevaplan şöy
le hulasa edebilirim: 

''iş hayatından şikayetçi değiliz. Bi
lakis memnunuz çünkü, hayattan endi -
şemiz olmuyor. Buradaki iş. bizim is -
tikbalimizi daha ziyatde emniyet altına 
alıyor. Ayrılacağımız vakit (yani ev -
lenecekleri vakit) fabrika bize toplu bir 
para veriyor. Sandıkta birikmiş para -
mız da var. Elimize şöyle böyle birkaç 
yüz lira para geçer .. ,, 

- İşten çıktıktan ve eve gittikten 
sonra ne yapıyorsunuz? 

- Yemek yedikten ve biraz oturduk-

ihtimal orada elbirliğile kendile
rine iyi bir vaziyet temin edebilir
lerdi; kendilerine ve çocuklarına ... 

Artık yola çıkmaları İcab ediyor
du. Haynrih, karısına: 

biri bir aile kuracak o1an yüzlerce kızın 
muhtelif sahalardaki hilvil,.rini .. ,..,,.,..._ı_ 
için fayldalr filmler göstermek, bazı ra-
manlarda faydalı konferanslar temin et
meği düşündüğünü söyledi. Bu, sureti 
kat'iyyede lüzumlu ve ehemmiyetli bir 
noktadır. İşçiler arasında yaptığım tet

- Siz o kadar çok kağıd attınız, 
ki süprüntü, diye! Biz ikimiz de, 
bunları güzelce yakıp kül ettik. Bak 
işte şurada, baba! 

Ana, baba; telaşla koştular, ba
ğıra çağıra sıcak kül yığınlarını ka
rıştırdılar. Nafile 1 

Ana, dövünüyordu: 
- Neden yaptınız bu işi, ah ço· 

r111.b.., -L ı 
Haynts, bu telaştan hiç birıey 

anlamiyordu: 
- Siz hep demez miydiniz, hani 

ha\'a soğuk olduğu zaman, yakacak 
birşey olsa da yakıp ısıns~k, diye. 

elle düzeltilince görünrrıeZ 
belirsizleşti 1 ~ 

Haynts, ana, babanın 
güldüğünü görünce, tekrar 
cesaretini buldu kendisinde: 

- Denize açılacak mıyıt 
gene? 

··•••-t ..__....__' a-•.,...'"''"'' • tk 
- Evet, seyahate ç 

gene! 
- Benim gemimle ırıH bÜ 

H. .. h . Pek ts - ıç şup esız ... 
rak: Senin geminle! 

kiklerden edindiğim intibalara dayana - ---------------------------.--
rak bu husustaki fikrimi ayrıca gene bu 
sütunlarda yazacağım. 

• • • 
AlayköfkUnde bu aktam 

temsll var fl!:a=,_~, 
Lüks sigara yapan temiz aile kızla - Eminönü Halkcviııden: ~ 

rınrn saygı ile karşılanmağa değer ça - Evimizin Gösterit şubesi, Gülhane • Yabancı artistlerden aıınan ~,.ı 
lışmalarım gördükten sonra dairelerin- parkı ic;:indcki Alayköşkü binasında zanç vergisinin yUzde be&ıe indi ~ 
den ayrılırken c::öyle düşünüyordum: bir kanun lAylhası hazırlanlP ~~ 

'.t 7.5.937 cuma günü gecesi saat 21,30 1.1! yihanııı ·~ /. Kimbilir Çarşambada veya Sultan • mecl e verilml~U. Bu ıa edif· 
seli~ tepesinde oturan bir Türk kızı _ da. (Dekbazlık) piyesini temsil edecek- devresinde ge~mesi bck1enınc1<t ı.ıı ,ı~td i 

t" • YUk8ek mühendis mektebin tf'J(JI!" ~ 
nm parmakları arasında büyük bir itina ır. den ibe§ ıcneye fndlrflmcsl baı<l<aıı _,., 
ile hazırlanan şu zıvanalı veya yaldızlı Arzu edenler davetiyelerimizi Ca.. kikler mUsbct netice verıntıür· ıctlt· ,/ 
sigara hangi sefirin, hangi diplomatın ve ğaloğlundaki merkez bürosundan ala. ki kararı Nllfla vckAletl ,·erece c;t? 
hangi bankerin dudaklarında duman o- bilirler • • Zonguldakla Ereğli arasınd~ tt 
lup havaya uçacak. Belki Hollywood'un da yapılacak Uman hakkındal< ~ 

Pollse hakaretten dün bqlanıımıştır. ....~y.er-,ı1 
haftada binlerce lira kazanan bir artis- ı rı .... ' • Yeni ticaret nnlaşma a ~tll' 
tinin, belki haftada milyonlar kaybeden Ali Rıza isminde biri, vazife ifasr sı- için Ankarnya gC'len Fransız bt "" 

bir kumarbazın elinde dolaşacak" Ne o- rasında polise hakaret maddesinden kerelere ba§lanmıştır. rtJl 6 

lursa olsun Türk işçisinin elinden çr - dördüncü cezada yapılan duruşınası ne- • TckallUUk mUddeUnl doldU ~ 
kan sigaraları dudaklara götürmek Türk azası tekaüde scvkedilecekUr·z.ııf" Tj 

Jd" ticesinde, 35 gün hapse, 35 lira para ce- • Şehrimiz anUkacılarmdaJl ~ ., 
zasına mahkum olarak, tevkif edildi. v J ur ... 

emeğini, Türk malım ta ır etmek de - biri, bir e•I dııha bulunma"llfl ,,d""ll'ı 
tan sonra uyuyoruz. ğil midir? Ve elbette ki : ne nlt topraktan bir vazoyu ııı 

- Tatil günleri?.. - Türk sigarası içiyoruz .. diyecek - Kulelldekl merasim ye etmlgtir. ,.tt1" 
- Ya bir sinemaya gidiyor veya bir ter.. N. A. Kuleli' askeri lisesini bitiren genç _ • Sultanahmed medresc!ln~rlııolf!'~ 

GELECEK y AZI oıarak kuııanıımuma karar unde_!; t' 
gezintiye... : lerden iyi derece alanlara cumartesi gü- • lnönU şUhcda Abidesi ön r"" 

Burada birkar satırla bir noktaya işa- En genç ve en ihtiyar · İfçiler na11l .... ayıl 
:r nü saat on dörtte mektepte mükafat _ olduğu gibi bu senede 9 .. . 

ret etmek istiyorum. i~çi kızların en bü- çalışıyorlar? Bir dakikada 6 Paket 11 Jik merasim yapılacaktır. 
yük noksanları umumi bilgidir. Çok kıy- dolduran 11 yaıında iıçi kızın an)attık-ı ları verilecek bu münasebetle bir me - ---------- .ıl~ 
metli fabrika direktörü Bay İbrahim, her lan- rasim yapılacaktır. Eminönü Halk89 ttf 
nnn11111 ııuıııımıı 11111 uııııııııııu 1 mııııııııııııııı 111111ıııııııııu1ııı11ınınıuuııııııııımnıu111ııııııııım1tttırnnıH"'"""'1mı~neıaııJ1 ı nıın ıull*ıııııı111111ııııııııııııı1111111ıııııııı1111111ıııım bugUnkU konfe.r' ;!.. 

Fl·ravun meza>larını açanlar bı·r ::ı~::~::nH:~~e:1~~:~1;.:.~~ 1 f eranslann on sekizincıs~J11~ f 

l ? ma günü saat 18 de ı"1 oe. ~ 

laAnete ulfrar ar mı e }oğlundaki merkez saJonb~tJe~ 7 
41§ . Ahmed Asım tarafmdııtı il U-' 

içtimai vazifeleri) rne'.Z~ c;t'f.~~/ 
Buna bir 1ngi1 iz inanmıyor projeksiyonlu olarak ,.eril<~s ~' 

Davetiye yoktur. Her " ' /.! 
çıktım. Fakat bir l:iefa bile lanete ufra- d.iaıında yürüdüğünü söylüyordu. Hal- DUn Hıdırellez yaP ~e Firavunların mezarını açanların la -

netlere uğrayıp başına türlü belalar gel
diğine inannuyan bir İngiliz çıkmış -

k d. . ıalc ~~ dığımı bilmiyorum. buki ben onları, en ı yatak odama al- Dün Hıdırellerdi: eskı diltl .J 
Bana Mısırda yüzlerce ınumyanın dım. Gecelerle onun başında uyudum. kış dün bitmiş ve hakiki Y8"' 4"'.• 

kafasını, kolunu ve dig~ er azasını gön - Fakat heykelcikler, çok dürüst hareket b ba l fi~ tır. aren ş amıştır. 11be I 
inglbaç isimli bu adam, eski Mısırı derdiler. Onları yeniden inşa edip eski ettiler. Bir tanesi bile yerinden oyna - Fakat evvelki ak~aınd~ 'f)f· .J 

en iyi tanıyan bir tetkikçidir. insanların firavunların hüviyetlerini mamıştı. Onları müzeye kaydettik. Ora- eden yağmur dlin şiddctİ11~8rd4
~ 

inglbaç diyor ki: Ben bu kadar sene meydana çıkardım. Bir şeycik olmadı. da da kimsenin şikayetini mucip olacak m'.ş ;e akşam geç vakte ıca '1 
eski Mısır eserlerile iştigal ettim. Ye - Meşhur bir diplomat, bana iki kü - bir halde bulunma:lılar. Söylenenler mıştır. ııeı f 
rinde tetkikat yaptım. Mezarlara girip çük heykelcik göndermişti ki, geceleri hep vehimden ibarettir. Bunun için dün hıdırc ı<l•I 

...__ • . lkllldlllllllllM111tlfflllıtllilMtıllJtlıttlHllMıtıllllllflllttlttttdHIHI Ulll111ı111llflllllll1t111yıU1lllllllfM1ıııt1Hi* Hlıtıı1 11111UllllllU111MNl*IHtWlıttııttiıtllMtUtıı11ullUlllUQllHJltllllWUlttıı- hazırlananlar bütün hazırlı 
gününe bırakmışlardır. 



ıerine aid gazeteden kesilmiB bir 

On yedi yaşındaki bir genç kızın re"'1n· 
çantasında: 47 ya§ında; 

Bir erkek artist resmi (ekseriya 1ki dudak boyas1; bir altın clgara 

(Vatymıı s inci 8CJ.1f1fado.) 

