
1roçkicifer için af talebi 

1eddoluncı.u 

Sayısı Her Yerde 3 UrµJ Eski kralı zir!,arele 
gıdıqor Lar 

aıınnıı11111B1nı1mııııınnııııııınııııınıııınnrnmıııııııınııııı111111raıııııııııımıııımıııınuııu 

. Moa1cova, 31 (A.A.) - Sovyetler 
~lrliği Merkezi kra Komitesi, Tro~ki • 
tiler muhakemesinde idama mahkum e.. 
dUen 13 :maznunun af taleplerini red • 
detrniştir. 
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Londra, 31 (A.A.) - Kralın hem. 
şircsi Prenses ile Kont of Harevood 
perşembe veya cuma günü Enzesfelde 
hareket ederek Vindsor Dükünü ziya
ret edeceklerdir. 

batı ~ekri'71ti.zde yapılan milli Hatay mitingine on binlerce oolk i§tirak etti. Birçok hatipler sih1eri7e milletin heyccamna terdii.man oldular. Buradaki resimlerde (soldan sağa) kalabalıktan 
bir sahne. Nutuk söyliyeıılerden B. Ahmet Faik Türkmen, bayan iffet Halim ve Halkevi ba§Toanı B. Agah Sırrı Levend görülüyor. 

, ........................ .,. ................ ·-···········--··--··············· .... ························•111•••••••••a... 

Büvük 
Dü şehrim· z e e 

b·r tezahürl , 

I 'k 
•H••-•--- -nH•H•H•H ... •eHouoouuuo,..uooou•oo•nauoooooonuuoooouououououuuo ~ 

•• • •• sen ı , ıı t r ~ 
:1 :ı . .ı •; 

e coşkun İIHatayTürklerine teşek·ll 
nd 1 kürlerini . bildiriyorlar 11 . .. 

sa isi~ 
ti 

liatay! Türk olduğun ve Türk doğduğun. için 
daima Türk kalacak ve hür yaşayacaksın! 

:: 
Cümhur Başkanlığı Genel Sekreterliğinden: n 
Milli Hatay davasının lehimizde neticelenmesinden dolayı Ha- :: 

n taydaki Türklerden, cemiyet ve müesseselerden ve yurdumuzdaki g 
i.ı Hatay Erginlik Cemiyetlerinden Atatürk' e gelen sayısı pek çok tel- iİ 
:z graflarda ırkdaşlarmuz, yüksek heyecan ve asil duygularını ve baŞ· H 
i:i. hlıklarım ifade etmektedirler. Bu samimi tezahürattan mütehassıs H 
:: olan Atatürk, Hataylılara teşekkürlerinin bildirilmesine Anadolu ~ 
ii Ajansını memur etmişlerdir. $5 t""'A tat ür k"'"""\l' 

~o~ \ 
j lln kendisıne sevin . ~ 

Dün şehrimizde yapılan meraslnıe ait yazı 7 nci sahifede, memleke~in diğer 

kö~elerinden bayrama ait gelen haberler de ikinci sahifemizdedir. 

Beyaz~ttcı Oumhıuri11et meydanını doldurcın haZk &.._ ............ -----------·-·---- ·----··· .. ı •::::::::~~::=::ı:-:::::::-:::;::::::::::~,;::::.. ........... _._ ........................ ---.... ·-···-.... •••••• 

Ankara ~ cinı bıldiren ~ 

Jlllalkı seliimladıf ~, Dünkü bayramı bü-
ru ~ Şırketin 68 numaralı vapu- ~ yük bir heyecan 

l l-1 t e A~aym Burgaz vapurları, ~ 
: ~:ı~Y. ıstikla.Iinden duydukları~ içinde kutladı 
t .... cı bu :..+iklı:. 1 • b'.t" d.. = i nnı , ı.;:,ı.. cul u un unya ~ • 
i 1 etlerine ''Türkl .. .Y.. hakk ~ Ankara 31 (Huswn) - Bugün Anka-
lf oıa"ak kab .. 1 tt· u""unBUyük" öı,. == ·ııi h .. d b' .. • ı.u ra mı eyecan ıçın e ır gun yaşa-de e ıren n-~ zd 
th~ Ul8.§tınnak ve duyurmak is-~ dl. Hatay davamı aki zaferi kutlula-
,,enıeri sarayın önüne taşıdı. ~ mak için yurdun her taraf mda olduğu 

~~ta:u.rk. büyük muzafferiyetin '# gibi burada da büyük tezahürat ya.pıl-
8 lllcı ıle coşmuş yurdda.şları, ~ dı. Daha saat on ikide Halkevi önünde 

la~Yln balkonuna çıkarak selam- F toplanan binlerce halk önlerinde mı-

' 

ıııı... ar. Yiizıerce in.san hep bir~ zıka ol~uğu halde Samanpazarı yolunu 
<:>ıZdan: § takiben Ulus meydanına geldi ve bu-

~ - Atar k A tlirk iiE rada toplanmış bulunan halka iltihak-~ di-.. ur , ta .. Varol .. ~ 
j "a"pe bağırıyordu. Büyük Önderi la zafer anıtına müteaddit çelenkler 
ı:i urı = konulmuştur. 

l h·'kı ar. uzaklaşıncaya kadar =_a 
~ aeı- Merasime saat on beşte mızıkanm "''"'- anıiamışlardır. s 
.... ıumııı11 = iştira.kile hep bir ağızdan söylenen Is-

ıııı 111ııını111 11 11ınıııı11111ııııııı1111ııııııır,:: 
~----------------------------- ----------------- ----------- tikla.I marşile başlanmış ve bunu taki

T eşkilitıesasiyede 
Yapılacak değişiklik 

1'ek/ıf 150 mebusumuz tarafından 
imzalanarak meclise verildi 

1\ Değiştirilecek maddeler bugün 
;nıutay gurupunda, çarşamba günü 
e ınecliste müzakere edilecektir 

l'C§lciJa 
~sı dü . t:~sasiye kanunumuza katıl • 
ll\l ,..,.,. :~nülcn bazı maddeler olduğu. 
teltıif bt lcı gün haber vermiştik. Bu 
!so l?ıe:~ta 1smet İnönü olmak üzere, 
l( b USUı:nuz tarafından imzalana • 

"tc l' l'ad~ .1se verilmiştir. 
't?ıd ılı tct.."# ed"l hük' ürn1. ~· a l' . 1U1I ı en er ara • 
~>'tdc ;§kilitıesasiye kanununun Tür. 

•ıı, isti C\>let §eklini gösteren madde • 
!ltaj •. trl\>al •e istimlake ait olan mad. 
ı:ı· YC • 
ltt bir r"1cdan hüriyetine dair madde. 

lıarti ı~rası da bulunuyor. 
tarafını:t nın dördüncü büyük kurultayı 
l'tarı Proan 1935 mayısında tasvip olu • 
\>~lıUe ;ranıda da zikredilmiş olduğu 
~ti l?ı~ cı~atıesasiye kanununun bi. 
S • lılllt desınde Türkiyenin milliyet • 

Çı, lltk, devletçi ve inkılapçı bir 

cümhuriyet olduğu tasrih edilecektir. 
Bu suretle yalnız cümhuriyete karşı de. 
ğil, milliyetçilik, halkçılık, laiklik; in • 
kılapçdık ve devletçilik gibi vasıflara 

kar~ı da her nevi hareketler şekli hü • 
kllmete karşı vaki olmuş mahiyetini ala.. 
caktır. 

Teşkilatıesasiye kanununun tadili 
istenen şimdiki madde ise "Türkiye 
devleti bir Cümhuriyettir,, şeklindedir. 

tstimval ve istimlake ait olan 7 4 ün. 
cü madde, menafii umumiye için lü _ 
zumu usulen tahakkuk etmedikçe ve 
kanunu mahsus mucibince ôe~cr pa • 
hası peşin verilmedikçe hiç bir kimse • 
nin malı istimval ve mülkü istimlak o. 
lunnuyacağına dairdir. Toprakınz köy • 

(Sonu: Sa. ! Sü. 5) 

Ziraat kombinaları 

Pianlar hazırlandı, tatbikata gelecek 
aydan itibaren geçilecek 

Ankara, 31 (Hususi) - Ziraat vekA-1 Millet Meclisine takdim edilmek üzere 
leti memleketin muhtelif bölgelerinde kanunun meclisin kış tatilinden önce 
çalıştırılacak ve üç tip üzere tertip olu-

1

1 çıkarılacağı anla.şrlmaktadJI'. 
nacak kombinalar için hazırlanan 
pl8.nlarm bu marttan itibaren tatbikine 
girişileceği söyleniyor. 
Kombinaların her üç tipinin mec· 

muu şimdilik 1000 kadar olacaktır. 
Tatbikatın memleketin en büyük ve ve-

Sinema arda 

Film'ere istiklal 
~ ova~a:ı ürerinde başlamasına ih- marşile başlanacak 
tımal verıhyor. 

Ziraat vekaletinde maksadın temini 
için icap eden planları hazrrlam.aya. 
memur olan komisyon vazifesini bitirip 
dağılmış ve planın tahakkuku uğrun
da çalışması icap eden unsurların he
men yetiştirilmesi tedbirleri alır.maya 
başlanmıştır. 

Kombinaların kurulması, ve ziraat 
aletlerinin tedarik olunması Büyük 

Bütün memleket sinemalarında 

gösteriye önce istiklal marşmın 

söylenişi içinde Türk bayrnğmm çe. 
kilişini gösteren bir film ile başlan. 

ması kararlaştmlmıştır. 

Sinemalara verilecek olan bu fil-! 
min Ankarada provaları yapılmakta-' 
dır. 

• 1 

ben birçok hatipler söz alarak elde 
edilen büyük muvaffa ldyeti kutlulaya
rak Atatürke ve İsmet Inönüne, liüku· 
mete karşı duyulan minnet ve şükran 
hislerini ifade etmişlerdir. 

Programa göre, ilk söz Behçet Ke
mal Ca<Tlarmdr. Sair ~özlerine: 

"Se7am Hatay'a Saygı Ata'ya,, 
diye başladı ve TürkUn Lozanda. Mon
tröde kazandığı siyasi 7.a.ferlerden son
ra Hatay davasının halli ile de tarihine 
bir di<{er büyük zafer kaydettiğini 
sövledi. 

Bundan sonra demirciler cemiyeti 
reisi Sabri halkın dilile halka coc:kun 
ve uzun bir söylev verdi. Bunu Miilki· 
:veden Rüqtü, Hukuktan İclal, Gazi 
EnstitüsHnden Sa.ban, Ziraat Eııstitü
siinden Sabri ile Hatavlı N~hirle ve 
Reı:ıachn heve<'anlı ve <'ok ~JJrıc:olanan 

nutuırıan takip etti. AtatUrke, !c:rret 
tnnniine Parti l"enel ı;ıeıa-eterliif.,l' ve 
H"rİ<'i•re vekftlne tıı ?!m ve ı:ıükran 
te1QT:ıf1armm l"eki1meı:;i kar<lr!ac:tırıl

ch. <Bu teı~aflan gazetemi1..de ayrıca 
bttlı."a1<<1m1z). 

'Rıvr:ını ı:ıevitıf'i f'CC'f'> ~e devam p+tf. 
'Riltihı h;n"'l1r baştan başa elektrikle 
donatılmıştı. 

Yazan: Mevsimin en 
güzel romanı: AÇLIK Refik Ahmet Sevengil 

ında t iri aya a u 
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mitinginde 

Büqüklerimize çekilen 
tazim telgrafları 

Anloara ~1 ( A.A.) - O. H. P. llyön kuruı bafkanı N ev:aat Tondoğaıı, HatGJI 
auaamda elde edilen muoolfakiyeti kutlulamak için bugUn burada yapılan bU

Jiilc ..uingt6 haUc11nmn gö&terdiği ootklm amJgi "zaMın:ıtına 1'6 §(ikrafl duy
gulanM ba§ta Atatürk olduğu halde büyüklerimb nncıwıe "' u'lgfufl«la 
teroaman olmu§tw': 

Kamil Atatürlı 
Cümhurreiai, 

latanbu1 
Ankara balla, Hatay danmm bütün Türkleri ve bütGn inanhlı 

memnun eden bir hal rkline bejlamalda milletine ve dünya aulhtine bir 
cpb wır daha bandıran Atatürk'ün bu f:lerini duymak ve ı.,;m,. 
melde Atatürk'ünü bağrma bu\111 ıünlere bemer bir CO§kunluk içinde
m... Hallan her adımda bir kere tekrarladıiı ve bir ağızdan iatediii aomus 
tüknnJamu ıize bildirmek ödevini yerine ıetirmek için kelime bulama
mak aczi içinde dünyanın en kudret& ve en aevıiJi in-nma derin Ye ..... 
ulmaz •nılanmı sunuyorum. 

tamet tnanu 
BaıveJdl, 

Ankara. 
Atatürk'iln her büyük düşünce ve müjdesini yerine ıetirmekte her zaman 

en bUyUk yararlığı ve tedbiri gösteren sevgili Baıvekilimizi, Türk miletini Ha. 
tay davasında da Tül'kleri ve bütün insanlığı memnun edecek tekilde muvaf. 
fak eden ve Türk devletinin emniyet ve itibarım bütün dünyada bir kat daha 
yücelten bir meı'ut neticeye vanldığr bu ıırada tekrar tilkran ve minnetle tebrik 
etmek ödevini Uluı Mcydanmda Ankara halkı bir afı•dan coşkun bir dilek ha • 
linde bana tevdi ediyor, halkın gönülden kafadan ve victanından kopan müıtc. 
rek ve etsiz tezahürünü tazimlerimle arzedcrim. 