Charles Boyer); bir dudak boyası tabakası; bir "Güzellik enstitüsil,, &

(mendilin içine sa.rılmışt1r); kmk bir bone kartı; otuz otuz beş lira kadar 
pudra kutusu; bir hatıra olarak sak- bir para; bir gözlUk; bir ayna; bir ar. 
lanan kuru bir yaprak; gazeteden k~ list resmi (ekseriya Tino Rossi); on 
silmiı bir hikaye; bir sevgili mektu· sekiz ayına basan çocuğunun resmi; 
bu. " kocasının bir yabancı kadınla konuş. 

tuğuna dair blr ''doıt mektubu,. ; bir 

gece evvel baloda dansettiği 2encin 21 yaeında: 
Açık renk bir dudak boyası; güzel 

bir pudra kutusu; markalı bir mendil 
(bu marka kendi ismini göstermez); 
bir tayyare piyangosu bileti; bir ci. 
gara paketi; annesinden gelmiş bir 
mektup; alışveri,e aid bir hesab pu· 

suıası. 
37 ya1ında: 
J{oyu renk bir dudak boyası, bir 

resmi. 
57 yaşında: 
Lavanta kokusu içinde bir tenten• 

mendil; dudak boyası; kutusile bera. 
ber bir gözlük; bir tarak; gazeteden 
keflilmiş bir yemek tarifi: 1 asprin 
ku~usu; l çiklet; 1 limon veya nane 
şekeri; bir doktorun randevusunu yaz 
dığı kağıd; çocuklarının ve torunları· 

nın resimleri ... 

gUmUş pudra kutusu; ''hayranınız,, 
imzalı bir ''toy dclikanlı1, mektubu; 
bir gözlUk; 1 anahtar, bir diğer bir a
nahtar (ne anahtarı olduğunu kendi- --------------
si de unutmuştur); kocasından gelen bir mektub; altın bir cigara tabakası; i" ........................................................ . 
berberin abone kartı: bir artist resmi 1 
(ekseriya Clark Gable); zayıflık çare. 1 ACLIK 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V AKIT Kütüpaneai 

Fiab 50 kurut 

Gihıil gcrmi~ sayılar 10 ·ı.mnı~tur 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: •7 

iki filo elli adım gak/aştı. iki taraf tan da bir ok 
yağmuru başladı. Türk yiğitleri gagları gerip 

gerip ok yağdırıyorlardı .. 
Umur Beyin canı sıkıldı. lar; askerler ve gemic:iler kendilerini zin kana boyannuı olan ıularında tit -
Hazırlıktan bir iki giln önce bitirip lcurtarmak için denize atlıyorlardı. Ci - riyordu. 

de hücuma geçmi§ bulunsaydı §imdi bu nevizler onlann 'aralarından sıyrılarak Umur Bey biru önce artık bmiri 
cremiler yüz geri dönüp giderlerdi. geçiyorlar ve bu sırada gerek gemide o- çantada bir keklik bildifi halde timdi 

- Mehmet Reis demir alıyor. lanlara ve r:crek suda çırpınanlara ok böyle düıünmUyordu. Bununla beraber 
Bunu Cuğa Bey aöylemiıti. yağdmyorlardı. yılmamııtı. Erteıi aabah erkenden ve o 
A m On kıyılarındaki haf'f T" k · zamana kadar görUlmemi• bir hızla hU-ga emn 1 ur Bir saat ~eçmemi§ti ki Cinevızler ar- s 

filosu ldireklerini kaldırrnıı, demir alrnıı kaların1dt{ birkaç yaralı tekne, denizde c:um kararında ıarar ediyordu. 
e kil k l" kerek dU•man fı'losu ı • Yaralarını kendi elile ve deniz ıuyile v re se :r nun yo- bir kaç1kömür parçaıu ve halet. yanan 

tunu kesecek tekilde manevra yapnuı _ ~ t . 
1 

yıkadıktan sonra çcvreıile ıaran Meh • 
gemi;tr bır,akarak gururla zmır imanı· met Reiı de hiç kırgın ldefildi. Aklı b-

~ ( 
tx. na doğru ilerliyorlardı. d ğ dil - Mehmet Reis bunları püskUrtebi- mir limanına o ru uıakla~n ıman 
lirse, kaleyi tek bapna elde etm.iı ka • Mehmet Reis başından ve kolundan donanmasındaydı: - t • - 1ı 
dar §eref kazanır. y.,alı olduğu halde güçlükle kendisini - Onları bu gece limanda iken yıka· Divarın Q.stüne çıktım .•• Arka tarafa 8 

Umur Bey bunu ıCSyledikten ıonra karaya atmıştı. bilsek 1 Kaybolanların hepsini yeniden 
Yusuf Beye"döndü: Güneı Kösten adasının üstünde git- kazanmış olurduk. • ~ete idim; birdenbire durdurll• 

_ Bin atlı ile arkamdan gel! 
1 

tikçe büyüyor; bulutları ve gök kubbe- Dedi. Dl / "' d • , var n aşagısın a... ~'" Dedi. Atrm~Mehmet Reiein ıçıldığr yi kızıla boyuyor ve bu kıııllık körfe - (Devamı var) \'f"' 

kryıya d;iru' eüJdU. -~----------------------------------------- Bulunduğumuz yer, e 

Yu~~~~;it~~~:~;~iJ~:1::1ı:~!~ B u·· y u·· k T u·· r k ·ı n k ı I aA b 1 1 ~e:ı~i.~:~a':':.§::" ~ 
iri uçuyordu. tık? Bu avlunun öbür ~u1" 

Düşrriin gemileri-<.Tilrk. gcmı1erinin duvar var mıydı ve bu 

=~~~~ar;~i~~!~z~;:rb~~ karşısında kardeş Mısır mı ~:~r:d~~·est·ea:::~ ribirinin kuyruğuna bağlı ve denize sü. - Sen buranın Y 
I' • • .. 

rünerek uçan kocaman kartallar gibi bilirsin, dedim. _,,d 
,.~ ., " ""' "' .. bufY bOrda nizarrunda.iken,1avaı yava~ pro- - Kim demi§ ben 

va hattına geçtiler.""Aralanı~a ancak s· M azetesi diyorki CISI değilim diye? ·~ 
birer Türk gemisinin girebilec:eği l<a - lf lSlf g _ Hiç ... öyle zanned~efil 
dar boşluk vardı. k I "b h k k d r •• k Nevyorklu haydutıard3:° e ıı-' 

Umur Bey bunu ... iyi)~ulmadı: Bir Mısır şairi Türk . in 1 a . •. a ın a ur Harvest gene kendillSoııı' 
- Kurnaz davranıyorlar f.. kahalarından birini attı· 

::o:~ hv:ıt~da ilerliyen.,Türk gemi· şairlerinden daha iyi mısralar yazmıştır leşti ve: d ;;.,ırııU _:,, 
. . ...... - Benim kim ol Ue-d ıt'.J 

feri otuzdan çoktu. Fakat.bUnların ıbir· u __ ır Matbuab, Ankaracla ı'mzala • ye vilayetlerinden madud olan Mı· eski Ankara elçisi Abdülmelik · Hern e, 
.. .. ınıa anlıyacaksın, dedı. .., rııJ 

kaçc birden düıman gemiler!nden birer nan Türkiye • Mısır dostluk muahe· sır bugün, Allahm fazlı ve evlatla- Hamza Beyle şimdiki elçi Mehmed dığın adamın kim oldUğ\J 
tanesini sararak hücumboedemikyecekllcr- desi münasebetiyle hakkımızda bir· rının cihad kudretiyle istiklalini ta- Müfti Elcezayirlinin iki memleketil dakikada... ,.,!] 
di. Eğer prova hattım zara açı mış ço1c dostane yazılarla doludur. mamen elde etmiş bulunmaktadır. biribirine yakla~tıran bu miibecce Gene mJlaınmalı '!fluıırrı 
ol~ kl~filosu bu _açık~er Bunlardan ~.,. Ahram""'!!..._gaı:eteıl TörKiye ı s:müia'Vit eaasma muste~.~~-~~"tı-ıy·a--ı~ hadiseyi hafarmek için .:gös· mağa. başlrunıştı. F!\İdıt.db ~JOV 
süzülüp geçec;kti. diyor ki: nid bir anlaşmaya varılması iki dev- terdikleri biiyük hizmetleri itaretler na endişe vermiyor da e~ 

Mehmet Reis göğüs göğUse çarpı§ • • M b f d let araoında tam bir dostlugw a yol ve onlara •ükranlarımızı sunarız... katen H.., ... ,est kı'mdi? netl; lif .. .. ... • • • · ' ısır, ir sene zar m a üç mü· "' :r ..... • ..rr 
maktan ba~ka bir yol görenuyoidu. açmış bulunuyor. Türk - Mısır muahedesi hak- Be d k' haydu 

tki filo elli adım yakta;'fr, him siyasi muahede akdetti: Birin- . d n onu, bar a ı . ..yle 
" • • :r cisi ve en mühimi Mısırla lngiltere a- Mısır, Türkiyeye karşı, daima bü- kında "El - Mukattam,, gazetesı c ruyordum. Halbukı, o 

İki taraftan da hır ok yağmuru baş- k yiik bir temayül beslemiııtir. Büyük diyor ki: ti rasrnda akdolunan dostlu ve yar- :ı- söylüyordu. . iJ1. 
lad" dıın muahedesi, ikincisi, Mısır ve Harpten sonra, Türkiyenin geçir- "Dün Mısrr ve Türkiye arasında _ Nevvorklu değil ın15 Türk yı'ğitleri yaylan gerip ıerip ok b k h h 1 1 'f ki · J 

-..· ' tr.. . Hicaz arasında akdolunan muahede- diği \iyii imtiTankı ~uba ~set eh ta- yeni muahede ve ittı a adrm ımBza. tekrar sordum. "" .. ı·ııı Yo.ırr<lmyorlar; Cin~vızter de onlardan k' · · ·· · 1 ld h b l k ·· il"" 0 
... dı'r. Üçu"ncüsüne gelince Ankara - ıp etmıştır. ur ıye u ımtı an- anmış o uğunu a er a ı · oy- - Dedim va sana, a"!Jll geri kalmİyorlardr. d l ı k k 1\ 'l ) J dd be · ·k· f " ııc,.ı'" ... • da ı'mzalan· mış olan Mı•ır _Türkiye an gaip o ara çı mca ıv ısır ı ar lece bir mü etten rı ı ı tara ara· duguw mu yakında anlı.Y 

11
.,.., Körfezin en dar yerinde bulunuyor- " · ) M k l b' - d w 

muahedesidir. son derece sevinmış er ve ısır şa- sında devam eden müza ere er ır Hadi yürU şimdi, gel gı e,t11sj! 
lard~ehmet Reis gemisinin kıç kasarasr Bu muahedelerden herbiri bir ih- irleri bu yönde birçok yazılar yaz- anla,ma ile nihayetlenmiş bulunu - raz yavaş konuş, konuŞ~dif· .. 

• , .. , ~ ..... ~ .... "..-"B ... h b k b . . d mışlardır. Yeni Türkiyenin canlan• yor. iki d~vlet arasında bu vesika- tarsa yandıgwımızın resrn. .
1 

_ıçf' Ustünde yalın kılıç duruyondu.~1 ır arp tiyaca ve üyü ir ıstırara ıstına b .. T·· k l M d b k .... ı.. 
._ ... --. • ld .. 1 · l ması hakkında ütun ur şair eri- larm imzası haberi ısır a i.iyii 8.. .. .. d ' 

1 
dı'm cıesıw ... · · ~ · burası o uguna etmektedir. Mısır ile ngi tere ara- M ozunu ın c • M ..ıt' .. ıçın en uygun ,yenn nin yazdıkları şiirlerin ısırın bü· bir sevine; le karşılanacaktır, ÇUnkii d' neı·' 

t üphe yoktu. Btiiun kib' sağa ve ıola sındaki ihtilafları tesviye eden mu- k - Peki ama, de ıın. 
~ yük şairinin yazdığının abına va- Mısırla Ti.irkiye arASında siyasi ve baykırd · ahedenin ne gibi zaruretlere istinad b l d ruz? ı. 1 

• ramaz sanırız. dini bircok eski ra ıta ar var ı vı! """" ge _,ı -:Hücum! .. Aboı:_da!.. ettiği beyan ve izaha lüzum göster- d - l · c:. ... ki T 
1 

- Benimle bera~ did~.d 
, ~ • -- ... ~,~ t1 n k" Ahmed Şevki, yaz ıgı ö mez şi· Satklı Mısır milleti '3'<'r ı iirk mi - bet,, r 

K~e~~~b~~n~ .. ~~~~ ur.ek- miyecek kadar sarihtir. irinin ilk mısramda diyor ki: l~tine kar§ı d1tima sadakat hisleri - Anladım, bera cJıl 
lere~ıldılar.p;~~~.ı~ .~ nnda- Keza, Mısır ile Suudi Arap hü- "Ulu tann bu ne yüksek bir fe- beslemiş ve Türklerin Kamalist kat, buradan nasıl çıka ~ 
ki denizde dizi dizi çalkantclar oluyor - kumeti arasındaki siyasi alakaların tihtir, idare altındaki terakkilerini dostluk tlyorum. _ ı_.ta ııt ~ 
d b. 1 dı ··ze . (Hali - Buradan rıkrnll-l' ... r0"· V''..i u. ıran aıma ve yar m esası u rıne Ey Türk Halidi 'dibni Veli- ve samimiyetle 'takib cylemi~tir. 1i uY ' 

Gemilerlde kumandalar tekrar olu - istinad ettirilmesi icap ediyordu. d · d. ) A H l'd' · karşıya: Işıklar görfiI1 nıı'',ı' 
e una e ıyor rap a ı ının ru· Tiirkiye ·, istiklalini istirdad ede- r .ır nı.:yor.du: Mısır le Hicaz hemhududtur. dm " şurada bir boşluk va · lde 

hunu canlandır · rek nüfuz ve heybetini fazlalaştrr· rbll _:'Hücum. .. Rampa! ... Abordaf., iki memleket arasındaki anla•· B ~ b d' k d k d f sa atlarız. Arkası be I< 
-s u mısram ışrgı e e ıyete a ar mııı ve kuvvetlenere mü a aa vası· ı~ '.t - Ku··rek kaldırt... mazl"ıcnn Allahın ı'znı'yle bertaraf o- · 1, k b' h "' Gürültü gelmedig~ine, " 0ıacYt c· sürece...., ıymettar ır cev er mesa- talarını tekemmiil ettirmiş ve Orta J l< "" ~ 

- Kanca at!.. lunrnasını temı"n eden muahede on - b d T k. J 923 d L ğine göre dar bir ara ıd0M'l1~ esin edir. ür ıye e ozan Şnrk ve Yakın Şark milletleri için ıs· . 
- Bağla!... 1arm biribirine bağlanmasına imkan muahedesini imzalayarak kendi dai· bir nümunei imtisal olmu11tur. Avlunun P taraflJlll pek f 
- Hücum. verm'ıııt.ır · d h bt vv l k d' . . . b l Yaklaşınca, önUmiizde d'':.ıııı11 

-s • resın en ar en e e en ısıne Ayrıca memnunıyetı muci o an .. r Denizde bir kale duvan gibi ilerli - B b h b. h l d M ·ı k il mıyan bir duvar bulun 
una mÜJa i ır a e ısır ı e mensub olan birço mi etleri. ayrı bir hadise de ecnebi imtiyazları hak· tı 

Yen sekiz büyük kadırgaya karıııı otuz T" k' d 'd' lk' 'il ld kl · · k Harvest: . ..ı -' 
:r ur ıye arasın a mevcut ı ı. ı mı iyette o u arı ıçın, çı ardığı kındaki konferansın toplanması ve , ... kuı-ük ve hafif teknedeki Türkler c:an- l k · · A )Ak 1 k M b '11 1 işte dedi Bu dU' 

;s mem e etın sıyası a a a annın pe zaman; ısır, u mı et er arasında Mıııırın bu yöndeki isteklerinin Mil- - • · t ı" ıannl diıılerine takarak dövücüyorlardr. b" k l 1 d .. b l d M T .. dı sen sa;;. '--- sel..: .... c · ~ıe 
-s :ı uyü o masına ve ara arın a mu- u unuyor u. ısır, yeni ürkiye- Jetler Cemiyetınde görüşiilmesidir. o IJ\:!ı ~·· pı 

Kürekçilerden Türk olanlar da he~n messiller mübadele etmiş bulunma- nin bu yüksek hareketini takdir et- Filhakika Türkiye İmtiyazlar sahibi Duvarı aşmak jşte~ıJtld~/ 
~ilahlarını kaparak kalkmışlar; 'düşman larına rağmen birçok muallak me- ti ve ondan dolayı minnettar kaldı. devletlerden olmadığından Montrö Bir sıçrayJp yukarı tU ere• 
gemilerinin güvertelerine fırlamışlardı. seleler vardı ki bunlar Büyük Harp· Keza Mısır, yeni Türkiyenin yük- konferansı azasından bulunmuyor duvarın üstünde bir döfl ~ 

Fakat oraya güçlükle çıkrhyorclu. ten miras kalmt§ ve Mısırla Türkiye selmesi hareketini takib etmi~ ve ise de imtiyazların kaldırılmasına ta· rafa... ·diJSI' 
Çünkü Türk gemileri düşm:ın gemi· arasında ihtilaf sürmesine meydan Türkiyenin muvaffak olmasınr dile· raftar olması tesir husule getirmek· ... Atlamak üzere 1 

terinin yanında kartala göre atmac:a gi· vermişti. Bu meselelerin tasfiyesi miştir. Türkiyeye karşı eski muha- ten hali kalmıyacaktır. Çünkü Tür· durdum: . eıJr' ~ 
biydiler. ve bunların halli ve tedavisi için iki leseti göstermekten hali kalmamı§ kiye Milletler Cemiyeti azasından· Cözüm aşağıda bır aJ1ll ~ 

Mehmet Reisin aborda olduğu gc • memleket arasında ittifakı icap etti- ve Türk milletinin koyulduğu iti dır ve bu mevzuda reyini açıktan Suda, ka.rşıki binıı.I ıf 
mide bir duman ve ateş görüldü. Bu a- riyordu. başarmasına daima duacı olmu§tur. açığa söylemiıtir. eediyordu... . bit'; 
t~ş bir aralık havaya frrladı ve Türk ge- Mısır ile Türkye arasında 1937 İşte Mısırın Türkiyeye kartı his• Gerek Türk matbuatının, gerek Su, oldukça genıŞ f ~ 
misinin teknesine düştü. Oralda korkunç de akdedilen dostluk muahedesi mu- siyatı budur. Türkiyenin Mısıra · Türk devlet adamlarının Mısır istik- hyordu... ~~ 
bir surette yanmağa başladı. Cineviz cibince aradaki muhtelifünfih mese· kar§ı olan hissiyatının da böyle ol· ]ali lehindeki lisanları Mısırlılarca bir Deniz kenarında ~;I_ 
gemisinin küpeştesinde baltalar kalkıp lelerin halli ve halihazırdaki muahe- duğunu tahmin ediyoruz. Binaen· bağlılık olarak kat§ılanmıştır. buradan bir nehir 1111 dt':J 
kalkıp indi ve Türklerin attckları kan • denin esaslarının vaz'ı icap ediyor - aleyh yeni muahedeler yeni devlet • Bilvesile burada Yunanistanın Benım duvarın üstU~ ~ 1 

tatarın ipleri birer birer Jtesildi. du. Bu esas i.izerine yapılan müte- adamları ihdas etmeyip mevcud bi"r ..Mısıra ker§ı göstermekte bulunduğu gören Harvest, aşağıd ,,tl, 
Düşman gemisi sıkı bir hamle yapa· addit 'tecrübeler iki devlet adamları- irtibatı tanzim ederek sabit bir şe· liakikt dostluk hissiyatını kaydetme- - Ne duruyorsUJ1• 

' rak Türk gemiıinden ayrıldı. nın aradaki müşkilatı izale için gös- kilde ortaya koymaktadırlar. Iiyiz. Yunanistanın Montröde Mı· ya... ;'' 
Diğer dü§man gemilerinden de ateş· terdikl~ri gayret ve himmet bütün Sözümi.izii bitirirken, bu muahe· sır isteklerine müzaheret etmesi Mı· - Sen gelip de atlll 

ler atılıyordu. ihtilafların tesviyesine ve son mua- denin vücuda getirilmesi irin büyük sıri:la büyült bir sev·, : tevlid etmiş· - Ne var? /. 
Umur Bey atını denize doğru sürdü hedenin akdine müncer olmuştur. himmetler sarfetmi§ olan Mısır ha- tir. - Gel de görUrsUJlu;e ~ 

ve sıkıntılı bir ıesle söylen:ii: Bugün tahakkuk etmiş olan Mı- riciye nezaretinin yiiksek adamları- Şu sıralarda Türkiy' ' ... Yunanista· O dn, duvarın ust tef"-
- Rum ateti kullanıyorlar! Boı yere sır ve Türkiye anlaşması Mısır hal- na teşckkiirü borç biliriz. Her hizmı-t nın Mısıra kar~r SlÖ" ' ' ';k]eri mü- Ara.;ıd~k i suyu g~ef 

'·rnlacak bizimkiler!.. kı tarafından büyük bir sevinçle ~ahibine, hizmeti derecesinde takdir zahereti Mısır b.kkiyle tnkdir ede- - Bak, dedim. BU 
Türk gemileri birer birer batıyor - kar§ılanmıştır. 32 sene evvel Türki- göstermek §arttır. Biz de Mısırın cektir.,. ( 



d'Yseri viliyetin
e ilk beş yılda 

Ya 1 ır.ıı,,. Pı acak işler 
~ı, <lıusus· • 'e d:~llı.Uıak ı) - VHayet umu
'/ ~~~hnıştıereıerini sona erdir. 
"er~ından .. r. Bu mUnasebctJe "'-==='• 

1~i.. 'Uyclcre b' 
~l.i -Ytir. \riJ. U' çay ziya- Vf LA YET U-
' l'e 0 Ilı' ayet bütçesi 502621 MUMİ MEC· 

afla rn;:teıktarda tekabül ede. Ltst DACILIR 
• ta.g .. va · 
t diki r.u zın olarak tanzim KEN MÜHİM 
ı Çe 33s.ss~ Ye ~evkcdilmiştir. KARA R L A R 
l~ Olarak fcvk~lii.dc bütçe de VERDİ; BÜT. 

t kuıtur \•c .tes?ıt .cdilmi~tir. ÇEYt KABUL 
t~»ııınıst ~ol~1slcr.ne önemli EDE R K E N 

'4 lll§tıni~r. Ögretıncnlcr kad. BEŞ YILLIK
1 ,,ı, İ'llJık ıştır. 