C. H. P. Genel Sekreterliğine 
Ankara 

Türk Ulusunu Atasının ardrııida biribirine kenetlenmiı bir enerji ve iman 
safı halinde tutan, hlikQmet ve Parti işlerini biribirleriyle kaynqtrrarak mem. 
leketln rahatlık ve yükseklik amaclarına görülmemit bir hızla yönelen C. H. 
Partisine büyük bir siyasi zafer daha kazanmanın ıevincini tattığımız bu sıra. 
larda blr daha bağlılığımızı ve aaygımızı ifade etmeği bUtUn Ankara halkı borç 
biliyor. 

Halkın bu candan duygusunu bildirir ve derin saygılarımı ıunanm. 
Doktor Tevfik Rilttü Aras 

' .... 
Cenevre 

:Bir yeni milli davamızı daha Türk millet ve devletine olan emniyet ve iti. 
ban bir kat daha tarsin ederek tahakkuk ettiren murahhas heyetimizin ve ha. 
rlciyemizin başını Ankara haJkr sevgi ile kutlamaktadır. Halkın bu canldan duy. 
guıunu bfldirir ve saygılanmı sunanın. ' 

Ankaradaki Hatayl1lar 
Büqüklerimize bağlılıklarını arzettiler 

Ankaratlakl Toplantı sonunda An. _..,ald Batayh gençler adına da 
büyüklerimize şıı telgraflar gönderU
miştir: 

Ulu önder AtatUrk 
Dolma bahçe 

İstanbul 
Bizlere kazandırdığınız istiklal 

ve htlrlyetin Ankarada tezahüratla 
kutlandığı şu sırada anıtınıza çelen. 
gfmlzf koyarken Ankaradakl Hataylı. 
]arın sayg1lannı ve bağlıhk\annı el· 
lerinlzden öperek yüce katınıza suna. 
nz. 

anda Ankcradald HataThlar Camlaa. 
rlyet htlktlllethle ve onan bafkam 
olan ala baflılık ve aaysılanm n. 
narken ellerinizden &perlz. 

Abdülhalik Rencla 
Kamuta1 Bıfkanı 

Ankara 
Aıakarada latlkllllmlz için teahD· 

rat yaparken bu matla sinde elleri. 
nlzden öperek 1a1111anmm aunaru. 

Ştlkrl Kaya 

Dahtl17e Vekili ve C. H. P. Genel 
· Seknterl 

ı Siyasi müsteşar
lıklar kanunu 

Burün Kamutay Guru
punda görüşülmek 

ihtımaıi var ı 
Kabineyi teşkil edecek vekillerin 

~dedi Ye siyasi müsteşarlıklar ihdası 
baklanda çıkarılacak yeni kanu. 
n11n projesine dair b•dan evvel bazı 
malumat vermiştik. 

Bul yerlerde yannkl C. H. P. Ka· 
matar gurupu toplantlsında bu pro. 
je lzerlne de mtlzakere cereyan ede. 
eelf tahmin olunmaktadır. 

Afgan Başvekili 
Londrada 

Yarın Kral tarafından 
kabul edııecek 

Londra, 31 (A.A.) - Afganistan 
Başvekili Prens Serda~ Mehmed Na. 
gim Han refakatinde Afgan mlllt 
bankası direktörü olduğu halde dün 
Londraya gelmiştir. Prens yarın B. 
Baldvin ve diler nazırlarla öfle ye
meğini yiyecek ve sah günD Kral ta. 
rafından kabul edilecektir. 

Troçki ile 
Hiçbir Alman görüşmemiş 

Bltler'la aatka 
Parıste ve Londrada il}i karşılan1118' 
Almanyamn bazı taahhütlerid 
daha bozmasından korkuluyor 

Paris 31 (A.A.) - SaWıiyetta.r Parla gazeteleri. bu nutkun 
ma.hafil, B. Bitlerin henüz tam met- tuklar kadar Jlliltec&viane 
nini bilmedikleri nutku haklmıda Ha- nı kabulde mtıtt.efiktirler. 
tlyatlı bir liaan kullanmaktadırlar. Londra 31 (A.A.) - B. 

tık intiba, nutkun daha llyade btta· Eden ve Blum ta.rafmdan 
raf bir eda ile aöylenmJf oldufu ve nutuklum bir dereceye a.W 
ameU mUtalea ve neticeleri ihtiva et- air olduiu zamıedllmektedil'· 
medift merkezindedir. Halbuki B. B. Bitlerin marla m 
&fen ve B. Blumun .cutuklarmdan lep etmlt olmuı ltillf th 
llODJ'a bu kabil mUtalea ve neticelere ıUpheye dUtUrmtıtttır. 
lntir.ar ediliyordu. Vlyana 31 - Matbuat 

Sal&hlyettar malıa.fU Frama hak· etmektedir. Neu Ell Vienel' 
kmdald cemilekl.rane fıkralardan guetul diyor ki: 
Fllhrerbl lld memleket arumda lhtı-1 ''B. Eden, Blum ~ Bltlel' 
llt mevzıılan bulunama.,acafı ,.,ıa- · dan ıMSylenen nutuklar A 
dald temfnatmd'" dolayı mmunl-1 yakınlık hareketi husule 
yet göstermektedir. ler, blWda milletler ~ 

B. Hitlerin Reichabank ve Alman mesafeler ihdas etmielerdir.,, 
demiryollan hakkındaki kararının ne Roma 31 (A.A.) - ttaıyaıı 
olacağı malfun değildir. Fakat bu ka- atı B. Hitlerin nutkunu nı 

rar daha şimdiden Almanya tarafm· ı tasvip etmektedir. 
dan girişilmiş bam taahhütlerin yenı. Glonıale d1taıia gazetesinde 
den bir taraflı olarak lhWi telikki 1 diyor ki: rJJ' 
edilmektedir. 1 "KomUnlzmin k&tJ aurette 

Gazetelerin serdetmekte oldukları manyanm aldığı istikametin 
miltalealann başına koymU§ oldukla· ·, sebeplerinden biridir.~H _.'_...-.""'· 
n başlıklar şlSyledir: Fra.mıs • Sovyet paktı ~~ı 

Berlin, 31 (A.A.) - Dün B. Hlt. 
~rd~~ra~~~gda6a~a-~-----------------------h 

Göring bütün mebuslarn Führere kar. Fransız T eşki la tı esasiyeP" 

"Menfi nutuk, değişmiı hiçbir şey 
1 

dığı müddetçe bir FransJS • 
yok. bizi hayret ve kararsızlık içinde I yakınlığı imkan haricindedir· 
bırakan bir nutuk,, bununla beraber 

11 tlikranlannı bildirmiş ve Almanya 

:!~~~~~e söylenen yalanlan protesto yapılacak dellifİ 
~ Hariciye Nazırı 6 
Moskovadaki dava haklnnda B. (Vatyanı ı i~' 

Giring demıttir kt: Anlaşmadan memnuni- tüyü toprai• uvuıturacak oıao 
•'Bunu aöylem"efe hacet yoktur. ~ 

l ki bi getle bahsedİIJOr nun llyihau bu yakınlarda M.e 
Fakat ben gene söy üyorum ne r rilerek kesbi kanuniyet ede;#J 
mesul nazır, ne oraya gönderdiğimiz p Is, 31 (H -•) H ·cı na ar Whmı - arı ye · yapılması zaruri lıtimllklerin 
sefirlerden biri, hatta ne kendini bi· zırı B. Delboe, bqiln Chataa • Roux. ıdiyesi devlete mühim bir yük 
len bir Alman hiç bir zaman Troçkl da &Uller abldeslllia açlıt merulmin. etmit olacaktır. Bu suretkdir Jd 
ile ıörUpıemlttlr.,, de bir natuk ai1Iemlttlr. deye bu kanun mucibince te»P.fd 

lsveç Kralı 
belçikaga gitti 
btokholm, 31 (A.A.) - Kral be • 

flncl GU.tave yanında hariciye naı:m 
Sandler olduiu halde buıUn ölleden 
aonra Berlln yolu ile Brilbele hareket 
etmiıtlr. 

Hariciye nuın Sandler, beyanatın. 
da, evvell BrWcıelde ve aanra da La 
Haye'de bveç, Belçika ve Holandayı 
alllaıc!ar eden meseleleri 1HrU1ecelini 
a8ylemi9tlr. Bilhaıaa ticaret mübadele. 
terinin lnldpfmı temin lmklnlan huıu. 
ıunda noktai nuar teatileri yapılacak • 

B. Delboe bu natkanda. Ceaevrede %iatrna ait istlmllklerdeld t 
n.rılan anlapa&J& temaa ederek, linin ayrı bir kanunla tayin. c • 
fCJyle demlftlr: ıöıterir bir fıkra eldenmeıi teklif 

Milletler Cemlyetlae katlya batlı muıtur. 
kalarak, emniyet aaullerlm lltlum Bu fıkraya devlete mal edil .. .a 
ettik. Ve bunun takviyesini mtldaf a. manlann da kanunu mahıuaa ClllP' 

aya devam edlyoruı. Mtlfktlllb mu· cair bydedilecektir. 
elp btltUn lhtflAflana Mllletler Cemi. Tqkil&tıeaaaiye kanunwıua 
yetinde ha11lnl ta't'Blye ettik. Praua hürriyetine dair olan 7 5 inci 
ve Türkiye Cenevrede toplana• dev· ılnde tarikat kclimeei de bul 
Jet adamlannın mtlaharetlle Millet· dır. Tarikatsılıiın ve ayinleria 
ler Ceml7etinln ndleulr oldalD• is. tiıine dair olan fıkranın ...... 
bat etmlılerdlr. vicdanda bir kıymet hükmü 
ROMEN BARICIYB NAZIRININ bulunmaktadır. Tadil tekl~ J 

SOZLERI maddede bu yolda deği9iklik yı,,,r 
Btlkref, 31 (A.A.) - Haridne Na. ileri ıüriUmektedir. ....JJ 

nn Antoaesko pzeteellerl kabal ,ede- Bu maddelerin yarın ya~l' 
Saym ismet f nönii 

Ba~bakan 

latiklAllmlsla taütlrab Japıldılı ur. 
ıu 11rada bu aetlceala 18tlllaallnde 

Ankara çok büyük emekleri bulunan size elle. Madritte harekat durdu 

rek, Milletler Cemiyeti kollM)'lali bu H. P. Kamutay ınıpu toplan~ 
eeferkl toplantıaıada, elde ettlll ne. nuıulacaiı tahmin cd"lmektc~_:./ 
tieelerden dolayı ınemnun;yetlnl bil. Grup toplantııında m~ 

Kazandığımız yüce zaferin IStlk· rinizden öperek saygılarımızı bildiri· 
Jlllmlzfn tezahüratla kutlandıft şu riz. 

._, ııı t'*""'"'111ı11n--..ı m ıtu ıf'1Um11tu-"""'"11lfllllllllttıınıı""""""'1m11ıı11111111Qn11111 

Madrlt, 31 (A.A.) - Hiç dinmeden 
yalan yatmurlar, asker! harekitı dur. 
durmuıtur. 

dirmiş ve demiştir ki: nn bitirilecek olan bu teklifin, _..., 
lskenderun ve Danıiı anlaşmalan ba ıtınkll Mecllı toplaatısınct. 

Cenevre isullerlnin kıymetini bir kere kere edileceği antaııtmaktadır. ~ İ 

Dün bütün memlekette 
Sevilla, 31 (A.A.) - Radyo ile ncı

rdclilm bir t~bliide, yağmurun tam bir 
ıUkun husulilne sebebiyet vermit oldu. 
iu beyan ve ıu cihçt ilave olunmakta. 
dır. 

daha ıöatermiftir. Keza umumi va· MEB'USLARI DAVE1..,-:, 
ziyet ye anlqma anan 1aakkıac1a ela Tefkilaııuasiyenln ~ '' 
niklftn bir hava m8'8hetle edilmiştir. mact.!esinin tadili Mecliı mi ;,ııf' 
Romanyann beynelmilel vaziyetine ıasımn üste ik=sinin kabulü il•~ 
gelince, bu Taziyet mükemmeldir. Ce. ruttur. Bunun ~in izinli ~.-',_el 
nevrede yaptığım kor.uşmalar, ittifak nn hemen Meclise gelmelerı iÇ / 

llllyoalarca Tlrk 
Krtaatunu, emir abr almaz hemen 

ileri harekAtnıa giripnek ilzere mevzi. 
lerlni muhafaza etmektedirler. 