~-~llll· ll'lcsai ÇA L I Ş M A 
., ~ ~· bu p Programı da tan- PROG R A M I 
~talı e bata~~~~arnda belli ba.,lı KABUL ETTİ. 

il( aJıeııin i arın kurutulma
ıaı lllektebıerllŞaatrnrn tevsii, ye. 
~ı, :tnUı.eni!apılrnası, telefon. 

t 1·8taaı, ltkl\o lllodern bir hale 
~ll8u ''e • . Yonıarı . " rınm tanzimi 

1 Piyes seyredilirken ... 
Konya tiyatrosunda bir panik çıktı; 

gara/ananlar berelenen/er oldu 
J\onyada lise tarafından belediye -------------

sinemas:nda müsamErc vcrılirken bir 
panik çıkmış. yaralananlar, bayılanlar 
olmu~tur. 

Vak'a şöyle cereyan etmiştir: • 

1 

Talebeler tarafından (Himmetin 
oğ!~) adlı ~iyesin .ikinci perdesi temsil 
cdılırken bınada bırdcnbire gijrültillcr, 

. koşuşmalar olmu~. esasen tcmsıl sıra. 
smda salon lambaları yanmadığından 

fJdemiş' le 

Bu yıl herzaman
dan fazla .• 

Pamuk tohumu 
ek iliyor 

lzrnir vilayeti pamuk müstahsil· 
leri için Ziraat Vekaletince ayrılan 
ve gönderilen Akala pamuk tohum
ları gelmiş ve kazalara tevzi edil
mi_şti. Bu meyanda Ödemişte pa· 
muk ekenlerin azlığı nazarı itibare 
alınarak Ödemişe yalnız bir ton to
hum gönderilmiıti. 

l Sitt lciıJJjYen k lllşa.sı, kağni ara
ıçiıı ~balar aldınlnıası, zürraa 

Kayseri Mcc7isi Umumi •üyeleri 

h:ılk ne olduğunu kavrıyamamış, bir 
çok ı:::nseler yangın var diyerek dışa
rı f .... mşlardır. Diğer seyirciler de 
bunları takib etmi~, salonda bağırıp 
çağırmalar \'e bir panik zuhur etmiş. 

tir. Bilhassa balkon ve üst kat loca. 

Jarda oturanlar kendilerini merdivene 

zor atmışlar, bu sırada pek dar olan 

merdivenlerde itişip kakışmalar yüzün 
den yaralananlar olmuştur. Perde ka-

Hükumetimizin pamuk ziraati· 
ne verdiği ehemmiyeti göz önüne 
getiren Ödemitliler bu sene her se· 
nekinden fazla pamuk yeri hazırla
mışlar ve fzmir valiliğine müracaat 
ederek fazla pamuk tohumu iste
miılerdir. 

· 1~ir topı~&aptırılnıası, Haı-/ ızmlr •ergl•I için tenzlllt 1 
~ ıuı salonu yaptrrıl • t . . . . 
• eaine arının fen ... : bo • İımir, 6 (Hususı) - zmır scrgııını 

Konyada yeni bir mUze 
kuruluyor 

panmış, salonda ve merdivenlerde üç 

çocuk, üç de ya§lı kadın bayılmıştır. 

Bunların tcdavisile uğraşıldığı sırada 

sahnede de iki kız talebe bayılmış, bir 
müddet sonra yangın veyahud kaçıla

cak herhangi bir hadise olmadığı, si
nema kapısında biriken yaramaz ço. 
cukların kapıyı zorhyarak jçeri girip 
ko§uşmalarmdan ileri geldiği anla§ıl-

ııı •· ~ar~~ ~ rularJa k tJ • d.. · 
"' -e~- '41Ul olunm f'd ziyaret edip memle e erme oncn zı· 
'''isı ı, nıuıı ası, ı an- d . 11 
,~ tibt ı.. lelif dis 1 yarctçilere Bulgar emıryo annda 
-ı..,7f\ı\... •ıusus Paııser er . d'" •· b·ı · · ·vvu ı· atta 8arfed·ı k .. yüzde 50 tenzilatlı onuı ı etı ven • t n~. · ıraJrk ı..A_ ı me u- • . . .. 
· · ~ bir . ~ Yilda tatbik ıecektir. Sergıde teşhır . edılccck nu • 

Konyada mevcud gayri islimi eser. 
!er bir araya. getirilerek bir (Gayri İs
lami eserler müusi) teşkili düşünül
mektedir. 

Vilayetçe Ziraat Vekaletinden a· 
lınan müsaade ile tekrar yedi ton 
pamuk tohumu Ödemiş müstahsil
lerine verilmiştir. . Bu da kafi gel
memi§ ve tekrar nfüracaatte bulu· 
nulmu§tu~ 

~Ilı· ırnar bütçesi tanzim muncler de dönü§tC ücretsiz naklcdi -
b_ .aYıa ,.., · 

~ ~"'tJk • ~•~k ba .. lcccktır. . 
'-." ' ev1lni2in fa ~r munue- Tunada işliycn Bulgar devletine 
L~. 'b. u taJ.artndanp ba.cıhk ve sun't ait vapurlar da ayni tenzilatı tatbik c-

Bu işle bizzat vali B. Bardakçı 
meşgul olmakta ve eserlerin tevhid ve 
tasnifile tanzimi için alakadarlara e
mirler vermektedir. 

mıştır. ' 

Emniyet direktörlüğü bu hadisenin 

mes'ullerini tesb!Ue meşguldür. Vazi. 

fesinde ihmal gösteren zabıta memur. 

Jarı bulunup bulunmadıı:ı da araşhrrl-ı 
maktadır. fbmall~ri görülcnkr şiddet

Vilayetin bu defa Ödemi§ müs
tahsilleri için Ziraat Vekaletine vu
ku bulan müracaatine gelen cevabta 
Akala pamuk tohumu kalmadığı ve 
yerli kap1'1r kozalar hastalıklı oldu· 
ğundan Ödemişte pamuk etmek is
tiyen miistl\hsillere bu yerli tohum
lı:ırdan vrrilmt"si bildirilmistir. 

it' Q\l a..-. ır ser · ı 
8iıı..oıllıutı-·gıde birçok bed'• gı açı • dcccklerdir. 

'ltııi:'ıa U§tur ıı eserlcrı·----------tb.' ta ıidc~· sinemasında meccani filmler gösteril-
bı.ı ltıahııus ol ıyccek kadar fakir mekte, bu suretle halk faydalanmak. 
~ıı.h rnak .. 

e:r- on be ~zere Halkcvi tadır . 
.,..,,..lliiiii=-~ bir şehir O. Ö.:MJn 

)füunin nerede kurulacağı henüz 
kararlaştırılmış değildir. Müze yeri 
tayin edildikten sonra !Konya müz.e. 
sindeki gayri jsJami eserlerin de yeni 
teşekkül edecek müzeye alınması mu
karrerdir. le tccziyç edilecektir. 

~ 

4ll:ş 
OLKEsJNDE •• 

l ltı ar 
toPrak~!na _bağlayarak birkac gün 1 mideye ve bir kısmı da kana geçen 
Sok RÜ u~crınde bıraktıktan ;onra zehirlerden... Bunlar arasında en 
~Otlar. leykırnıızı bir renk ide celi· korkunç ve müessir olan "Alfa" de-
d .. a e h' d' B d .. 'Ret !ef nan, parlryan, hayrete nilen. ze .ır ır. . u~. an ~?.nra. çu-
haı, İplik) fa.f _koyu kırmızı boyasile rümüş eskı palmıye koklerı uzerınde 

Bu '> erını boyaznaktad 1 büyüyen ( koubassısıhvamm) ve 
~ ] ~0rkh ır ar. h h " "B h 'be " · ~ ilcr k 1 unı darısının tohumunu "Strop ant. us ve u ırı er gı· 
~ovd;:ı_t a ın tokmakla b' k d bi zehirlerdır. 
t>".. ~ en ır cu ur a k b'I h d k k' Rlıtü" I aonvı iki t ~ d Buna mu a ı sa ra a ea ·ın. ıt· 
~··k JOr ar G . aş arasın a A k 1 

U bir f · rı renkt k' t b"'. riyat bulunmuyor. nca spanya 
.,.. ıtınd e ı o unu u b I (Ca . . . 
ı ah a pi§iriy ı biberi u unuyor. paıcum mınr 

Pek arnnı or ar. · k k b k · · d k' k .. c;ok . . Ur ctnıi§ da d h lk mum) ırmızı a u ıçın e ı u· 

D
çOcukJa ıçkı tedarik ed' rı anb }\k. cük bezelyeler de kulübelerin yakı· 

a· tı ta ıyor, u ıç ı • .. ··ı" B d b. d 
1 ırna k nıanıen h d' nında gqru uyor. u ara a ır e 
Qo u]··b I arap e ıyor. d "G I 

f olar k u e erinin .. .. d sarı kök var ır. urcuma onga,, 
1, a " onun e sar • T 'ki • ı· k k ı l\.1r11ı .,atıyorlar bununla evarı er en a a o u arı· 

l'rıctrcdc Ilı kabakla; • b" ,,e kuskus köklerini kazanıyorlar. 
~ki .. n dah b" ın vasatı ır nı _ ... 
1 

1Rı h.. a uyüöün·· K'd' b Ekmek c:.gacının meyvelen Ar-
crc: . "'•intak " u ı ı a· . d ·ı 1 0 

1_ t!aı Ye d asında görd" . b' t rpus .. zıya esı e yayı mrıtır . .,.,u. 
IQ\L .. r e " um, ın· eca . . - J - be k'J 
t. Uilgrn k.,atıyordu B 1. me""·elerının agır ıgı § ı o-
ı ]) k • Pe f' · u azamet ı nun " -· d' B l ·ı· lıdr c ta.le t ne ıs Ve İyj kokulu e· dan aşağı degıl ır. un ~ra ı ave. 

r. 'Pkı bir kav 'b. daha birçok kıymetli nebatlar 
)' ct)iJe un gı ı tat· ten d "Sisalstavde,. çok boldur. 

Uaarcaindr bunun tahaın . ~r ırj r yüksekliğinde yaprakları 
•arho en fara nıur etmış .. et~e ef dalıklar mÇYdana getir· 
ltır1 ~ edici jçkr tarıında kuvvetli b~y~k un ın tasavvur edemediği 
•c İ)lj b~ktcki ka{apıyorJar. Küçük mıştır .. ~~l")miyen uzak düzlükleri 
~ ır l'ai c ın çekirdeğinden nihayetı goru 

YU" hranın c .rkarıyorlar. - kaplamıştır. . ·c d t k 
"en "M enub v h cha Jardan ıstııa e e me 

Ya Yak arnok" 1 a alarmda bü- Bu n t d b'nlerce kantar lif 
tc.i . ın ' o)d k ça darının da sarı- mümkün olsaY ı .ı. b.. .. .. 
J 'ar B u Ça d .. . d' F kat ıtınasız uyumuş 
~nan k" irkaç kil eg .. erli tatlı usa- almabilır. ı.. a tarafından el ko· 

tikten a okJerindcn ~~gırhğmda bu- ve hiç bır ın~. "mÜ§ bir ııf"kildc 
l'or, ~ )~ta latif b'cıg veyahut piş- nulmamı§ ''e çuru s 
bir)Cfti~r ıler bu tın ır un elde edili- yerde yatı~or. ba • meyvelerden 

"D· erek kua k u deve sijtii ile Muhtelıf ya banhsetmek istiyo· 
~ ıe ""- us Yap1y ı ı muzdan ~) 1_' ·~rna- B or ar. ya mz kt ve metrelerce 
a· JCd .... a at r Es er ren e 1

• bur 1 •ç faau}y .3 ıs,, (tatlı pa- rum. m da lmak üzere hemen 
~a da P:ktda Pek ~İ'' çalı bezelye- yüksek ~~·. c~nubi sahra vahala-
~ Otlar Çok &ayı 1?. ... Bu~d~n baş- hemen butun "Mividirhohcbt-nc,, 
tıııyan ı Var. Şi ...... d· 7.chırlı nebnt rında b.ulunur. L- mcvkilf"ri yu· 
it\' 0ı..ı h ·•• •.re k d "T Thoheıx:ne,. ı l"tcv· • 2:e irlerd ·a ar tanın- ve assı ı . t'" "k bir gayretle 

•nı t ~n h , 'k)" d r "uçu cahit tt: mu telif yir- muşaı< ı ım ı . d n önce ve en 
e 1111• Bir kısmı . muz ziraati, her şey e 

•• ATEŞ ÜlKESfNDE 
. 

tiilerini cllerile süratle orer ve do· ı çirdim. Gece ve gündüz .. haftalar • 
kurlar. ca bir arada yolculuk ettım. Doğru. 

T evarik kadınları gençlik çağla • sunu söylemek lıizımgeli • ::, gcçir-
rında hila istisna güzel ve caziptir - dikleri hayata, şartsız. kayitsiz ser-
ler. Otuz yatına geldikleri vakit bcstilcrine ve endişesiz ömü~ sıir-
bütün güzeJJiklerini kaybeder, a· ~~!erine imreniyorum. Kendı ken-
deta ihtiyar kadına ~Önerler. . • ~ı~e. ~ok kereler dü~iindüm: l~u 

Garp tevariklerı arasında ıslam ıptıdaı. m~anların mes ut hayatı ~ı~ 
bilgisi pek az yayılmıttır. Bunl~rın ~edenılerın yaşayıırmrzdan daha ı} ı 
dinleri yoktur, evlenme meselcaın - Clır! 
de de bir kadınla kanaat ederler. Para nedir bilmezler. Alı~ verit· 

Yalnız zengin sürü sahipleri !erini hep mübadele ile yaparlar, 
§arkta ve merakeıte münferit dolaş· yalnız ızdrrablan sudan, sıkrntıla· 
tıklan vakit Muhammedilerden bi- rı suyun fr-nalrğınJan ileri geliyor. 
raz müslümanhl--. öğrenmi§lcrdir. Alış verit esnasında tecriibc olmak 
Aralarında cokça siyah zenci köle üzere birkaç kadına Fransızların 
kadınlnrr b~lunmaktadır, bunlarla eski on santimlik sikkesini \'ermek 
evleniyorlar, doğan erkekler tekmil istedim. Bu teklifim derhal kavga· 
T evarik kadınlarile evlenmek sala - ya .sebep oldu; kızlar öfkelendiler. 
hiyetini haizdir. mallarını ba§larr üstüne koyup bcn-

fşte bu hal uzun asırlardanberi den uzaklattılar. 
devam et mit. zenci kanı T cvarik - T uatta §iddetli göz hastalığı vu· 
Jerin kuvvetli kanlarına karr§anık dır; Buna kartı hiçbir teşebbüs alın-
onları günden güne tedenniyc sev • mamaktadır. 
kctmİ§tİr. &ascn bu göçe~ler bu hastalığı 

Çoban hayatı yaşamakta olan almağa mahkumdurlar; zira susuz· 
r.rkeklerin baılarr kadın dumanile luk ve pislik içinde ya§ıyorlnr: 
doludur, kendilerini içkiye vermiş • 
J,.rdir. Tahamnı ır etmiş Deve sii • 
tünden keyif verici içki yapmasını 
bılirler, içkiden çok anlarlar. 

Bu göçe~ler umumiy~tle sulhu 
seven coban halktır. Develer, ko -
yun surüleri. bir de büyük çadır 
bunlımn bütün servetini tetkil eder. 
Asırlardanberi ecdadının yaptığı gİ· 
bi, gök yüzünü dolduran yıldızla
rın parlaklığı altında kendilerine re • 
fakat eden köpeklerile sonsuz tep· 
lt"r arasında bir su mevkiinden 
diğcı inç, bir vahadan ba kn bir va- ı 
haya dolatır dururlar. f 

Onların arasında iyi glinler ge -

Dünyanın hiçbir kci"f'!sinde bura
daki kadar çok kör bulunmaz. 

Tcvarik kabilesinin erkek ve Jrn
dınlarıla toplu bir halde temasa gd· 
diniz mi hemen gö~ haatalıkları na • 
zarı dikkati cclbcder: bu ha talığrn 
çoğu çocukluk devresinde batlı • 
yor: Bir zaman sonra da hemen 
yüzde yirmisini kör ediyor. 

"Ainfukir" vahasında garba doğ
ru yaptığım birkaç günlük yolcu • 
lukda tahminen yetmiş kitilik gö • 
c.ebe bir kıtbil~yc tesadiıf ,.ttinı, bun 
!arın :içinde kırk kitinin gôz.lcri 
kfüdıi. Bu acıklı manzara ka11ısında 



.. 

Havagazı fiatlan 
indi 

Hevııuı tarife komilyonu dün top· 
lannuı, fiyalan yeniden indirmittir. 

İltanbul havaeazı §irketi wafından 
verilen beher metre mik!bı bavaıazı 

fiyatı altı kuruı altı paradan bet kuruı 
otuz: altı paraya, Kadıköy tirkdi tara • 
fından verilen metre mikap havaıazının 
fiyatı altı kuruı otuz: dört paradan beı 
kuruı otuz: dokuzparaya indirmiJtİr. 

Dolma bahçe gaz tirketinin tarifesi ide 
bugünlerde tesbit olunacaktır. 

Kat/.ın güzünden 1 

iki genç aaır surette 
y•r•landı 

Evvelki ak§am Kumkapıda kadın 
yüzünden bir ka.vga olmuş, iki kişinin 
ağır surette yaralanmasile neticclen
miıtir; 

T erkoa suyu hakkında ••hlr Kumkapıda. oturan Karabet oğlu 
mecllalnln bir temennisi Misak bir kızı sevmektedir. Komşula-

Belediye sular idaresi tarafından ev. rından Filyopos da son günlerde bu 
velki ıenc Şehir Meclisine verilen ıe _ kıza gönül vermiş, bir gün yolunu ke. 
nelik faaliyet raporunda Terkos suyu • screk aşkından bahsetmiştir. 
nun halk tarafından tereddütıüz içile • Kız Filyoposa red cevabı vcr
bileceği, bunun halka resmen ilan edile- miş ve yolunu kestiğini Misaka anlat. 
ceği bildirilmitti. ' mıştır. 

Meclisin bütçe encümeni bu seneki Evvelki akşam işten çıkan Misak 
raporu tetkik ettiii sırada idare tara • mahalleye gelirken Filyoposun evinden 
fından bir ıene evvel yapılan vaadin hal- çıktığını görmüş, yanına yaklaşarak 
ka bildirilmeıi lüzumuna iıaret etmiJti. sevdiği kıza neder. sata.ştığını sormuıı. 

Encümenin dolayısile meclisin olan tur. 
bu •dilek belediyece ıular idareıine bil • Du yüzden iki genç arasında kavga 
dirilmiıtir. çıkmış sokak ortasında. dövüşmiye baf? 
Kadıköy su •lrketlnln lamışlardır. Filyopos çakısını çekerek 

aldılı paralar Misakın karnına. saplamı§tır. 
Kadıköy su şirketinin abonelerinden Oradan. geçmekte olan Filyoposun 

aldığı teminat ak!ielerinin iadeıi ıirke _ arkadaşlarından Ohannes kavgayı a
te teblii edilmiıti. Ankarada ıatın alın- yınnak istemiş fakat Misak yarası a
ma müzakeresi cereyan ettiğinden bu ğır olmuına rağmen yerinden fırlı. 
.meselenin de orada görüıüldüğü ha _ . yarak elindeki odunu Ohannesin kafa-
ber verilmektedir. sına indirmiştir. 

Kendisini delll sadece Oha.nnes kanlar içinde yere yuvar. 
rızkını keaecekmlf I lanmıştır. Vak'a mahalline gelen za-

''Akay'' da hamalbaşı Fuat, Kadıköy bıta memurları Ohanesi ve biraz ileri. 
iıkelesi hamallarmdan Şükrüye "Sen de yara.h olarak yıkılan Misakı İmdadı 
burada çalıpmazaın ı,, fdemiı, o da kız. Sıhhi otomobililc Ccrrahpaşaya nak
mıf, "Sen benim rızkımı keıiyorsun, ben lctİnişlcrdir. 
de seni keaerimı,. diye tehditte bulun - Yaralanan hamall götUren 
mu1 .. Bu §ekilde dördüncü cezaya ıe • otomobil kaza geçirdi 
len bır dava .. 

Kesmekle tehditten 'durupıaıı yapı

lan hamal Şükrü, kendisini !Öyle mil -
ddaa etmiıtir: 

- Ben "ıeni kcaerim,. dcmcidim, "aen 
benim rızkımı keaiyorıun; ben de ıcnin 
rızkını keıerim,. dedim 1 

N cticede, hamalbaııyı kesmekle teh-
ditte bulGriduğu aabtt göriilmiycnlc, 
hen:.dne karar verilmiştir. 

Köprübaşmdan geçmekte olan Ah
medin idaresindeki yilk arabası Süley 
ma.n iaminde bir hamala çarparak ye. 
re dilfürmüştür. Etraftan ycti§en po
lisler arabacıyı yakalamışlar ve yara
la.nan hamalı hastahaneye kaldırmak i. 
çin İmdadı Sıhhi otomobilini çağırmış 
lai-dir. Biraz sonra othmobil gelmij ve 
yaralıyı ha.stalnrncye götürmek üzere 

ATEŞ OLJCESINDE !C!ClllSll!!l9!Rt!llfl!S .. '!'!1&~--.... ---........... - ... l"lll!'Z•& 

Galata.da kurulacak ola.n yolcu ıa.. 
lonunun son projesi mütehsuıs tara. 
fından bir haftaya kadar bitirilecek

r Amerikalı tarih 
profesörü 

tir. Belediye, iıtimlAk edilecek yerler Memleketimizden bUyUk bir 
hakkında. kararını vermiı olduğundan: h•yr•nhkla bahsediyor 
proje bitirilir bitirilmez in§aat hazır- 1 

hklarma başlanacak ve mayıı !Onuna 
doğru yapının temeli atılacaktır. 