Hatay bayramını sevinçle kutladı ve dosth11tlan1nmn uğlamlıtını bir lifler yapılmııtır. _,,.,,,' 
kere daha tecrübe etmek fmklnmı ba. r u • • &llJI 

· ti r ransız narıcıge ıw• 
Yurdun her köşesinden gelen ha.l 

ber1ere göre dün bütün nahiye, kaza 
ve vilayet merkezlerinde Hatay için 
mllll mitingler yapılmıştır. Bütün 
Türkiyede bugünkü mitinglere iştirak 
eden kadınlı erkekli halk iki milyon 
tahmin olunmaktadır. Bu mitinglerde 
Hatay davası ve Hatay Türkleri 
hakkmda halk hatipleri söz alarak 

Meclisin kış tatili 
Bli.} ilk l\Jillet :Meclisinin şubat haf. 

tasında kış tatiline geçeceği haberleri 
teeyyüd etmiyecek gibi görünüyor. 

Orm:ın kanununu takip edecek o. 
lan toprak kanunu gibi, zirai kombina. 
lar kanunu gibi kanunların müzake. 
resi 19 şubattan evvel biteceğine ihti. 
mal verilmemeUedir. Malum olduğu 
üzere 22. pbat pazartesi günfl Kur
ban ltayramı tatili de vardır. 

Meelhln, galip bir thtimal ile 19

1 
şubatta haşlayacak olan bu fut tatllf 
1 nisana kadar sürecektir. 

Cemiyeti Akvamca Hatayın ayn bir 
varlık ve Türkçenin esas resmi dil 
olarak kaltul edilmesi gtbl vanlan 
büyiik zafer te-barüz ettirilmiştir. 

na vermı~ r.,, .. 
Hltlerln nut1cu11a cı.r.,-_· 

Mitinılerin hepsinde de Atatiirke, 
Başvekil ismet lnlnfine ve HilkOme. 
te, Mareşal Fevzi Çakmağa Hariciye
ye n C. H. P. genel sekreterlltine te 
şekkUr ve tebrik telleri çekilmi~tir. 

Maarif müdürlüklerinde 
qeni la1Jınıer 

B. Cemal GUltekinin Sivasa nakli 
ttzerine a~lan Samsun maarif mü
dUrUlfUne Bitlis maarif mUdürti 
Hamdi, Ziya Boyacrof lunan öttret. 
mentile alınması Uzerine açılan Yoz. 
gat maarif mUdirIUğtine de Niğde 

maarif mUdürU B. Turgut tayin olun. 
muştur. 

Romen Hariciye 
Nazırı 

Bir hafta sonra geliyor 
Blikr~. 31 (A.A.) - Rador ajauı 

bildiriyor: Hariciye nazm Antonesko 
Tttrk hUk6metint resmen ziyaret et. 
mek üzere 8 9abatta Ankaraya gide
cektir. 

Bu ziyaretten sonra Antoaesko A. 
Seg1 İ$efain memurları

nın tekaütiüklert 
G 1 1 tinada toplanacak olan Balkan An. 

Eski Seyrisefain idaresi memur. e en er tantı konseyinin lçttmaında hazır bu. 
tarının tekaütleri hakkındaki kanun C. H. P. Kamutay gurupu asbaşka- lunacaktır. Bu toplantı 15 şubatta 
li>ihasınrn bütçe encümeaindekl mil. nı Trabzon saylavı Hasan Saka dün yapılacaktır. 
zakeresi bitmiş, mazbatası heyeti u- akfam Mhrimize gelmiştir. 
mumiyeye sunulmuştur. B. HaMn Saka. bu~ün Darü~~efa· s,,or Kurumu· başkanının 

Layihada Serrfsef ainde bl1meti 15 k ida d TU k Okutma K ı ayı re e en r uru. isli1a •alJİaaı 
yılı bulanlar handan 10nraki teşek. mu idare heyeti toplnntnnnda hulun. .,.. 
kOllerde ge~en hizmetlerlle 25 11lı duktan som·~ dönecektir. 
doldurmuş ise tekaüt hakkı kazanmış .. k f ı d · kts: U 
olacaktır. Hizmet mllddetlert bundan n ara mar gene •re ur 
aı olanlara 3S sent için tekailt hak. Ankara imar genel direktörü B. 
kı tanınmaktadır. · l Semflı bu hafta Adanaya ıidecektlr. 

Ankara 31 (Telefonla) - Spor ku· 
rumu hatkanı general Ayerdmıin f8tl. 
fası f&ylUI Uzerine aWcadar makam· 
Iar hi~blr malOmat beyan etmemekte
dirler, 

verd• ',/,. 
Paris 31 (Hususi) - Ha.ri~ 

n, B. De1boe bugi1ıı elSyJediil ,_ 
Bitlerin nutkundaki ır.emnuııi,-t 'jl 
noktalan ip.ret ettikten -1' '_J 
demiftir: ,,... 

Bu nutuk heyeti um~~ 
tetkik olunmalıdır. Bls r::.,.. 
leel ve mukarenet.in teellll ~.~ 
tUrlU gayreti u.rfetmefe uı--~ 
ııuyoruz. Ancak bu başkS • ..Mtt'!:t 
aleyhine mUtevecclh o~') 
nu söylerken, Sovyetler blr1~ _j 
kee gibi sulha muhtaç old.~ ~ 
ttyen 200 mtlyoııluk bir adi..,.. 
milel camiadan çıkarmak 
lsa.betstzllğl ve tehlikeyi AfttllllP .. 

Si va ata bir bUyUk f 
Semer• llaber al•~ 

O..let Demlryollan 8,_.. 
fer eer makine ft alltı ,a 
böJUk fabrika hap edd&if. 
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Medeni 1 ürkiyenin en hügük derdi: 

RADYO 
Radyomuzu nasıl ve hangi esaslar 

Üzerinde ıslah etmeliyiz? 
Kömür 
aletler 

yakan Müfredat programla) ına iiô.ve yapılıyor 

Yazan:• \ 

lspekter Musllhlttln Okay 
ıe::ıYo idaresinin a.bonslerin dilek- KOLTOR FAALiYETi: 

• • 
sergısı 

Sergi beynelmilel bügük 
hır ehemmı1Jeti haız 

olacak 

İlkokullarda iktısat dersi 
e okutulacak 

htı i bildirmeleri hakkındaki tebli- 1 - Türk inkılAbı hakkında tertip 
IUnda, dolayısile ben de !stanbul Radyo- edilen konferanslar. 26 marttan .26 nisana kadar bir ay 

gördUğüın eksikler hakkındaki 2 - Türk tarihi ve Türk dili hak- sürecek olan Ankara beynelmilel kö. 
~celeriml bildirmeyi bir yurd kında tertip edilecek konferanslar. mür yak;n ,·esait ve teshin aletleri 
ti l'Cu bildim. Radyomuzun daha ca- 3 - Sthhi konferanslar: sergisi programı tamnmile bitirilmiş 
1 ~ \'t faydalı bir hale getirilmesi Her hafta mütchr:.c;sıs doktorlar ta- ve hazırlıklara başlanmıştır. Geçen 
~ Avrupanın bUyük merkezlerinden rafından verilmekte olan sağlık hak- sene açılacak iken daha mükemmel 
ta. nıar.ar Balkan komşularımıza bi- kındaki konferanslarda doktorlar ih- olmnst için bir sene geri bırakılan ser. 

kula.ıc: vermek kafidir. tisasa sapıp fazla teferruatla meşgul gi, Yakın Şnrkta lıeynelmilelı mahi. 
~RadYoınuzun hükumet eline geçtiği olarak esas gayeyi ihmal etmekte ve 1 yette ilk sergi olacaktır. 

denberi mümkün mertebe prog- hastalığın ne suretle gelebileceğini ve tktisat Yekô.leti, serginiq mükem. 
~~a bazı faydalı değişiklikler hasta olmadan evvel korunma tedbir- mel olması için hiç bir şey esirgeme
k 1P1ldıgı görUlmekte ise de biiyük in- terini anlattıkları halde bu hastalık- miştir. 

İstanbul ttniversitesinde kurulan 
Yüksek İktısat fakültesinin bütün ha -
zırlıklan bitmi§tir. Fakülte önümüzde. 
ki perşembe günü saat 17 de büyük tö. 
renle açılarak ilk ders vcrile:ektir. 

Kültür Bakanlığı İstanbul tlniver • 
ıitesin1de İktısat fakültesini kurduk -
tan sonra bütün ilk okullarda müfredat 
programına ayrıca bir de iktısat dersi 
koymaca karar vermiş ve hazırlıklara 

başlamıştır. 

tır. Komisyon dersin bir yıllık müfrc • 
datını her sınıfa göre hazırladıktan 

sonra bu dersin haftada k!!Ç gün oku • 
tulacağını lda müfredat programına gö. 
re kararlaştıracaktır. 

İktısat dersleri okutulurken müfrc • 
dat programlarında diğer derslerin ders 
saatle~i üzerinde bazı değişmeler de o. 
lacağı tahmin edilmektedir. 

tkttsat dersleri hayat bilgisi ile çok 
yaknıl:lan alakadar olacaktır. 

Bu dersleri ilk okul örretmenleri ders 
lerine ilaveten okutacaklardır. · ~lP!a.r yııpan Cumhuriyet hüktime- tan kurtulmak için alacağı basit tcd- Şimdiye !;:adar her dilde bastırılan 

ı.ı hl kuvvetli elinde rndoynun daha bir ve tedavi F;ekilleri hakkında ma- hrosürler ecnebi memleketlere gönde. --------------~---------------
'Uın~~~el bir şekilde çalışacağını! lumat vermemektedirler. ril~i~ ve propagancla sistematik şe. Havalar tekrar soğııdu ·ı 1 Polis Haberleri 1 

Bu okullarda okutulacak olan iktı • 
ıat dersinin müfredat programını ha • 
zırlamak üzere bir komisyon ayrılmış • , 

ı.. Ue;uınu?.dan eskisi ile arada bnr:iz 4 - Tcms!!. kilde yapılmıştır. . -
uır f• .. k A T. ·ıı 1 1 h d'l' k Kar fırtınasından sonra hava bir. G d b d "~ ..... ın göze çarpmaması aboneleri' ) ıyatro temsı er nde rndyomu- Serginin ehemmiyeti za e ı ır en ar en ar a 
~&ktedır. Belki bir zaman meselesi- zun son günlerde gösterdiği faaliyet şöyle denmektedir: :.- den bire iyileşmiş ve lodosa çev1·ilmiş. 
t il'. ll'akat öyle şeyler var ki bunlar şayanı t~ekkürdür. Yalnız bu temsil- Serginin beynelmilel bakımdan e. ti. lld gün zarfında gündüz güneşin bir bad:se 0:1' llanıan beklemeyi icap ettirmiyc- !er arasında çocuk temsllieri ile ara hemmiyeti, dünyanın en zengin ma. açması "·e lodosun esmesi dolayısile 
~ kadar basit olduğu zannı vermek- sıra halk tar~rnda.n fazla ecvJlen Na- den kömürü ve linyit havzalarından dışarda dolaşanlara paltolar bile a- Taksimde Parmakknpıda lpek so .. 

it, llesela: şit ve DUmb\illü gibi eanatkArlara tak- birine mnlik olan TUrldyenln ikinci ğır gelmcğe başlamış bulunuyordu. kağmda oturan Ynko oğlu tütün ko-
1111 - Ajans haberleri: Radyo idare- !itli temsiller yaptırılması aboneleri beş senelik plbı bu ha\'Zalann ras. Fakat bn iyi hava evvelki akşam tek. misvoncusu Morls, dün akşam bir a~ 
td l>!'ogram.ın Ajans haberleri kısmını çok memnun eder. yonel bir surette ve geniş ölçüde fs. r:ır bozmuş ve yağmur yağmağa baş. ralık Gardenbara giderek orada içme~ 
01 et.a. bir angn.riye veya bir kUlfE't B) Monoloğ ve diya.Ioğlara gelince: tismarına karar vermiş olmasile ilk lamıştır. Dan de yağmur kesik fası· ğe başlnmı~hr. l\torlsin fazla para 
k~k ~ptığını abonelere duyuracak Radyo idaresi bu hususta pek dar nazarda anlaşılabilir.,, lalarln devam etmiş hattft ara sıra sarfettlğini gören şef garson ZUktaru 
....... ll' buyUk bir kayıtsızlıkla tatbik dür.;Unmekte ve ihtl!ıaea ehemmiyet Sergide teşhir edilecek eşya ara. kar da serpclemiştir. Morisln yanına yaklaşmış ve: 
""'llekt lh 1 ·ı RaEathaneden aldıg··ımız malumata s ki ı._ 1 edir. Öğle vakti on be~ daki- vermiyerc!t muayyen bir artiste tiyat- sında bilumum ısıtm:ı c aı arı vesaı _Herhalde paralısın. ~u es 
q ık Aj v d' 1 .. 11 1 k i · tutma <>'Öre dün azami hararet 2, asgari k akit .,.._ ans haberlerini dinlememek ro, monoloı;, ıya og, kara.göz yaptır- ve usu er , yeme P şırme, e borcunu ödel'scn uncr. o '" !ana 1

'ılll "'- .. 1 l , "h hararet de 1 derece idi. Dün gece yn. bı......, a.UQnelerin radyolarını kapamaya maktadır. Bir artist belki bunların \'e su ısıtma Ye çop er ya.<ma cı az. mert adam derim. 
~ h - -C f Ü t ••ı ll Ve kon ğan yağmurun bugün de dernm et. ı... Ur oJdukJannı duyduğum gibi epsinde muvöJ.faklyet gösterebilir. !arı, ısıtr.ıı tr crr n ı o Ç • Demlstir. 
'11:!1 d F 1 ı t ı lhazları mek ihtimali vardır. ~ )l e aynı suretle h~reket etmek~e- ·akut bu artiste en ziyade muvaffak 'rol dlet er , ayar ve en c · Bu sözden hiddetlenen sarhoş l\fo· 
d l'l\. nadyo idaresi, AJans habcrlenn· olduğu ~ubede iş verllerek dijter kı· havngnzı \C tatbikatı, izabe fırınlan ris şef gnrsonu tahkir ettikten başka 
~ neyı kastediyor? sım!ann mütehassıs sanatkArlnra maden tesisatı, makineler ve saire 1 op1'ak ve deniz işçileri dö\•mü~tür. Moris yaknhınmıştır. 