Liman umum müdüril Raufi Man. 
YBıS vali ve belediye reisi Muhittin Üs
tündağ ve şehir planı mütehuım 

Prost ile görüşmü§tür. 

Trenden athyan 
Hanife isminde bir lcız:, trene bilet • 

ıiz binmit· Kontrolörün celdiğini ıö • 
rünce de, korkmuı, yere atlamı§ ve ha· 
§ından yaralannugtır. 

Hastanede tedavi edilmekt.!dir. Ad • 
liye tdoktoru Salih Hagim muayene et· 
miştir. Tahkikat yapılıyor. 

alm1~tır. 
Otomobil Sultanhamamında.n yu. 

kan çıkarken bu sefer karııda.n gelen 
eoför Tabirin idaresindeki 3485 numa
ralı kamyon Sıhhi İmdad otomobiline 
çarpmı5tır. Bu çarpma neticeeinde de 
her iki otomobil hasara uğramıştır. 

Yaralı başka bir otomobille hastaba. 
neye götürülmüştür . 

Kafa vurdu 
~5ikta~ Hasf ırın caddesinde Hil· 

minin kahvesinde oyun oynımakta o. 
lan Mchmed ve NSJJid arasında kavga 
çıkmış, Naşid kafa vurarak Mehmetli 
yüzünden ağır surette yara.Jamı3tır. 

GEZMEDEN DÔNERKEN - Kum 
kapıda Havuzlu hamam sokağında do
kuz numarada oturan ve &yoğlunda 
kunduracılık yapan Koço Floryaya gez 
meğe gitmiş ve· Yeşil köyden dönerken 
bulunduğu vagonun ampullerini çal
mak istemiş ve Şİ§eleri sökerken ya. 
kayı ele vermiştir. 

RALKONDAN DUŞTU - Beyoğ
ltınuıı. saatçı Sadi sokağında oturan 
Mustafa kızı Emine balkondan etrafı 

se~·rcdcrken sokağa dUscrck yaralan. 
rnış, hastahaneye kaldırılmısbr. 

•• 2 7 

Bundan bir müddet evvel şehrimiz
den ceçcrek Ankaraya tetkikatta bulun· 
mala ciden Amerikanın me§hur tndia· 
na Univeraitcıi tarih profesörü N. Ho
waro dün ıehrimize dönmüştür. 

Pr. Howırd kendiıile görüşen i<l -
zetecilere demigtir ki: 

"- Bir tarih hocası olmak sıfatile 
gark tarihi ile de çok fazla alikadanm. 
Şarkın en tayanı dikkat memleketinin 
Türkiye oldu&una hiç şüphe yoktur. Bu 
itibarla Tilrkiyeye kar§ı bi\yük bir sem· 
pati besliyorum. 

Türk tarihini eeni§ mikyasta tetkik 
ettim. &undan bir müddet evvel, Os -
mantı imparatorlufuna dair bir de kitap 
yazauıtım. Bu ~efa yiiptığım tetkikler
den aonra Türkiye ve yakın 11ark hak -
kında da bir kitap ve muhtelif makale -
ler yuacafrm. 

Pek laaa bir zaman içinde çok mu -
azıam itler meydana getirilmi§ olan An· 
kara bende derin bir intiba bıraktı. Çok 
geniı terakki hamleleri yamakta olan 
Türkiyeyc daha büyük muvaffakıyetler 
dilerim. Anlcarada bulunduğum ıırada 
kıymetli Baıvekiliniz ieneral İ::ımet f nö. 
nü ve Dahiliye Vekiliniz B. Şükrü Kaya 
ile tanıımak ıercfine nail oldum. Çok 
müteha11isim. Ankarada Gazi Terbiye 
Enst~tüsünü, bmetpaıa Kız Enstitüsü -
nü, diler bazı mekteplerle modern has
taneleri gördüm. Pek modern esaslar Ü· 

zerine bina edilmiş bu eserleri takdir ve 
hayranlıkla ıeyrettim. 

btanbulda da on gün kalıp cami ve 
müzelerde tetkikatta bulunduktan aon -
ra Amcrikaya döncccfim. Çok ho§uma 
giden memleketiniz-de ne kadar kalsam 
doyamıyorum. Fakat ne yapayım ki va
zifemin başına dönmeğe mecburum. tık 
fırsatta tekrar ıcltnek bana büyük bir 
);'evk verecektir,,, 

10-XUllUN 

Benzer ler J TUr 
pılan •tY•l•rt'I 

alyonu ,., 
Ecnebi memleketle,

madcnr eıy~nın birçok 
ha mükemmelleri burada 
halde Türk parası }1arice '
Bu hususu ıözöııü~de ~ 
aan'atkarlar cemiyeti /. er._r,I 
tilen hangi malların ı,eıtl ~ 
labildiğini tesbit eunei• 11~ 
tir. Cemiyet, bütün nıeı;:,11 j', 
tığı bir tamimle A vruJ": _.4 

'bl.,, zum kalmıyacak ne C1 •• ı1" 
rını sormuş ve birer niiJll ~yG° 
Bu nümuneler bir lc011~,# 
hükumete vernccek -1e ~ 
riı edilmemesi veya soic~ 
necektir. Hükumetin k rdi~ 
himaye etmefe karar -1e ıc j~ 
yapılan bu te§ebbüsün ç;IJ 
vereceği umulmaktadır. par' 
memleketimizden barice . 

· ·ıerı cak, hem de Türk ı!Ç1 

dalanacakla11:lır. dar b 
Cemiyet ~imdiye kl 

mune toplamıştır. . . . ~ 
Kollcksiyon biurıhr kdt· 

hal tcşebbüsata geçilece ' 

Metropoliten ,ır:;;
kendlnl t• 1' 

Şehrimizde tahtel~de Dl' 
mek Uz.ere 1919 sene!l ..:,,titt". 
imtiyaz almıj!tı. "M~~ro~~ 
taşıyan bu §irket dün ~ 
fevka18.dc bir topl~tı ~ N1 
fus kesaf etinin azlr~ {ttf". 
yememiş olan eirketın ~ti 
vermiştir. Mefsuh Metro ~ 
tinin tasfiyesine şiricetf:~ -
lcrindcn Gindorf ile h\l _.a;r. 

· leJ'U"' Pertev memur edilmt§ 

OUlhane mU••~ 
Giilhanenin tıbbl nı~.g~1~ 

(10) uncusu bu aytn 7· ~ f 
nü saat 17,30 da ya.p~ 
eden nıeslekt~ların 
lunur. t.1' 

Evler •orrn• .
1 
~ 

ııtelı 
Balıkpazarında. mu da 

maktan ikinci sulh ceı• P" 
yapılan Mehmet, 9 aY ":ııt· I 
edilerek, tevkil oluna'llf EJI 

"deY"'· da duruşma masrafı o 

. 
gayri ihtiyari "aevgili gök, bunların 
hepsi de kör müdür?" Diye baiJr • 
dım. Sahranın ıonıuz kum de'rya,
ıı içinde rastladığım fu halelen zi -
yadesile müteeaeir oldum, içim ıızla· 
dı. Bu hastalıia yalnız inaanlar de· 
ği], deve, eıek. koyun, aülünez (çöl 
köpeği), çakal, sırtlan gibi hayvan· 
lar da tutuluyor ve hunlar birdenbi
re kör oluyor. 

kaldığımız vakitler gece yarısı bile 
olııa bulunduğumuz mevkii terk ct
meğe mecbur olurduk. 

Vahalarda dahi körler vardır, fa. 
kat göçebelerde olduğu kadar sayı -
lan çok değildir. 

asla rağbet göıtermiyorlardı. Efsa -
nevi bir güzellik içinde bulunan vaha 
)arda herteyin fevkinde hurmalar, 
zeytinler, v~ ekmek ağaçları yüksel
mektedir. 

"1 k ... b. · k·nlilc '" yag ar a ıyor ve agır ır §ıf 1 in'' 
çinde re;ineleri yukarıdan af8 
asılıyor, kökü sertleştiriyor. bO 

Yerliler sayısı pek az: olan ·ııi 
kombi ağacını ve onun kıyrnett ıJ" 
henilz takdir etmemiılerdir: malı~~ 
lü toplamak için de sah§ ve 1 

Rüzgarla savrulan cam kmiı gi
bi ıert keskin ktımlar ve güneşin 
parlak ııığınm geri attığı kısa dalga
lar haıta gözlerin derilerini tiddetle 
tahrik ve tahriı ediyor. 

Göz hastalığının yayılmasına bir 
ıebep de ıineklerclir. Memleketin 
sıcak aylarında milyarlarca sinek • 
ler toplu bir arada vızlıyarak uçar· 
]ar, rastgeldikleri inıana, hayvana, 
yenilecek, içilecek şeylere saldırır
lar. lzdırap ve cerahat içinde bu • 
lunan zavallı hasta gözlere toplu bir 
halde ~ullanırlar. Bilahare buradan 
aldıkları zehir1i maddeyi sağlam 
insanlara a§ılarlar, onları da hasta 

T evarikler arasında gözliik he • 
nüz mamul değildir. Bazı yaşlı kim
seler göz şemsiyesi kullanıyorlar 
ama bu götleri muhafazaya gayri 
kafidir. 

Tetkike layik birşey de şudur: 
Tevarik kadınları yüzlerini kapa -
madıkları halde yola çıkıyorlar; Fa
kat erkeklere nisbctle bunlar arasın· 
da kör olanlar daha azdır. 

Öğle vaktinde güneşin tam te • 
peye yaklaştığı bir anda yanan sı • 
cağın tesiri çok fazladır. Ziyanın 
şayat;t hayret ağırlığı göz uzerıne 
çok fena tesir yapıyor. Bir parça 
çadırdan ayrılıp etrafı dolaştıktan 
sonra döndiiğiim zaman elime bir :..i
tab alınca beyaz kağıd mavi, siynh 
yazı kırmızı görünüyordu. 

yaparlar. Cüneıin keskin sıcağı Bu yanlış görüş hemen bir saat 
altında daima kervanıma m usallat sürüyor. Burada 

1
tavzih etmek is • 

olan sineklerin hücumuna karşı terim. Zencilerin "mahuş'şeytani" 
adamlarımın, muhafızlamnm ve dedikleri gÖ2dükler Arap muhafız -
hayvanlarımın gözlerine ( chinolin • ]arım nezdinde fena teııir yapmıyor
löpung) ilacını sürüyordum. Bu du. Gözlerini gün~in keskin zi -
müessir ilacın kokusundan rahatsız yasından korumak irin bunları bu -
olan sinekler bir müddet bu kokuyu runları üzerine taktığım vakit kız • 
muhafaza eden kimselere yakla§<l· mıyorlardı. 
mıyorlardı. Ufak tefek eşyalar, vahalarda, 

Tuat civarından geçerken göz göçebeler yanında her vakit hüsnü 
hutalrğına tutulmut birçok yerJile- kabul görüyor, memnuniyetle ııa • 
re bu ilaçtan vererek onlardan bat - tıf yapıyordum. Kadıniar tarak, 
ka teyler aldım ; hastalıiı i]erlemit renkli boncuk zincirler, parlak te · 
olanları bile b ununla teak in etme- neke kopçalar, bakır yüziiklcr, \'t 

le m uvaffak oldum. renkli pamuk iplikleri gibi §eyler 
BöY.fe bir einek hücumuna maruz • pe-k seviyorlardı ; fakat gözlüklere 

Buralarda mısır buğdayı, arpa, 
zorkhum, ve kavun tarlaları bulun
maktadır. Bunlar pek çoktur. Mah • 
sulün yüzde doksan be§i zayi olu • 
yor, çünkü sevk vasıtası yoktur. 

"Namaz rumba" da ıu pek bol. 
Buralarda kahve çalısı, ve 1 5 metre 
boyunda heybetli mavi ··Kombi" 
ağacı buldum. "Aimfukir,, de ke
male eren yabani kahve ağaçları 
kendi hallerine bırakılmış; bunlara 
mantar, ve kuvvetli yaprak hastalık
ları sirayet etmif. 

Bu küçük ajaçlann boyu vasati 
bir buçuk metre, üzeri mebzulen be
yaz rayihadar çiçeklerle doludur. 

Kırmrıı kiraz meyvalanna ben • 
zıyen küçük tanelerin yuvarlak 
çekirdeği altı milimetreden fazla 
uzun değildir. 

Bununla beraber iyi bir çalı§ -
makta bu nebatı az zamanda mede
ni kahve haline getinnek mümkün 
dür. 

"Ainfukir,, den devam edecek 
seyahatime yarayacak kahveyi te • 
min ediyordum; bu kahve ziyade • 
ııile aıhhatimin muhafazasına yar -
dım ediyordu. 

Mavi kombi ağacı bu vahalarda 
münferit d~ğil, küçük ormanlar tq
kil ediyor; daima yefil, tereye ben
ziyen yapraklan ve pek ziyade kuv
vetli kokan çiçekleri var; incire 
benzeyen meyvesi yenilecek gibi de
ğildir. Fevkalade süratle büyiiyor, 
uzun yırtıklarından etere benziyen 

imkanını bularnanıJ!lardır. ye• 
Mahsul olunca kendiliğinden • 

re düşüyor ve ağaçlann altında ki" 
rufoyor. , 

Zorkhum tarlaları sahranın g~t" 
binde hemen hemen bütün vsh" . , 
da... Zorl:hum darısı §İmali .Af~ .. 
kanın ziraati için mühimdir: ptt ., .. 
yanıklı olan bu mahsulün bat3 ~ 
pı he§ metreye kadar yükselmt1'ü • 
dir; yayıldıit yerler iıe hemen b dl" 
tün Afrikanın, sıcak mmtaka)'• V 
ir ( hattıistiva) mevkilerine 
dar uzar. • r 

Sabır dağının şimalinde Nı~O" 
kini ovası alçak bataldığında ki di" 
metreler uzunluğunda kendi kt~ 
ne büyuyen zorkhum dansı W' ı&S" 
puldum. Büyük bir gayretle, ~1· 
si bir emekle temin ediJmİf }\J' 
dir. Buraııı vah§İ hayvanlarl• dO ~· 
dur. Pars, sırtlan, yılan, akrtP 
saire bulunuyor. , . ., 

Seyahata devam edebilmek 1~ 
balta, kazma ve bıçak ku1laJ1~. 
pekçok zahmetle yol açmak f1l * 
riyetinde kalıyordum. Kılıç Jt11" 
minde yapraklar, ve parmak k• ı-· 
lığında uzun saklar gördük; bıJl" 
rın içinde pekçok ıekerli ıu va~ 

Bunları bütün hayvanlar ~I' 
ler, katırlar, qekler, koyunJer, ~ 
çiler ve maymunlar içtahla yiY?~ • 
yerliler de bunlardan bir n~ 
ker çıkanyorlar. riJ' 

Yerliler Saklan palmiye yaP 
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~ka}>'de: A. Ayayorgi ve Analipsis kiliselerile mektepleri vakfı. 
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~ t;.a•da. A Yanıkola kilisesi vakfı. 
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~ıı. tr1fe: b atı kılısesı ve ilk mektebi vakfı. 
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~ gut'te: A . 
>erı eJtapı'da: A ya trapı Ayazma ve mektebi vakfı. 
~r'de: }{& • yayorgi kilisesi vakfı. 
~i İh'da: ~ıp~u.slihaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 
to111'lleltapı'da. y tnına kilisesi vakfı. 
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~ "12le'd . 1 ı ısesi ve mektebi vakfr. 
•~t'ta e. Balık! R 
~ : Baıino . ~ um Ortodokıı hastahanesi vakfı. 
Jı l'ııeltap1·d • kılısesj vakfı. 
tlıer• a • İlk R 
~· • ~urn rn k urn muhtelit mektebi vakfı. 
f.' 11'ııtkapr'd c tehi kebiri vakfı. 
cıı a· T 
~ Cr'dc: M:a' ekfursaray Hançerli Panaiya kiliseıi vakfı. 

tıllı raş}ı R tfr 'l'nıcr'de: um mektebi vakfı. 
~ Ütapr'1ia: M Meryemana kilisesi vakfı. 
\t ltıatya\fa. eryemana kilisesi vakfı. 

Cfa'da • :Seı ~lllıa : l>ana· grad Meryemana kilisesi vakfı. 
l:'e tolllru1c•t ı~a ki1ise ve ayazması vakfı. 

lltr'd a. Pana· k' . . ı t e • y ıya ılııesı vak fr. 
Yi'Ub. • Uvakirn' . ' -

S~llıa • Surp A ıon. Ruın kız mekte bı "fdkfı. 
~ ~il' da: A svazazın kilise, mektebi ve mezarlığı vakfr. 

fy\jb'd narat Hig~ t··· k'l" · kf Gccı· c: Bab u ıurn ı ısesı ıva ı. 
lt drpaJa'da. ahaydar'da Surp Agya ; l?:rmeni kilisesi ve mektebi vakfı. 
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)..., Ya astı a Surp Kıgor rmenı ı ısesı ve ahakyan Nun • 
·•ıe~d n rnekt b · t e • M: e ı ve mezarlığı vakfı.) 

~ lı?tıltap1:da ~crna~a namı diğer Kanh kilise vakfı. 
l' 'Pı'da: M zganısadi mahallesinde Meryemana kilisesi vakfr. 

°lıltap1•da: (S ery~ana Draaörleri klisesi vakfı. Takvim 
-ltJ '- "akfurp) Nıkogos kilisesi ve Leon Vartuhyan mektebi ve ıneıarlrfı 

CUMA 
7 Mayıı 

t'umarldl 
8 Mayıs 

lGp, l, 

Ctd·ı. 1 da : Sur o l> lıı;Pil§a'd • P hanneı kilisesi vakfı. 
~ilru a. Surp Oh 
~Q , J haricin • anneı kiliseıi ve mektebi vakfı. 

'tr "at ta: (Sur cc. Surp Prrgiç kilisesi ve ha!ltahane!lfne vakfr. 

"fcııi:~ı). p lierıdagıbet Ermeni kilisesi ve Horanyan mektebi ve meur-
tl ~Pı'd tlat• a: Tati 
~ 1.tu.~ C °' Plrtaıimeoı kiliaeai ve mektebi vakfı. 
;_tıa~- eınaati vakfı. 
"'lİrııa U&evi lı 
l'e· tonıru,-. ••tahancsi vakfı. 

ıtfu...,_ "· Mua- s· -... ~,,. ... ... ... , ınagonu vakfı. 
". uıusc • c r Cenıa vı cmaati vakfı. 

~ ı:ın;ı atlerce .d 
.tli:tı ra, 2752 

1 arc olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarrda yazılı 
OJ7 ta 1.erine tcV:~Yih vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbaptaki talimatname 
01ıı11tırrıhizıe kad ıkan tek miltevelli tayin edileceğinden alakalrlarm 23 Mayıs 

• (2ss8) ar iatanbul Vakıflar Baımiıdilrlilğünc alelusul müracaatları ilan 
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öCLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PIAkla Türk mustkfat 12,50 
Ha\'adla. 13,05 Kuhtell! PIAk neınyatı. H 00 
Son. 
AKŞAM ~'EŞRİYATJ: 

Saat 17,00 1nkı1Ap dcnılen 'Onlverlfteden 

naklen Hikmet Bayur ta.ratı.ı:ıdan, 18,30 Pllk 

la dan.9 musflcUI 19.30 Sanatktr Nqldiıı lf 

UrakJle ,ehir tıyaU-0.U artJaUen taratmdaıı 
bir komedl. 20,00 Türk mu.iki heyeti. 20.öO 

Ömer Rıza tara!mdan &rap~a söylev. 20,4:5 

Vedia Rızs ''e arkadqlan. saat ayrı. 21,ıe 
orkeatr. 

Saat 22,1~ Ajana ''e boraa haberleri n 

erteal günün provamı. 22,30 Pllkla aololar 

opera ,..ıı operet parçaları. 23,00 Son. 

tt - KURUN 7 MAYIS t~7 

SA Ti LI K, Ki RALIK EV, 
ARSA VE SAiRE 

SA TIUK ve KiRALIK 
1 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde Boiaza lıtanhula ve 

denize nazır fevkalade ha•·adar ve içinde içilir kuyu ıuyu
nu, müteaddit meyva ağaçlamu ve çamları havi bir köfk 
hem kiralık ve hem aatılıktır arzu eden!erin V akıt propa· 
gancla servisine müracaatlan. 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kmklıda Küçükçamlıca caddesinde büyük üç odayı bah· 

çeyi havi bir kötk hem kiralık ve hem aatılıktır. 
SA TltJK ARSA 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile anılan etrafı duvarlı ve mü
teaddit ağaçları ve •uyu bulunan bir araa ehven fiatla 
satılıktır. 

SA TJLIK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda lstikJiJ caddesine yakın Bekar aokağmda 
1 O numaralı 9 odıılı bahçeli ve aynca çamqırlığı ve çama-
9ırlığında iki odayı havi kigir hane aatılıkta. 

SATILIK KAGiR HANE 

5 - Ç~mberlitaşta Peykhane caddesinde kagir 18·20 odah iki 
kapılı dört katlı apartmıan tertibine elveritli ve hali ham
da Gabi müfrez daireJeri havi kigir hane çok ucuz aabhkbr 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rrzıpap tarafla. 
nnda Yeni yapı ev veya apartmıam olup da aatmak İlti· 
yenler en aon fiatlarile bizzat. 