\r ö~ıe ve akşam ne gibi havadisler yantınlması hem bu ı>anatkflrları teş- Yardır. Haziranda mcriyet ınevkiine geçe- KAI,P DURMASINDAN tlLUl\I -
.. :1tece~ .. lni tcsb:t ctnıedlgwinden ispik- vik ve nvnı zamanda a.bonclere de ==------==== b""t·· · ·ı i r 

1 
,~ lk 

.. , w 400 seyyah cek olan iş kanunu u un ışçı er çe · Dün akşam saat 20 su arın da ı. en apı " n Clgie '7°" ... "nı eline g~irdigvi bir mütehassıs sanatkarlardan lmrn.göz 
1 

ki b b dcn
1
• .. ve ·ıı 

.a _........... ~:r ı dtin eh çevesi içine a ma · a era er ., dan 2181 numaralı otomobı e geçea 
\r Z()teden H'ı.alcttayin gözUne çarpan hoklrn.bn.z, veya monoloğ dlnlettiril- Alman ,·apuru Rcylan a ş . hava işrileri ile toprak işçileri bu ka. Fazlı, ı~aranlıkta bir adamın ,.11murlar 
e Sol d r miş olur rimize 400 seyyah gelmiştir. Bu sey- " k · :r-lıı· . • e a dlinyaya duyurulmasında . . . f nunun şümulü haricinde lcalmn ·ta ı·çı"nde vatm"kta oldug·unu görmüş, he-Çbır f C) Ço. ki ı hike. 1 d :rahlar me\'simin ilk gezici kafılcsın • ~ .. 

\ ayda olmayan haberleri okur- cu · ara yapı an iiYCı er e - idiler. men otomobilin ı .. ıne alarak Samatya 
ilen bazı defa o da yaptıgıw hatayı an- de çocuk seviyesine ve ruhuna uygun teşkil etmektedirler. Şehrimizde bir İlk 

1
- d 

00
· 1 tcşktlfltlandı :r ti tU y 1 ı:-

y · k 1 ki d · P an n Y ece · knrclmluna götilrm Ş r . 0 ~-ın or, fakat bir kere o parçayı oku- bir ifade kullanılm:ılı ve bu hikayeler _k_a....:ç::__g_iı_n __ a_n_c_a_a_r_ır_._____ rılm:ıları işi geri bırakılmış olan bu tünde bayıldığı anlaşılan adam Cer-
~ aya bn.~ladığı için bitirmeye çalı~ı- mümkün mertebe çocuk tcl"biyesile va.lan, 4 _ Senfonik konserler, 5 - üç kısım i~çiden btlha.ssa toprak işçt. rahpn§-ı. hastahanesine knldrnlmıı 
h Ot, licıe b'r gUn lstanbulun bilmem alakadar mürebbi ve öğretmenlere Salon konserleri 6 _ Çocuk §arkıları, lcri ile deniı işçileri en mülıim kısmı ~e de bir miiddet sonra ölmüştür. 
ıe~l S:>lmğındaki çöp sandığının ga.- y~ptırılme.lıdır. 7 _ Şehir bandosu veya askerl bando teşkil etmektedir. . . . "T" 
d nln iknzı Uzerinc Belediye tarafın· 5 - Her hafta Ha.lkevleri ve ala- tarafından haftanın birkaç gecesi Öğrendiğimize göre bu ıhı zUmre Yaptla.n muayene neticesinde 0 u. 
darı. ka1clır:lmas1 dolayısile gazetenin kadar malcamlnr ta.rafından Cumhuri- konserler verllmesi, halkın askerlik ir.in de Ziraat ,.e lktisat Ycltaletlerl miln kalp durmasından ileri geldiği 
~duğu sevinci okurken kendi ken- yet idare~indc yurdumuro:ı kfiltür, zevk ve ruhunu kuvvetlendirmek nok- t~tkiklere ye bir proje vUcuda getir. anlaşılmış "'e hfü·lyct tahkikatında 
IUı e utandım. Çünkü bu haberi yal· Mğhk, nat'ia, 7Jraat, ve ekonomik sa- tai nazarından çok l!ı.zımdır. Şahsen meğe ba!llamışl:ı.rclır. nu projeler il. da McvHınakapı tarafında oturan 
ltı İf l:-nbul ve Türkiye de~il aynı za. hada. yapılmakta olan faaliyet ve in- bandoyu çok severim.. zerinde de iş kanununda olduğu gibi Mehmet olduğu meydana çıkmışhr. 
~da bütün dünya da dinliyordu. kıhiplar hal-kında ealU.hl~·cttar zavat 8 _ Mümki.\n mertebe pli\k ne§ri- azami clikk:\t ye itina ile hareket edil. , YAI\ALANDI _ Dolapderede Ça,. 

:h.~cr Radyo idaresi mutlaka Ajans tarafından lconferansln.r verilmesj, yatını azaltmak. mcktedir. rık soknğmda Bülbül apartımanı ka· 
~ ~iye muayyen bir gazeteden on 6 - ~ehre ait muhtellf haberler, MUSiKi Toprak ve deniı işçileri de yakın pıcısı Garefi, merdiven istemeğe ge. 
~ dakıka bltinciye kadar havadis 7 - Borsa haberlerjnde ise yalnız 1 - Ajans haberlerinin bUyük bir bir zamanda keneli lrnklnnnt koruya. Jen seyyar satıcı 1brahlmi dövnıü§. 
hJ.Ye Yazılmı~ haberler okuyacak ise ihracat mahsuıatında.n değil rneyva, itina ile tasnif edilerek dahili ve hari· cak olan bir iş k:ınunun:ı kavuşmuş vaki olnn şik:'ıyet üzerine Garefl ya. 
\'~.01'1aı.sa daha evvelden hangi ha- sebze, peynir, yağ ve saire gibi hal- et haberlerden neşri rnm·a!ık olanların hulunacnklnrdır. kalanmıştır. 
('- ~slertn okunacağı tesbit edilse de km her gu"n a!mak mecburiyetinde verilmesi. BlR ''ARALAMA 
~Pık taze Emniyet memurlar1na yeni BIÇAIH.A ~ -diL.. .• er bir ha\•adisi okuyup bitir- bulundugwu mevada ait fiyat vazivetl- 2 - Havadislerin bilhassa -

1 
dd • de otu 

-~ ~ bir tamim gönderUdi Gnlntadn lforaog an ca csm • ltıaJt . ~ra ikinci bir hn'\·adis ara- ni göstermesi a.boncleri buğday, arpa olmasına itin:ı edilmesi, çok defa gün- r:ın Saranın gene aynı mahallede Si. 
~Çın göz geroirir ve sayrl'alan ve saire fiyatlarından daha ziyade dUz gazetede okuduğumuz haber_leri Emniyet te~1dldtı mensuplannın nagon soknı~mda oturan nşçı Rıza ta. 
lta.ı e~e çalı§ırken) aboneler daki- alakadar eder. gece radyoda dinlemek biraz tuhaf polis meslek disiplinir.e ve kaplarına rafından bıçakla ynralandıb'1 anlaşıl-
lıt ll'ca ıspikerin h<>§una gidecek bir 8 - Moda haberleri (kadın kıya- oluyor. uygun bir tuzda temiz gi)inmcleri, dığından Rıza yakalanmıştır. 
~ bulrnasmı beklemekten kur- fetıeri, evlerin döşenmesi, adabı mu- 3 - Türkçe neşriyata yabancı dil· daima ciddi ye mliteyakluz bulunmn-
'l'iıt ar. Epey zamandnnberi bütün a.şerct kaideleri, v. s.). ler neşriyatının da il~vesi nokta! na.- lan, bilhMS.ı. iskelelerde, hat güzer. TEHDİT ETMİŞ - Bcyoğlunda 
~ le nıatbuatı ve Türk efkarı umu- 9 - Okulların açılıp kapanma za.- zarıın1zda sesimizi uzak memleketler gahınd:ı '\·e umumi yerlerde vazife gö. J{uloğlu solrnll-ında oturan Bchlreyi, 
le.r•i Antazya ve l.skonderun mcse-

1 
manlarmda çocukların okullara gir:p halkına ve bilhassa öz yurddan uzak- ren memurJann en ufnk dikknt.qizlik· evden çıkması için tehdit ve tahkir e. 

1'8.(1 U. alakadar olduğu h:ılde bizim ve çıkış 5artlan ile imtihan talimat- larda ya.eayan yurddnşlarmııza duyur ?erinde c:ezıılandırılncaklnrı nl:\kadar. den sigortaci Fikret isimli biri yaka. 
Ut Yonıuıun böyle mlihim bir mesele name ve maddeleri hakkında çocuk mak noktai nazarmdan çok faydalı- lnra bildirildi. ' lanmıştır. 
~ atlkacıar olmak ne hikmettir. Ak- velileri i~at ve ikaz edilmelidir. dır. Ereili Şirketi 7:l NUMARALI Y APUR - Evel-
hıı 'il geçmez de bize her akşam !s- 10 - :Muhtelü yemek ve tatlı pişir- Yuknrdaki maddelere daha. birçok- ki gün Sirkecide l'Ihhm önlerinde ba. 
ıı, hdald harplerden uzun uzadıya me usulleri. larmın 11ô.vesi mUmldindUr. Yalnız bu HUkCıntet tarafından satın alınan lık tuwn s:ındalcı Osman oğlu Ahme. 
tbol'adiıs venneğe çalı~ır. Ve bütün ıı _ Askerlik ve :r.chirli gazlar maddelere radyonun f:ıa.liyct saatinin Er~ğli Fransız ~irkctlnln ldare~i muh. din sandalına Sirketi Hayriyenln 73 

neıerı çatıatrr. hakkında konferanslar. da.ha. arttırılması, öğle yaymlarmm tellt koml-;yona geçmiştir. Hükumet numaralı ,·apuru ~.arpmış, randalı 
~~a sonra Aja.ns haberlerinin ak- 12 - Spor haberlerine beden terbi- plaktan kurtarılması ve ayrıca ıııabah mümes.!llllerile şirket mümessl11erin- devirmi~tir. Devrilme neticesinde 
~ laatı. çok biçiırusizdir. Eskiden ol· yesinin de il:1vet1i. ne..~rivatı yaprlmr..sı ve bir b:lftalık <len te::ıckkül cc1cn bir h<'YCt hesap hmet, etrnftan ycfr:znlcr tar~fın-
'l.30 gibı aqamları biri saat 7,lŞ . PROPAGANDA pro!rram necırcdilmesi suretjle radyo-, işlerini tetkik etmektedir .. nu i~ mart dan kurtarılmı~tır. 

diteı; 9,5 da olmalıdır. 1 - masik Türk havaları, 2 - muzun abonelere ve memlekete daha ıtonuna kadar sürecek ve hir nisandan 
~ğ l H lk h 1 3 T" k t h fnv. dalı olacagvı kanaatindeyı'm.. itib~ren şirket tarihe kan~acakhr. GAZ BORUL.AnINI 1'AM1R E. ~ ~Sinde, Adalar ve lstanbulun a ava an, - ur çe opere &· DERl\EN _ Ycdikulede Gaıhanede 

Yifl 8eıntıcrinde oturan ve sabahle- - ralıs..ın ameleden Ahmet ile Kfımil, 
de ~~ketı f~ine gitme~ mecburiye~· r•ünterin -All'";U,/1'9". gaz borularını tn.mir edcr}erhen bir. 
'-r Unan memur, fççı, esnaf ve tile· "'I ~~ • denhire boru pr.tlnmış ve gazlar nlev 

~u:ken kalkmak üzere saat onda • • •• h • b. I halinde dıfarıya fır!amıstır. Epice 
~l~etıe yatmış veya yatınağa vak 1 t kaza n m ak 1ç1 n mu 1 m 1 r re ç e e yüksek bir yerde tamiratla me. gul 
~ele Şiardır. Saat 10 da Ajansı din- olan iki amele, hu lm1.a netfcec:inde 
~ fçln yorgun memur ve işçinin Resmi, yahut hususi bir idarenin baıında bulu- 2 - Sıhhatim tamamen yerindedir. yüzlerinin muhtelif ycr'crinde:t yara. 
ı.. \re tUc d J b J k · · kt' l w d k aı 3 - Gazeteleri okudum. "\Q"' carın ne zamanı ve ne e nan ar azan ça r§ma ıçın va ın az rgın an ço • lanmı~lardır. 
~~ kaJ.ırıa.yaca.ğmdan bu saatin kılır; bu amda hariçten gelen bir masefirin hatırını ho§ 4 - Bugün İJİm çok fazla ve müataceldir. 
ellet lilrrıeei ve yahut programdan etmek için şundan, bundan bahsetmek mecburiyeti Bu levha sayesinde direktör, yanına gelip gidenlerle 
uJltt~lnıası çok yerinde bir tedbir bu sıkıntıyı daha ziyade arttırır. Franaada böyle itin konuşacağı bahislerin mevzuunu asgari dereceye İn· 
~et· c;okiuğuna mukabil vaktin azlığından dolayı misafir- dirmiştir. "Söz gümüş iec sükut altındır., diye bir nta-

' ;~ radyo programında bulun- leri ile konuşmağı asgari bir dereceye indirmek çnre· lar sözii vardır. Acab~ bu söz yukarıda vakit kazan-
~) ~ gelen mevzular ısunlardır: sini arıyan bir müessese sahibi kapısına şöyle bir levha mak için hazırlanmı~ olan reçete::ıin yerini tutamnz 

lb .. · 1lltUr, B) Musiki, C) Propa- asmIAtır: mı? , 
-~ ~1 - Hava hakkmda ıizinle ayni fikirdeyim. Haaan Kum~ayı 

OTOl\IODlI ... ALTINDA KAI,DI -
Milzcyyen adında bir k:ıdın evnlkl 
giln K:ısımpaşadn Havuzbaşından ge-.. 
çerken şoför Refik taraCından idar. 
edilm~kte olan otomol:il altında ka. 
larak vucudünlin muhtelif yerlerin
den yaralanmıştır. 
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Ne var, Ne 
yok? .. 