SA TIUK SECCADELER ARANIYOR 

7 - ~z ve temiz kullanrlmıt laparta 2. 70 X 4 boyunda 
ile Acem ve Isparta Je«&deai olanlar bizzat. 

lŞ ARIYOR 

halı 

8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu lktıaad Vekaletin 
den çarkçı tehadetnameıini haiz ve maliye hizmetlerinde 
b!llunmu! bir genç ~rkçılık ve muhuiblik arıyor i.ttiyen· 

lenn. 

D1K1Ş MAKiNESi ARIYOR 

9 - Singer veya Na~an markılr az kullan~ el veya ayak 
dikif makine9İ ..olup da aatmak iatiyenlerin. 

SATILIK KAGiR IKJ EV 

l O - Şiılide Şifa yurdu civarında 3 katlı ~r odaL bahçe ter
koı ve elektriği havi iki ev çok acele aatılıktrr almak itti. 
yenlerin. 

SA TILJK MÜFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostancı araarndaki Küç'ikyalı iıtuyonu itti
aaJinde 1 7 parça müfrez arsa tamamı 20,000 artm fiyatlar 
uygundur. 

SATILK APARTJMAN 
12 - ~~a'_'ud~öyü ile Rebek arasında Vezir kö§kü sokağında 

ıkı daırelı biri üç ve diğeri dört od1lr bahçe hamam su· 
yunu havi apartıman acele satılıktır. Talib olanların. 

Bunları almak veya satmak istiyenlerin Ankara caddesinde 
V AKIT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaatlan. 

.. 

Mühim kolaylıklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 

Bir adam göndererek 
veya bizzat gelerek aerviaimiz?e tem&1 etmelidirler. 

Muhammen be+deli 
Lira Kuruı 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

230 25 

~r~olınahah 
(~, . ?da t Çedc rnütg ı . muhtelif 

Paı 153 Cfcrnıatı • ıstablı amire bınasrnda mevcut f 
d /\1t kaıcrndir) noksan otomobiller ile otomobil rnalıemes 

tJ l?i ?rlcaprda . 
>'llt rna İstanbul 'N . 512 aıo-
\'u)( rica köhne . aklıye taburu garajında mevcut 40 

l'rtı<lalt· 11"ıda c' bınek otomobili: . . 
)c ı bedeıı ına ve buı ·ı ve rnalzemesı hızala· 
7,5 ltraitini ö er Üzerinden Undukları mevkiler !azılı otomobı isteklilerin ve tedi· 

ile}' alc frcnznek . . açık arttırma uaulıle satılacaktır. . 14 te yüzde 
....._ Çclcrile milli ııtıyenlerin 10-5-937 pazarteıi gUnli ıaat 1 leri (M) 

J 
ernJak ·· .. · yona ge me · · 

• rnudurlüğünde toplanan Jroı:nıs (2297) 

DAVET 

1 ıtanbul müddeiumumilifinden: 
fstanbulda bulunduğu anlaşılan Ber· 

gama icra memur muavini Hasan Zeki 
nin hemen memuriyttimize mtiracaau. 

Z AY t 

891 No. ve 932-933 senesi Gala • 
tuaray lisesinden aldığım tasdikname· 
mi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hukmü yoktur. OSMAN 

qnda ----~----~-;-ı---r nı a o-en e J k , n l ı a 1 A r1 k a r a :mu:ı:mıtnn11n1111mn11111n111•nınmnrnnn 
. at omuta o if C gel kitabı 

liır ınalrn k . dan en 
latif ~'•ine . a ,.. o ın ıs v on ti il ~tı Sadır 

8 
Ycdı :VUı k • iki bin por· Rudyard tclpllng'de 

ll •lıtıac - S _ 
1937 

uruı fiat bi;ilcn yerli bezinden yapılmış ekıiltmesile dfllrn ze çeviren: 
ti ilrtn. aktır. cunıartesi günü saat onda kapalı zarf rturettln Art•m 

r:ııtk inesi 
k iatiy Paraııı c' b ekıiltmeye lngilıs edebiyatının şaheserleri ı 
~~rtıılllltde enlerin <İo.~o;a~~k komiııyondan alınabilecek olan u mektubu ile arumda olan bu eser Ulus nee- t; 

dat ~1t-ı:_}'azr]ı ve 'k ralrk ilk teminat makbuzu veya banka /1 riyalı ara!lmda <;ıkanlmıştır. İl -.,o,... ıı aları h . saat dokuza :ı 
- "crıniJ ı-~u tevi teklif mektublannı bellı ıun ,.

73
) ............ :ıa::ı:=:ı.-ı.-=ı:mı::ı:ıwı~: 

0~rı. (1003) (Z• __ ....... . 

Olruyuculanmıza hizmet olmak üzere ll!ağıdaki husualardt 
kendilerine lizım olacak kolaylıkJan kendileri aibi dU,ünüp halle· 
dect:k, itlerini rörecektir: 
1 -- Mobılya, efya veaire utmak veya abnak İllİyenler, 
2 - Katip, muhaıip, hizmetçi, qçı, itçi iatiyenler ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 - Kiraltk, aatıhk ev, apartrman, dükk&n, mafua arayanlar. Ki-

ralamak, kiraya vermek. Ahnak veya aatmak i.ttiyenler, 
4 - Dert vermek veya almak İl ti yenler, 
5 - Otomobil almak aatmak veya i9Jetmelc iıtiyenler, 
6 - Radyo almak aatmak veya tamir ettinnek iıtiyneler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercümeler yap01ak İltiyenler bu 

hizmetJerini kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk rörebilmd•ri 
için (VAKiT PROPAGANDA SERVİSİ) nde bu if!erle 
meKUI olmak üzere aynca bir büro vücuda getinnittir. 

Müracaatlarda hiçbir byıt ücreti alınmaz. 
V akıt Propaıancla Serviai 

Vakit Yurdu Anlcara Cad. latanbuJ 
Poıta kutuau 46 Telefon 24370 

T elsrraf - Pronarrandıı V Rkit 
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•••• ve VAAIN 
TERCUME KULTYALll 

Bu irfan hazlnealne 
abone olmak l~ln 

kolayllklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya· 
nn kitapları için her keseye elve
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on. 
dan sonra her ay bir Ura ödenir. 

11 İnci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
peşin verilir \'e ondan sonra her a~ 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan ao uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 5~2 kuruştur~ 232 kuru~u 
peşin verilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira ö
denir. 

4! inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
pC'~in verilir \'C her ay bir lira öde
nir. 

50 kitaba bırden abone olmak is
tiyenlcr pesin 8 lira vermekle ki
tapların tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 §mcı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin verilir 
ve ht>r ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için ••v AKIT,, 
yc:&'duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 
- --------------
~~m11mmD r. ----tı• 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergil.n akş8.ma kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmdı 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yeneh:ıneı\inde tedavi eder. 1 
m Tel: 40843 -~ 
~~--------------~ ! 
lst:ınbul HIİye 3 üncü Hukuk mah-1 

k ~-;-#,inden: 1 
Hasan Hüseyin tarafından Sultan ·ı 

ahm:ae hak pa~a caddesinde Saraçha- 1 

ne kuyulu sokağında 8 No. lu hanede 
mukim karısı Ay§e aleyhine mahkeme-

1 

• ,,,..,. ~ 
M"'°""' 
&L 

BiRADERLERvıS~ 
uTANBUL· AN KARA· iZMiR . - -

nizin 937 / 571 N. lu dosyasile açılan tes
çili talak :lavasında: Müddei aleyhe gön
derilen dava arzuhali, ikametgahının 
me5hul olduğundan bahsile bila tebliğ 
iade edilmekle hukuk usulü m:ıhkeme -
leri kanununun 142 inci maddesi muci -
bince verilen karar dairesinde dava ar
zuhali mahkeme d:v:ınhanesine talik e
dilmiş o::luğundan mumaileyh Ayıcnin 
bir rıy zerfında müracaatla mezkur da
va arzusali suretini tebellüğ etmesi lü

zumu ilan olunur. 

~ • 1 • • , • • - -"' • • -"' ~ ~~ • ... ... -·- ... _ ... - -

Dr. Hafız Cemal 
(..(HOl .~N mmtM 

Dahiliye Mütehauın 

Pazardıın başka günlerde öğleden !'IOnnı 

..at (:?,~ tan .6 yal kadar letanbulda Divan 
yolunda (104 ı numaralı huauat kabinesini!" 
tıaatalarını kabul eder. Salı, cumartesi ~n 
lerl sabah "9.S-12" saatleri haklld tukaraya 
m&hsuıtur. Muayenehane ve ev telefon · 
2239R. K!§lık tel et on: 21044. 

K~ 
h...\N tlCRETLERI 

Ticaret UAntarmm il!n eayıtalarmda 
ıantiml 30 kunıJtan bqlar. nk eayıtada 
2~ kuruıa kadar çıkar. 

Büylik, çok denmlı kıllşell, renkli ll:l.n 
,•erenlere a)TI ayrı indirmeleri yapılır. 

Resmi lltnların bir aatın 10 kuruştur. 

KücUk lllnlar: 

Bir defa 30, iki defuı 50, Uç defası 85 
dört de!a.ııı 75 ve on defuı 100 kuruştur. 
üç aylık i!An vert!nlerin bir defası beda
vadır. Dört aatırı geçen f!Anlarm fazl!I 
•tıria:'I be~ Jc-.:r.:ttc:.n hesap edilir. 

KURUN hem dofnıdan doğ"ruya, ken· 
dl fdare yerinde, hem Orhanbey banmda 
VAKlT Propaganda Semai etty'le Db ka• 
bul eder. 

Başvekale is a i d 
Direktörlüğü 

ueı 

Eksiltme ve ihale komisyonundan: 
l. - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iı Genel nüfus sayımı neti~e· 

]erini gösteren fransızca ve Türkçe yazılı başlık ve sütun tertibi kamilen yekne
sak 20 cilt eserin baskısıdır. 

2. - Beheri 16 sahife üzerinden 140 forma tahmin olunan 20 cilt eserin her 
birinden iki§er bin adet basılacaktıı. 

Forması 35 liradan 4900 lira baskı b~deli tahmin olunmuıtur. 368 liralık 

muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 
• 3. - Eksiltme 1937 Haziranın 3. cü perşembe günü saat 14,30 da Umum 

Müdürlük binasında toplanacak komisyonda açılacaktır. Açılmadan bir saat ev -
vel zarflann komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. 

Bu baptaki şartname ve nümune komisyon katipliğinden istenebilir. (1083) 
(2462) 

Jstanbul Relediyesi ilanları 

Keşif bedeli 1636 lira 44 kuruş olan Florya plajındaki yol asfaltının sökül • 
mcsi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdürlüğünde 

I görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılr vesikadan başka bayındırlık direk 

1 
törlüğünden alacakları Fen ehliyet vesik asile 122 lira 7 3 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mcktubile beraber 10-5-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi en
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (2577) ----

Senelik muhammen kirası 3000 lira olan Floryada Haylayf adlı plaj teslim 
tarihinden itibaren 1 ci teırin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artır • 
maya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olan
lar 225 liralrk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 20-S-937 Perıembe gil
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2416) 
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