1 \ 

Yunus batıklarına karşı 

Torpito har1'· 

Haliçte ve Bogazda ikide bir gördü-1 
~ünüz yunus balıklannm ne müthi§ 
eyler olduğunu bilmem düşündünü1 

mü? Bunların en büyük za.rarlan ti· 
caretcdir. Balıkçıların ağlarını hara1 
ederler. 

- Cıra7~! Yo7~sa bacağını 7cıranm! 

- Jstcrsc1t kır! Kcıulin lxıcağıtı o! 

~-----· 

- Benim dam.adım olmak istediği
nizi söylemi§siııiz. 

- Hayır, öyle bir §ey söylemedim. 
Yalmz, 1-.ı=rnızla eıılcnmel• i.~tediğinıi 
söy"led'nı. 

• 

- Pa.rdon, bayan. Ben dans ctnıe

sini bilmem. Fakat nıil.saad.c ederse-
niz biltiin damı müddetince 
belinize dolayıp durayım .. 

kolıı mil 

• • 
arasındaki 

uçurum 
Ecnebi bir şirketin elinılen alJ?IJ 

Turk damgası vurulan Şark §ııı1~ 
diferleri hattında yapılan ilk ~ 
bulundum. Sirkeci garından ,IJ 
istasyonuna kadar bütün dur~~ 
gördü3ümüz sonsuz sevinci guc fi.f 
yettiği kadar anlatmıııtım. ~u. ,1 
kun sevinç kaI'§ısında gözlerıtı111 

şarıyor, göğsü_müz kabarıyordu· ~ 
Dün, 1871 yılında yani tanı al t

beş sene evvel çıkmış bir gazetede 
nebi bir şirket için yazılmış bi~ 
gözüme ili~ti. Aynen naklediyo-d 

Yalnız burada değil, mesela lngil· 
terede de her sene bu ağır ve düz de
rili mabhiklar, binlerce liralık balık 

ağı parçalarlar. Ringa balıklarını ta
kip ederken, denize gerilmiş balıkçı 

ağla.mu torpil gibi delerler. Ve ne
tice itibarile yakalanmış birçok ba
lıkların dışarıya kaçmasına sebep 

- Demek beni tanımadın ha? Allah 
Allah! O kadar değişmiş miyim? 

Hakikten, arkadaşım Robcrt'i bir • 
denbire tanımamıştım. Biribirimizi gör. 
miyeli hayli zaman olmuştu. Benim ha. 
yalimde o şişman, şakacı bir tip olarak 
kalmıştı. Halbuki şimdi karşımda za • 
yıf, mahzun yüzlü bir adam duruyor •

1 
du. 

iki kere tornıstan! 

'"Tramvay şirketi hissedaJ"SW"-t 
bir haylisi hazır bulunduğu halde P' 
velki perşembe bünü GaJatada . f1 
manto hanında Şirketi Umuıniyeı f. 
maniyenin merkezinde tramvs.Y ·-yı' 
ketinin Cemiyeti umumiyei se~e~ idi' 
akdü ictima ederek reisi meclıS~ 
re izzetlii Karayano efendinin tf 
eylemiş olduğu layihadan şirketi ~ır 
kf.ırenin az vakit zarfında ve ~ f 
lün harıcrnda iki hattım ikmal ye>" 
çen kanunuevvelin gayetine deg~ı' 
ni beş ay zarfında Azap kapıs. ~ 
Beşiktaşa kadar yedi yilz yirıJll /)_ 
bin dokuz yüz elli yedi ve kırlc ;.d'1 
içinde Eminönünden Aksaraya ıc el~ 
yüz elli dört bin Uç yüz altını~ Jl vı 

'olurlar. 

Fransa.nın bazı körfezlerinde kıy

metli av balıklnrma musallat olduğu 
için yunus balıklarını torpito<lan sıkı
lan ateşle öldtirmü.şlerdir. 

Fransız makamlarının bu hareke
tine karşı itirailarda bulunanlar ol
muştur. Gerçi, halk, yunus balıkları
nı ''zararsız bir takım ma.hhiklar,, ola
rak telakki ediyorsa da, balıkçılar va
ziyeti takdir etmektedirler. Ve sal9.hi
yetli makamlar tarafından yunus ba
lıklarına krt'Rı açılan torpito müca
delesinden pek memnun olmuşlardır. 

Gözlerimi açtım, hayretle, uzun u • 
zun baktım. Sonra: 

- Hastalık mı geçirdin? diye sor • l 
~m. 1 

- Hayır. 

Biraz durdu, sonra: l 
- Evet, dedi, hastalık geçirdim di • 

yebilirim. Daha doğrusu hala hasta • 
yım. Vaktin var mı, biraz konuşalım. 

O zaman anlatırım sana. 

l'o! 

Fransız()adan 

()eviren 

Vir Gül 
·s sı~ 

yolcu ki ceman sekiz yüz yetııı' sY 

Yunus balıkları, somon balığı dal
yanlarma da büyük zarar verirler. 
Yunuslar, İngilterede somon balıkla
rının bulunduğu her nehrin ağzını tu
tuyor ve balıkçılar tarafından yakala
nanlardn.n daha fazla somon batığı 
kendileri yiyorlar. 

Baktım. Robert'te değişmiyen bir 
§ey kalmış: Derdini dökme ihtiyacı. , 
Eskiden de böyle, her önüne gelene 
dert dökmek, başrnldan geçenleri anlat. 
mak isterdi. Şimdi yine ayni ihtiyaçla, 
oturmu§. bana macerasını anlatıyordu: - Hatırlamıyorum ben öyle bir şey, dedi. 

bin iki yüz yirmi bir nefer yolcu fi~ 
olunarak hasılatın bir milyon ~ 
iki bin dört yüz doksnn beş k .• ~ 
baliğ olup masarifi sairenin tenıı~ 
ŞU zamant kabilde dört yüz ~ v' 
dokuz bin sekiz yüz altı kuruş 1~ 
çe temettuatı safiye husule g ~ 
ve şirketin m:;;ı olarak elye~ ,p 
sekiz kıta vagon ile ik iyüz e111 1' / 
re's bargir ve sairenin mevcut old ~ 
ve şirketin hasılatı iptidalnrındıı. ,,11 

Onun için oralarda silihlı adamlar 
bekler. Ve yunuslara ateş açarlar. 

Köpek balığı da, balıkçıların ağları 
için korkunç bir badiredir. Köpek ba
lıkları kuvvetli çeneleri vasıtnsile 
ağlan kopanr ve büyük .zarar verir
ler. Bereket versin Avrupa sularının 
her yanında köpek balığı yoktur. Fa
kat garbi Hindistan ve A vusturalya 
civarmda balık tutanların uğradığı 
zararların hesabı yoktur. 

Dehşeti herkesçe ma!Um olan ve 
lbazan yilzmeğe çrkmL5 :zavallıların 
kolunu ve bacağını da kapan köpek 
balıkla.rmı bir yana bırakalım, bi?.e 
masum bir takım tekerleklerden iba
ret görünen yunus balıklarının da ne 
işler gördüğünü öğrendiniz! 

Şehir Meclisi bu~ün 
fo11lan1yor 

, İstanbul umumi meclisi ikinci se. 
çim de\'Tesinin üçüncü yılı şubat top. 
lanttsı bugün saat 14 de yapılacaktır. 
Bu toplantıda konuşulacak işlerin ba· 
§Tllda 937 bütçesi vardır. ~lediye 
bütçesi kati olarak 6.441.000 lira iize. 
rlnden tesbit ediJmiştir. 

Hususi idare bütçe.! i 4.fi2°2.000 lira, 
maarif bütçesi L92:> liradır. Bundan 
başka fc\'kalade olarak 1.000.000 Jira 1 
fazladan konmüştiir. 

- Bilirsin, senden bir şeyimi sak • 
lamam. Renec'yi sevdiğimi söylemiş • 
tim sana. O da bana karşı samimiyet 
gösterdi ama, biliyordum ki beni sev • 
miyordu. Sevemezdi de: Yüz yirmi 
kiloluk adam bir Don Juan\lan ziyade 
palyaço rolüne çıkabilir ... 

Fakat ben, kendi kendime: 
"Sebat edeceğim, dedim. Onunla ya. 

vaş yavaş dostluk ve scnlibenlilik tesis 
ederim. Kendimi iyice anlatırım. On • 
dan sonra kendisini sevdiğimi söylerim. 
iyi kalpli bir kızdır o. Kalbimi kırmak 
istemez.,, 

Dddiğim gibi yaptım. Her hafta evi. 
ne gidiyordum. Kendisine karşı gayet 
kibar ve samimi davranıyordum~ Her 
işine yardım etmek istiyordum. Böyle 
yardnnlar karşısında bir kadın: 

"Ne fedakar çocuk!,, der ve mükli • 
fatını vermeyi düşünür. 

Onun da bu hareketlerimden mem • 
nun olduğunu anlıyordum. Fakat ken. 
disini sevdiğimi bir türJU söyliyemi • 
yordum. 

Ne zaman bunu söylemek için ze • 
min arasam ve bu söze yaklaşsam: 

- Ben de size kar§ı bir arkadaşlık 

duyuyorum, diye sözümü keserdi. 
Bir keresirlde : 

- Sade arkadaşlık mı? dedim. 
- Kafi değil mi dedi. 
Hayır, kafi değildi. "kafi değil,. de. 

memiştim ama, harekatımla, daha bir 
çok ~eyler istediğimi anlabnıştım ve es. 
ki siyasetimde devam ediyordum. 

Nihayet bir gün, belki pek ileri gi. 
derek ve küstahça bir harekette bulu • 

narak, onu kucaklamağa teşebbüs et • 
tim. 

Beni itti ve geri geri çekilerek: 
- Hayır dostum! hayırf dedi. 

Bu §işmanlıkla ! .. Biraz zayıfla ba • 
kalım. Yüz yirmi kilodan seksen kilo • 
ya in, o zaman. 

Onun bu hareketinden çok mütees • 
sir olmuştum. Bunca zamandır böyle 
bir netice ile karşıla~mak için mi bek • 
lemiştim.? 

Fakat, azmim ve iratdern kırılma • 
mıştı. Ben kadşnların böyle kaprisleri 
olduğunu bilirdim. Sonra, Renee'yi se. 
viyordum. O halde? zayıflamağa niyet 
ettim. 

- Ve bugün zayıflamış bulunuyor • 
sun ... 

- Dur, sözümü kesme. Zayıfladım 

ama, bu hale gelinceye kadar neler çek. 
tim! Evvela bir doktora gittim. Bana 
bir zayıflama usulü öğretti. Hemen he. 
men hiç bir şey yemiyordum; günde 
on kilometre yol yürüyordum; İsveç 

jimnastiği yapıyordum; gülle kaldın • 
yordum ... 

Haftalda bir de tartıhyordum. ilk 
hafta yüz on kiloya indim. ikinci haf • 
ta yüz. üçüncü hafta doksan .. Ha gay. 
ret! Seksene geliyorduk 1 Fakat dör • 
düncü hafta baktım: Yine doksan! tam 
üç hafta doksanda kaldım 1 

Diğer taraftan hastalanmı§tım lda. 
Düşün bir kere: İnsan üç defa otuz ki. 
lo kaybederse ne olur? 

Fakat ben bir kere azmetmiştim. Za. 
yıflama usulüne devam ettim ve niha.. 

Takip Ediyoruz 
Bir kontrolörün bu şekilde konuşmaya hakkı var mıdır? 

Tramvayın her §eyinden şimdiye kadar 5ayısız §İki. 
yetler yapılmış, yazılmıştır. Fakat evvelki geee bir arka • 
cbşunızın karşılaştığı bir hadise bu şikayetlerin en garibi 
olmuıtur: 

"Sinema dönü§Ünde lngiliz konsol~hanesi önünde 
durdurulan tramvayda arka kapnın camı kalabalığın itiş. 
mesi neticesinde kırıldı. Camı kim kınnııtı? Belli değildi. 
Herhalde bunda, arka sahanlığa dolmuı olan on, belki da. 
ha fazla yolcunun dahli vardı. Bir yolcu kapıya ııkıştml. 

mıı, itı1miş ve cama çarptırılarak cam kırılmıştı. Tahkikat 
on dakika r.ürdü. Fakat nasıl tahkikat. işte bütün mesele 
burada. ilk öm:e biletçi: 

- Camı kim lardı?. Ortaya çıksın .. diye bağırdı. 
Arkasından kontrolör geldi: 

- Camı kıran namussuzdur. Namuslu ise ortaya çık. 

sın.. diye haykırdı. 
Bir yolc#u, halkı rahztsız etmeğe ve bu şekilde konu§. 

mağa hakkı olmadığını kontrol memuruna ihtar etmek 
mecburiyetinde kalınca, memur: 

- o halde cmm kıran ıizsiniz .. diye adeta çattı. 
Bu hadise bir çok noktalardan mühimdir. Biz, yal • 

nız bir ciheti belirtmek istiyoruz. Tramvay arabasında me. 
mur olan tıka b:ısa müşteri alırsa ve bir yolcu arkadan 
gelenleı·in tazyikı ile, bütün mukavemetlerine rağmen 

s!lkınanuyarak camı kırarsa mes'ul müdür? Ve 50nra haydi 
şunu da ~öyliyelim: Memurun nizami hadden fazla yolcu 
almasına rağmen yakııık almıyacak söz söylemeğe hakkı 

var mtdır?. 1 
Bunu soruyonız ve biletçi ile kontrolörün numarasını 

· bize sorduktan nnda bildireceğimizi yazıyoruz. 

yet seksen kiloya düştüm. d blY mertebede bulunduğu takdir e ~-"' 
Artık düşün 6evincimi 1 Hemen sap yalnız iki hattın senevi otüıi . .J 

Repee'ye koştum ve: lirayı Osmani ve senei haliye i~ıt 
- Müjde 1 dedim. Bak seksen kilo. [lJ1 ,,.. ikmal ve itfham. olunacağı bey ~ 

ya indim. Hani bir vaidde bulunmuş - nan yedi kule ve Topkapı tJ11l11 A 

tun? aJU~ hatları ile Üsküdarda ve mah ti 
- Ne vaadi? irede işletilecek olan omnibüs s.rf. ıt 
- Hani "seksen kiloya in de ... o za. !arının hasılatı dahi zam ve na.ve oıı; 

man ... ,, •dememiş miydin? ·ki fll 
nacağrnda meblağı mezburun ı ..tıf 

- Yoo! hatırlamıyorum ben öyle bir lrııw·. temettuat hasıl edeceği anla.şı . ııel' 
şey... Memaliki sairede bu makule şı:. .A 

Başımdan aşağı soğuk su yemiş gi. ler ilk senelerde tcmettuat etmedi~ 
biydim. başka zarar dahi ettikleri erba.bl .. ,. 

O devam etti : .,. 
- Fakat, biliyor musun, Robert? de. kufun mallımu iken Dersaadett~ 

rinci defa olarak teşekkül eden tr 
di. Sana zayıflamak hiç yakışmamış. tte 
insan tabiati zorlalamamah, ne ise o kal. vay şirketinin fevkalftde sure tf!l# 

mettuatı gayri memulc hasıl e 
malı. Senin o şişman tipin nerede 1 Ma. 

doğrusu ift"hanmızı muciptir.,. ~•!il 
demki beni seviyorsun, hadi şişmanla Altmı~ beş yıl arasındaki uçtJf"" 
bakalım... w 

Hoppala 1 öli.ir mÜsün, öldürür mü • ne kadar korkunç degil mi? 
sün? Fakat ben ne ölebilirim, ne de öl. ____________ ___,/ 

dürebiliıldim. Çünkü Renee'yi seviyor. 

dum. Kuru ekmekle ,,,ee; 
Tekrar ~işmanlarnağa karar verdim. 

Benim için şişmanlamak işten bile de· TUh düşen adatTI 
ğil: Zayıflama usulünü bir bırakayım, 
kaybettiğim kırk kiloyu bir aya kal • tJıf 
maz almm. Fakat ... 

Robert burada durdu. 

Sokaldarda dilenen adaml~ ~ 
Ben, cevap sinin filhakika muhtaç olduğUll8 ~ 

mak için bin tane şahit Iazıındıt· 
bekler gibi yüzüne baktım. O devam et. 
ti: lardM birçoğu hilebazdır. . şııl•tl' 

- Beni kim temin eder ki Rence tek. Bakınız, size bir misalinl d f 
lım, Avrupa şehirlerinden birln e j,lf 

rar fikrini değiştirmiyecek? .. 
1 

b. d"l . h .. eJind~ _.J 
Sonra, beni akşam yemeğine davet ru en ır 1 encı, er gun na ~ır 

ederek: somun ekmek taşıyor ve ~ bst<'Y 
- Mükemmel bir sofra hazırladım buji gös~rer~k b~ _ek~ekle -~~j~ 

ak§am, dedi. Bol yemek yemeğe o ka. çay Jçebılmek ıçın P ra rı it P 
dar hasret kalmıştım ki! ı Adamın biri buna dikkat et?Jl ~ 

_ Demek şişmanlamak usulüne bag.. . lenciye bir defa iki defa par&~: 
!adın?.. Fakat UçUncUsünde hiddetleneerdi~ 

- Sen, geçen gUn para. " - Evet ama, bu seferki zayıflamak 
kadar zor gelmiyecek. Çünkü tabiatın 

hilafına hareket etmiyorum. 
Ben bir şişmanhyayım da isterse 

Rence tekrar fikrini değiştirsin. Fakat 
yine "zayıfla" derse ne yaparım aca • 
ba? ... 

adam değil misin? 
Dilenci başını sallamış ve: ~ 

- Hayır! derneğe cüret etın~·· d~ 
nun ü1..erine adam, dilencinin eliJI ~ 
ekmeği alarak küttedek dilenciıılJ1 
fasına indirmiş. . ,,. 

Ekmek bir haftadan ziyade bt1' tf 
iran ve Türkiye demiryollar1 mandanbcri elinde gezdirdiği s.~ıetl 

mun olduğu için kurumuştu. ve ~,P 
Haz:er denizi ile Tahran arasında tarafından başına indirildiği 1 f 

tam tepesinde bir de şiş husu e inşasına başlanılmış olan demiryolu
na ait küşad merasiminin nevruz bay-11 

ramında yapılacağı haber verilmek. 
tedir. Bu demiryolunun inşa.c;ından 

onra Tahranı hududumuza raptede
cek bir demiryolunun yapılması et-ı 
rafında tetkiklere başlanacaktır. 

tirdi. O kadar acıtmı3tı. ~~ 
Fakat netice ne oldu bilir mi ~ 

Dilenci dilenmekten vazgeç~ed~e~ 
di, beraberinde yumuşak bı;. "'"...Jll' 
taşıyor ve her gün bu ekmegı ~ 
yormu§., 
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A nasını Gör KÖR ŞAHİT! 
Kızını Al 
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Körler düelloda şahit
lik ·edebilir er mi, 
edemezler mi? 

ht~lbıııtıııq 
u111ıııııı1111ııııuıı111111ıııııı11111ıııtııı11111ıııııı11111111ııııı111111ııını111111ıııııı111111ııııı111111ıııııı1111111ııııı111 111 ııııııı11111 ıııı Çeçen gün Pariste Öteki de iki şahidinin isimlerini yaz-

tii~7endıe canım, ıonca dihamm, mü• den geldiği var ki? Katip hanım, ça • me§hur muharrir dırıyor. 
~ leh:zadem,,.. buk davrandı: 1 olan Serge Veber Bu şahitlerden biri, harp malülu 
~ ıdikkat et, ıelız:adem diyonun. - Ha sahi, daha onlardan mektup ile Mich~lson is- bir amadır. O zaman. bir körün nasıl 
~tarafından erkeğe, yani senin tıa- filan gelmedi. ilk yollayan biziz; sile .1 minde bı~. tüccar "şahitlik., edeceği düşünülmeğe başlı-
Sö1ıe lence hitaben olduğu için • lim bu satın... 1 arasında duello olu- yor. 

_ lıaıılnn, ne ferasetli bir insanım!. Sabr uzunıoa. Dilini kağıda yapıttır. Y?rdu. ~·an~ itiba- Düello edeceklerden 
l)İlirıı Ona !Üphe mi var teyzeciğim?... dı, boydan boya bir sürdü. Uza~ a tu rile, bır duelloda 

biri olan \ e 

kör şahidi tayin eden .Mi-.helson şahi
din an'ane icabı olarak bulunması lfı-~ 0YnıY31myor ki diyeceğimi diye. tüp cakalıca bir süzdükten soru! Eda: ~.ki bir .~arafta'. iki bir tarafta .. olmak 1 

ya çevirdi: uzere dort şahıt bulunur. Bu duclloda 
lıo,~.llıfıaYat, elindeki kağıdı yanma _ Balı yazıya, inciden farkı var mı?. da dört şahit bulunması lazımdı. Çar- zım geldiğini, şahitlerin düelloda bir 

..... M kafa. kaııdı: _ Ömrüne bereket teyzeciğim!.. ~ı~klar~an biri kı>ndi iki şahidini fiil bir rol oynamadıklarını söyliyor 
~la ha ~be başladık. iyi ama eY • Mektubun basma kalıp başlangıcı ıntıhap edıyor ve isimlerini söyliyor. ve gözlerjnden mahrum olan bir insa-

t l\gısıne yollacağız?. tamam. Şimdi ötesi nasıl olacak? .. Ne 
tdi)' da, çdanaz sokaktaki genci tercih yolda kalem yürütecekler? •. 

°" lci b" - - •• kırptıkt B • ·· aka ~ ır gozunu an sonra ır mun ta: 
~·doğru kaydırdı.. Aynıhayat bu - Bir kadın tarafından, senin ağzın.. 
tııadı:IQ ne manaya geldiğini kavraya - dan yazıyoruz Edacığun, onun için faz. 

la alçak ıönüllülük zinhar gerekmez. 
(Aşkından şöyle derdimendim; şunca. 

layın yanıyorum; buncalayın tutuşuyo • 
rum; dudumannn asümanlara pervaz e. 
diy.or ), falanlar fıstıklar olamaz tabii. 
Cünkü kRdınlrk onoruna, gururuna ya • 
~şmaz. Mümkün olabildiği kadar ken. 
d'mizi naza çekeceğiz; onun için de .• 

hiru .Alb kol iskambil oyununda gibi, 
' ~ti veriyorsun. Açıkça söyle • 
delik 2

• muradın, mektubu en evvel 
_ ~~la:ının hangisine göndermek? 
~- ~ once kemani gence yaz.salı 

rnunasi "b· d • - a p gı J zanne enm. 
4>ı1~ ... •na göre hava hoş, oraıı ıenin 
~. ~n husus. intihabı ıenden, yaz • 

~nda-)'• ....... 
... ıı:ıe h,. ___ .:ı_1 K .. 1· 
ı..ıı~ h ~•ıwnu;uar.. apı ıunne ı .•. 
İiıtiinde ~ kerevetlerindPn birinin 
'-çit • hata başbeşalar. . Dört renk 
L 

11
• le "lltıı et"cvete bağdaf kurmuş; kam. 

' çıkık. Sol eliııde kalem efendile • 
~a 7~t. kağıt tutuıu gibi, fİbbi • 
~ çi~ ?1çnnine sokulmuf, havai ma. 
eUnd lı, kokulu bir name kağıdı. Sağ 
~ e, kamış kalem. önünde, vaktile 
~ :;-!a kavanozu lken, içindeki be. 
~Cail~j·r·~epli likası kuruyup kazık 
~ d iı ıçın, kurnanın musluğundan üç 
ıc_: llln1- suyla yumu§Ahlımt bir bok • .. 

(Sadaret• .. h. od 
1ııt11 ~ • • ı uzma mu ımıne aıı na. 
'l'ııı vekarile, yazmış olduğu sa • 

okuyordu· 
...._cı T . 

Eda ezile, büzüle: 
- Siz benden iyi bilirsiniz ama, pek 

ileri gitmek de bilmem nasıl olur? .• Ma. 
lüm a, çok naz Bfık usandırır... 1 

- Al bir hoppala daha!. Deli kız, 
kendimizi naza çekeceğiz: diyorsam bur. 
numuzdan kıl aldırmıyormuşuz gibi, 
ilvan ve azametten bumumuııdaki sine. 
ğe kış deyemiyccek raddeyi de bulaca. 
ğız de~liz a. .. 

Kendini haklıya çıkaracak misali de 
derakap hazrr: 

- Kavuklu Hamdinin orta oyunun • 
daki zennelerde bile kurum, edalet son 
te:ikte. Onlar kadar da mı olamı)'aca • 
ğız? .. Bilir bilmez söylenip duruyor • 
sun, beni biis.bütün şaşırbyoraun .. 

Scı .v:tinin dedikodusu Mld deııam 
edetı Bazil Zaharof 

J 

Zaharof'un serveti 
kime kalacak 

Bazil Zaharof vasiyetname brrakma.. 
mııtır. 20,000,000 olduğu tasavvur e • 
dilen servetinin yalnız onda birine sa • 
bip ti. 

Revııe Econom·que 

Türk - Yunan ticaret ofisi tarafm.
1 

dan Fransızca ve Yunanca olmak üzerel 
''R E . ' i 1 evue conımıque., ( ktısat mecmu -ı 

ası) isminde Atinada çıkan mecmuanın 
bir arada intişar eden ikinci ve üçüncü 1 

sayısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu 1 
sayıda Türk donanmasnın dost Yunan 
sularını ziyaretinden bahseden bir yazı 
ve bu ziyarete ait resimler, "Yunan -
Türk dostluğunun muhtelif cepheleri", 
"Balk~n Antantı bankacılık konferan • 
sı", "Yunan milli iktısadiyatının yeni 
istikameti", "Türk - Yunan turizmi., 
gibi Balkan memleketlerini alakadar e • 
den mühim yazılar vaıidır. Tavsiye ede. 
riz. 

1 Yeni neşriyat 

lspor Postcsı 
Memleketin en tamnm13 !spor mu

harrirleri en güzel yazılarını !spor 
Postasına yazarlar. Bu haftaki sayısı 
çıktı. 

Bütün gençlerimize ve sporcuları
mıza hararetle tavsiye ederiz. 

Sanayibirliği Şu batın 

haftasında topl .lnacak 
l\Jilli sanayi birliği heyeti umumi. 

nın da düelloda pekala "şahitlik,, ede
ceğini iddia ediyor. 

İşi bir ehli vukufa danışmak isti
yorlar. Fransız eskrimciler birliği re
isinin fikrini alıyorlar. Eski bir nazır 
olan B. Fietri değil bir düelloda, ale-
1:\de bir eskrim maçında lıile bir 
amanın şahitlik edemiyeceğini söyli
yor. 

I<,a kat, Michelson kör şahidini şa
hitlik ettirmek için o kadar azmet
miş ki, daha ileri g idiyor ve bir avu
kat tutuyor. 

Bu avukat, düello kanununda "şa
hitlik edecek olanın kör olmaması la
zımdır., §eklinde bir kayıt bulunma
dığını, binaenaleyh, bir amanın da 
şahitlik etmesine kanunen hiçbir 
mahzur olmadığını söyliyor. 

N ihayet düelJoya ba~lanıyor. Kör 
şahit de şahitler arasında yer alıyor. 
Düello pek uzun sürmiyor "Ve içlerin
den biri hafifçe yaralanıyor. 

Hangisinin yaralandıılını merak edi 
yorsanız söyliyelim : Şahitlerinden bi
ri kör olan Michelson ! 

Selediye ile otobüs sah"plerJ 
arasındaki ihti' Af 

Otobü:; sahipleri ile belediye ara. 
~ında lıilet ücretlerine yapılncnk zam 
etrafında bir ihtilfıf çıktığını yazmış 
ve otobüs sahiplerinin arzularını neş. 
retmi tik. Belediye tarafından oto
büsçülere verilen itiraz ve kabul müd. 
deti bugün bitmektedir. Netice bu. 
gün anla~ılmış olacaktır. 

~ .. ende canım, gonca dihanım, 
-...ru ""eti· ~ . ı fehzadem ..• Evvela mahsuı 

- Rica ederim, kızma güzel teyze
ciğim, her hususta ben sana tabiim. Ne 
dersen, nasılım muvafık görürsen ba • 
!unla beraber ... 

İki aydanberi devamlı araştırmalar 

neticesinde varılan netice ve basıl olan 
kanaat işte şu yukarıdaki satırlarla hu • 
tasa edilmektedir. i ·ı· b t .,,. · h rıas · · ......... ·-················--······ .... --......... . ye ~ ımaı şu a ın ı \ıncı a 1 ıçın- :: ............................. - ....... ._ .............. =!' 

de tekrar yapılac:aktıı·. Bu içtimada ii A L B •• k il '~ edıp ol mübarek hatın nazik& • 
~ .• ., •· dikkat ediyor musun, feri.fi. 
'-ı-ta 1 ;arııtrrnuyorum, terif türefa • 

..... 1\ 1! verişimiz yok .• 
litai .. :OraıaıTIU ıiz herkesten akdem bL 

-"ı te ..... -ı 
....... JC.Ç •• 

~ latif Ol rnübarek batın nazikineni -
tif., ~ar e~erim. Bu canip!en auali ıe
~~aI. adi, yine ıerifi araya sokmıya. 
~ Ynn. .• 

(lttif;çe .PArmağını ağzına daldınp 
1-,.~ keluneaini yaJaclıktan ve hob • 
dıq.dlllc. kurutup yerine (latif) i kon • 

tan ıon • • - cıa ra. 
o~d Q canipten ıuali latif''.. yine 
d~1• ~latif) (irzan) la beraber gi • 
~ie :tıra ardından (irzanı latif) de. 

"' ~huruz 
'&ıdı" .•• 

...._ S iıru tekrar yalıyarak: 
lal\& le \lalin yanına münasip bir laf bul. 
ı_, ı:ı:ı s- 1" •. ' l"? 1 d .:ı ""le ol ·· ua ı, ııua ı. .. sua ımı:ırz • 
Siia11• ~ Peıine bir kuyruk da tazım.. .. 

• •uat'? tt~ .. 1 • • Eda, çabuk ıar bena bir 
\:le~ ' ~Uali, süali?.. Hadi, {nazif) 
~ ~lıın. ••okumaya devam ederek:" 
bt.~1 Pten ıüali nazif ve irzani latif 
"Lh.tt~t'aa hamdolsun vücudümüz 
\'ole, hu r. Zab biradcranelerinin,, •.• 
~?.. h.ı~da birader gitmez ... Zatı, :za. I 
latı duın, hem <!e aliyyülala11nı. 

'1lılıat tnı.ıhabbet küs teranelerinin de 1 t.. \'e ar . . 1 "'illa ~ ıyette daım olmasını Rabbı 
\~ •. takaddes hazretlerinden istir • 
"~ •e n· -.. ~ct..n _ ıyaz eylerim. Bu kere tarafı • 
•ı) olu 'V'iirut eden şükka destimize va • 

C .. nca..,, 
O:t -

, Ro2e 'bakıştılar. Şukkanın kim • ... ... 
""''"· "'.!Ilı. ••••••• qt .ca ··········--.. ········--·-·-···· 

l!u.:~ muayene ku , onu 't 011 doktorumuz Pazartcsf gUnlerl 
~ltııı 1~ buçuktan yirmJye kadar gl\• 

'ıı "-t li t hanesinde, Cumartesi gUnlerl 
~ 'lnl ten 19 a kıı.dar IAlell Tayyare 
bııı~ oJttı tltı lkinct do.lre üç numarada 
~ ita l'ucuıamnm yedi kupon muka• 

l 1tı.ı ~ btıı eder. 

l t ., l>oııllıı haııtahklan doktorumuz da bu 
utu :teaı 
~ l'tl~ tanemnı blrlkUrlp kendisine 

ttt 9 ~ cumartesi, 11&lt, perşembe 
~ı!e !ıs: 12 arası Aksarayda, Millet cad

'-.~htn.uratpaı:ıa camii karııısındakl mu
-........ ~de çocuklarmıza bakaCAktır. ............................. -........... . 

Aynıhayat üst perdeden atıyordu 

ama şimdi o da duralanuşb. Mektubun 
alt tarafını ne vadide yürütec~k?. 

Bohçasından çıkarıp ge!.İı-diği çi • 
çekli ve kokulu kağıtların arıısrnda, 

dörıde bükülmüş bir iki (eseri ce::!it) 
varakı da vardı. Onlardan birini al • 
dı: 

- Hatırı, mahn istifsar ettik. Mu • 
habbetnamemizin en çetin tarafını anı.. 
dan çıkardık. Arkaıı kolny ... 

Halbuki hiç de öyle değildi. iş, üç 
nalla bir ata kalmış, haberi yok. 

Kiihyanım, eseri cedit varakını sal • 
lıyordu: 

- Geri tarah için bir müsvedde ya • 
palıın-

Kağııdın bat tarafını ortadan ikiye 
böldü. Kamış kn~emin ucunu saçlanna 
sürüp ağzına soktu. Tırnağında çatlat. 
tı. Poma!a kavanozuna batırdı .• K.ağt • 

dın bükük yerine, dokuz rakamına ben. 
ziyen besmele işaretini koydu: 

- Kalcmtraf var mı yanında Edact. 
ğım? .. 

- Bende kalerntraş ne gezer teyze • 
ciğim! 

- Tevekkeli mi bu musibet kamış 
yürüyemiyor; sebehi var. Bak, dİbi yus 

1 

yuvarlak; §eytan böylesine oturmaz da 
hangisine o!urur? •. Bu kalem bu şekil. 
de kalırsa çabalamrun abes... Ne içi. 
me sünuhat tulü' eder, ne de edeni der. 
leyip toplayarak kağıdın üstüne koya • 
bilirim. 

- Ne yapsak? .. 

- Bana b:r kalcmtraş, bir çakr, daha 
olmazsa bir ekmek bıçağı olsun bula • 
maz nuıın? .. 

- Buradan nasıl çık~rnn şimdi? .. A. 
lırlar etrafun1. Sinir kurrJruma11 (yani 
kocası) hemen önleyiverir beni .•. . 

Dara gelmişlikten alnını, şakakları. 
nı, burnunun ü'~nü habbe habbe ter 
damlalan bürümüş obn kibyamm, &'Öğ. 
süne bir yumruk indirdi: 

- Deli ıülli.biıi karı, yine sana yolı 
cöründü! .. 

- ( A.rkruı var) 

On ikiyi mütecaviz avukat, tngil • 
tere, Türkiye, Yunanistan ve Fransa • 
daki veraset namzetlerini temsil edi • 
yordu. Ve bunlar vasiyetnamenin muh. 
temel bir taksimi ile meşguldüler. Fa • 
kat Fransız kanununa göre, vasiyetna. 
melerin muhteviyatı, hatta bir vasiyet • 
name olup olmadığı ancak veraset va • 
ziyetintde olan kimselere söylenebilir. 

Zaharof Fransız tebaasından olarak 
ölmüştü. ' 

Yunan elçiliğine mensup biri şöyle 
demiştir: 

••Fransız kanunu göz önünde tutu • 
lacak olursa, ortada yazılmış bir vasi • 
yetname bulunmadığı takdirde Zı:ıharo. 
fun bütün serveti üvey kızı Madam An. 
gela dö Burbon ile, Madam Leopold 
Valford'a gidecektir . 

- Daily Express'den -

Muhtelif dın 1er dünyada 

ne kadar mümine 
sa uptir? 

Dünyada en çok mümini bulunan 
din Buda dini:lir. Hindistan, Çin ve Ja • 
pon gibi büyük ülkelerde yaşıyanların 

ilahı olan Budaya tapanlar 843 milyon. 
ıdur. 

Buda dininde iki mezh 'P vardır. Bu. 
distler ve Hindular 452 milyondur, 
Konfüçyus dinine mensup olanlar da 
391 milyondur. 

Bund:ın sonra bıristiyan ıdini geli • 
yor. 703 milyon olan hıristiyanların 486 
milyonu katolik, 217 milyonu da protes. 
tandır. 

Usüncü dereceyi İslam dini alıyor. 
Dünyadaki Müslümanların sayısı 290 
milyondur. 

Dünyada dördüncü derecede gelen 
bir din daha vardır. Bu dine "Animist. 
ler., adı verilen mensupları yalnız ruha 
inanırlar. Bunların sayısı 136 milyon • 
dur. 

İsrail dini de dünyanın 5 inci dini • 
ni teşkil etmektedir. Bu dinin mümin • 
leri yalruz 16 milyondur. 

muamele vergis:nin ne şcldlde tadil g D K3fa • U reş il 
edilmesile ~nayicileıin nrzulnrınm :: S d · E t · !i 

. 1 .. 1 . 1 ~ . ,:ı a 11 1 emın 1 yerıne ge ırı mı~ o unac~gına daır il 
bir rapor okunacaktır. Diğer taraf. ii Son eseri 
tan Ankaraya gönderil.e~ek olan mu- H Yakı,,da ~ıkıyor : 
fassal muamele \"ergısı raporunun :: ..... _ .. ___ ..... ------::::::. 
hazırlanması da bitmek üzeredir. • ........... - ....... .--............. ---

Gezintiler: 
------------..--------------Millet borcunu ödüyor 

Mudanya, Lozan ve Montröden 
sonra, Ccnevrede yeni bir zafer ka
zanan Türk hükumeti, bugün mil -
letin coşkun seslerile alkışlanıyor. 

Kafkas eteklerinden, ta Akdeniz kı
yılarına kadar, bütün Türk ülkesin
de, bütün Türk milletinin ,şimdi bir 
tek kalbi var. Sevgi ve saygı ile dolu 

bir yürek. 
Nasıl böyle olmasın, ki millet, bu 

hükumetini kaç kere, kaç yerde ve 
kaç şekilde muzaffer gördü. Yoklu
ğa ruhunun hazinesini katarak, dün
yaya meydan okuduğu gün, Sakar
ya yalın bir kılıç gibi parlamıştı. Bu 
ölçülmez gönül gücti, kırık kağnı -
lara su verince, tahta parçaları, çe-
lik birer tank oldu. · 

"Olemp" ocaklarında "Ze\'s"' in 

döğdiiğü yıldırımlar, süngülerle çe • 
lindi. lki yıl süren Anadoh1 savaşı -
nın her günü başka bir kahraman -
lıkla süslendi. 

En çetin yüzlü düşmanlar bile 

bunu yalanla Örtemediler: 
- Biliriz, biliriz dediler; Türkler 

büyük savaşçıdırlar. Fakat i~te oka· 
dar; bnşka §eye yaramazlar 1 

Avrupanm belki pek de haksız 
olmıyan, bir inanışı vardı. Türk, kı
lıçla aldığını politika ile verir, sanır· 
lardı. Mudanyaya sapma kadar kana 
hatmi§ bir kılıç ve tozlu çizmelerle 

S. Gezgin 
giden .. İnönü", bu inanışı sarsmı§ • 

tı. Politika salıncağı, boşuna ırga • 
landı. Türk uyumadı. "Lozan", ni· 
ce bir siyasa sahnesinden çok zeka • 
mızın güneşi gibi doğduğu bir ufka 
benzer. Frengin Şarklıya ikinci sınıf 
insan diye bakış,, . orada sona erdi. 
Bu, Batı da siyasi bir yıkılıştı. Hak· 

kabir tek gözlük arkasından bak· 
mak kolay olmadı. Nasır bağlamış, 

pas tutmuş inanışların sökülüşü za-

man. İ::;ter. 

Milli andlann "Misakı milli" sı· 

nırından bir adım gerileme) en Türk, 
ilkin zafer sarhoşu sanıldı: fakat 
yıllar geçtil;çe anlaşıldı, ki bu sarp 
savaşçı, yağma peşinde koşmuyor. 

Kendi hakkı kadar başkalarının hak
kını da kutsal bilen yüksek bir da • 
vası var. Balkanlarda zeytin dalını 

onun demir eli taşıdı. Kilise kavga • 
ları, tarih hmçlarile ayrılanları dost
luk ocağında o eriterek birib!rine 
kaynattı. Boğazlar işinde bütün 
dünya onun bu barışçı, bu kadife 

yanını alkışladı. 

Bugi.in "Hatay" davasının ml:' • 
zaffer ilamını elinde tutanlar da yi • 
ne bunlardır. lç ve dışta yurda şan, 
düzen, bolluk getirenlere yalnız mil· 
let değil, vatanın kendisi de minnet· 

tar olur. Ne mutlu onlara!., / 



- 8-KURUN tŞUBATt93! 

_Devlet Demıryolları ve Limanları_ işletme 
,, . Umun1 idaresı ilanları , 

Muhammen bedeli ( 175!97,50) lira olan 20.000 ton krible Alman 
..-... k&nUrii 17-3-19~7 Çarpmha p(l uat 15,30 da kapah zarf 
umlil ile Ankanda idare binumda atin almeakbr. 

Bu ite ıirmek iateyenlerin (10bt4,88) lirahk muvakkat teminat ile 
liananun tayin ettiii· veaikalan, R•ml Guetenin 7-~1936 gün ve 
3297 No. h ııüahumda intipr etmİf olan talimatname daireainde alm • 
111Jf veeib ve tekliflerini aynı gün aat 14,30 a kadar Komiayon Reialiji
ne vermeleri lbnnchr. 

Şartnameler 876 kunıp Ankan ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maldadır. (585) 

Muhammen bedellerile miktar ve vuıflan qağıda yazıh 2 ıunıP 
malze.le her gurup ayn ayn ihale edihnek üzere 18--2-937 Pertembe 

OGLZ NEŞRiYATI: 
Saat 12,30 PlAkla Türk mustıd.st. 12,:!0 

Havadis. 13,06 Muhtelif pllk neırtyatı:. 14,00 
Son. 
AKŞAM DfBlT ATI: 
Saat 18,30 Pla.kıa dan.tı mu.stkist. 19,30 

ocuklara masal: l. Galip Arcazı. 20,00 Rıfat 
ve arkadqlan taratmdao Türk mu.stk1s1 ve 
halk ıarkılan. 20,30 Bay Ömer Rıza tara • 
tmdıuı &r&K& bavadl& 20,46 Safiye ve ar
kadaflan tarafından TUrk musiktat ve balk 
p.rkılan, Saat ayan 21,15 19bir Uyatrosu 
dram kısmı taratmdan bir temmı. 22,10 A· 
jaııs ve borsa haberterf ve ertesi gUnUn 
prorramı. 22,30 P!Akla sololar, opera ve o
peret parçaları. 23,00 Son. 

günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci itlebne ko • ..-----... ----..---~ı 
misyonu tarafmdan açık eksiltme ile satın almacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin hiza lnnnda yazdı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komia • 
yona müracaatlan lazımdır. Bu işe ait ıartnameler komisyondan para • 
sız olarak dağıblmaktadır. 

1 - 3050 adet muhtelif şekil ve eb'atta Su tesviye ıişcai muhammen 
bedeli 463 lira ve muvakkat teminab 3473 kunıftur. 

2 - 12000 kilo Silindir yağı, 4000 kilo motör ve dinamo yağı, 3000 
kilo kaim Vakum yağı, 500 kilo Transfonnatör yağı; 1500 kilo kompre • 
IÖr yajı (Garıoyle D. T. E Oil B. B. ve emsali) ve 2000 kilo Gres yağl 
muhammen bedeli 4345 lira ve muvakkat teminab 325 lira 88 kunqtur. 

(592) 

lstanbul GUmrUğU BaşmUdUrlUğDnden: 
Gümrük satıımdan: 1853 Mezat kaimesi 337 kilo 1531.02 lin ip -

Jiii boyah faaeneli pamuk menıucab n 8--2-937 günü saat 14 de latan
bul gümrüğündeki aahı salonunda açık arttmnalan yapılacaktır. Arttır • 
maya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. 

(606) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
20-1-937 tarihinde yapdan Muhakemat Amir ve Memurlukları 

imtihanında muvaffak olanların imtihana girme numaralarile acDan qağı
da yazılıdır. Tayiılleri aırasmda müra caatlan lüzumu adreslerine teblit e • 
i:lilecektir. ( 543) 

imtihana girme Ada imtihana girme Ada 
Numarası No. 

4 Avni Alper . 24 Bürhanettin Olcaytu 
5 Şefik Suher 26 fmıaU .lhaan Kutlu 
7 Hakkı Enmutlu 27 H. Süreyya Çeviıı 
8 Mediha Karaçay 28 M. Kemalettin Kolbay 
9 Yusuf Kenan Kolat 29 Necati Tarhan 

10 Nurettin Yurteri 30 M. Sallhattin Antat 
11 Mehmet Feyzi Boran 31 AH Hafi Seyhan 
12 lbrahim Aatarcıoilu 32 Fuat Erkan 
15 Hasan Rıza Pekin 37 Hibni Oral 
18 Ziya Ak Ulker 38 Ihsan 
20 H. Hilmi Marti 39 Ömer Lutfi Baturalp 
21 KimiJ Pirgun 

ISPOR POST ASI 
Yeni Türk gençliğini tam ve kati muvaff akiyetlere erittire· 

cek biricik imil spordur. lspar Postası bütün ıençleri ıpor 
çerçevesi ·İçinde birleıtirme ğe çalıımaktadır. 

Buıün spor mefhumu içinde birleıen Türk ıençliii yarınki 
genit ve ıümullü hayatta da tam bir fikir birliği yapmağa 
ab§aeaktrr. 

lspor Postası okuyunuz. O, aynı zamanda bir fikir mec
muasıdır. 

Her pazartesi çıkar. Fiab her yerde (5) kuruıtur. 

l
~---~M~;.-~~--M~r-s-.~D-O_V_E __ __ 

Yazan: 

Katherlne Mansfleld 

Çeviren: Vir GUI 

-S-
- Ben hayatımda senin kadar kim-, 

seyi sevmiı değilim. Kimsenin yanın
da senin yanındaki kadar kendimi me 
sut hissetmedim. Fakat zannedersem 
laerkesin ve kitapların aşk dediği şey 
bu değildir. Anlıyor musutı ! Ah! Bil· 
1811, ne kadar müteessirim! Fakat, 
ne yapayım.. Bir gün b!zim de bu .. 
Bay ve bayan güvercinler gibi bir ha-. 
le dü.~merniz tehlikesi var .. 

man. 
Bofazında bir pyin bkandığmı his 

&ediyordu. Söz aöyliyebilecek miydi 
aca.ba ! Kendini zorladı: 

- Eve gideyim, dedi ve yürümeğe 
b::?.Şladı, 

Fakat, Anne arkasından kOflu: 
- Yo: Gitme .. Daha gidilmez.. Bu 

halde eve gidemezsin .. 
Reginaldm önüne geçti. Sonra elle

rini birbirine kiUtlfyerek Regle'nin 
karşısında durdu: 

• PMllrteal SALI 

Takvım ı Şubat 2 Şubat 
-=:::ı=ı=====ll 9 Zilkade 20 Zilkade 

7 12 7 11 Gllıı dOf'JF 
GQa bat.afi 17,25 17,26 

618 617 .. .... D&IDUI 

Olle ..... 
DdDdl MIDUll 

ÜfalD ....... 
fatal UIDUI 

~ 

1228 12 28 
l S;07 15.09 
17.25 17.26 
1857 t8S8 

Tdm 19G9D sQDJert 
Tdm kalu ıtml•rl 

5 30 5,. o 
3i 3' 

333 332 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tigat ros u 
Fnnaıa TiJBb'C* 

Operet Kımu 
Bu Up.m aaat 

20.30 da 
AŞK JIBKTBBI 

Yuan: Yuıuf Ziya 
Beıteliyen: 

Muhlis Sabahattin 

mmmmnı 

111.11~ 
mmn~ 

KADIKÖY SOR'P'VV A T'\A 

Bu akşam Saat 21 d 
Zozo Dalmas'ın 

i§tirakile 
HALIMB 

Yann aqam Azakta 
ŞiRiN TBYZE 

Ça.rgamba akşamı 
Sarayda ESKi HAMAM ESJ{J TAS 

Pek yakında SE - Yek 

Bulunan .;ocuk cesedi 
Iki gUn evvel Yedikul~de bir ço. 

cuk cesedinin bulundufunu haber 
vermiştik. Yapılan araştırmalarda 

cesedin kırk gilnlilk bir kız çocuğu.na 
alt olduğu a.nlaşılmıştrr. 

Zabıta civardaki dokuz ebeyi sor. 
ıaya çekilmiş ve çocuğun sokağa bıra. 
kıldığı tarihlere tesadüf eden günler. 
de doğan çocukları tesbit etmiştir. 
Müddeiumumilik tahkikata devam et
mektedir. 

OtobUalere keallen cezalar 
Otobüslerin yaptıkları kaza, yol. 

suzluk ve saire için belediye ~rafın. 
dan verilen cezalar, şimdiye kadar 
yalnız otobüs sahiplerine inhisar edi. 
yordu. Bu karar doğru görü1memiş. 
tir. Bundan sonra para cezasını is· 
tilzam eden suçlarda şoför veya bl. 
letçinin alakası varsa bunlara da ce. 
za kesilmesi belediye tarafından ala
kadarlara hildlrilmi!'1tfr. 

ona bakarken: 
- Evet, evet, dedi. 
- Düşünüyorum da öyle korkuyo-

rum kil Tabii bay ve bayan Güvercin 
için böyle bir hayatın hiçbir mahzuru 
yok. Fakat inaan haya.tında.. Düşün 

bir kere! 
Reggie: 
- Tabii! dedi ve yilrilmeğe çalıştı. 

Fa.kat, Anne yine onu tuttu. Ceketi
nin kollarından yakalamıştı. Fakat, 
bu sefer, onun yüzüne bakıp kahkaha 
atacak yerde, ağlamak üzere dudak
larım büken kUçijk bir çocuk gibi 
durdu: 

- Sözleri anladmsa neye böyle ke
derli duruyorsun? Neye böyle halin 
Urkek? Neye böyle mahzun mahzun 
bakıyorsun? 

Reggie ileri doğru bir iki adım da
ha attı. Anne yine tuttu: 

Sustu. ReginalQ her şeyin artık so
na. erdiğini anladı. Yüzünü Annedan 1 
tarafa çevirdi ve yeşilliklere doğru 

bakb. Kareıda bahçivanm kt•lübc"i, 
yanmda da bir ağaç vardı. Kulilbenin 
bacumdan hafü, ma.vimtrak bir du
man ylllmeliyordu. Hayal gibi bir du-

- Düşün, a:na, dedi.. Sen de pek - Bırakmam, dedi: Bana, benimle 
ftla anlarsın ki bizim birbirimizle ev- evlen."lleyi teklif etmeden evvelki ka
lcnmemiz ne kadar fena olaca.k değil dar mesut olduğunu söylemeden evvel 
m.i ? · seni buradan dışarı bıraknuun.. Tabii 

Reggie, gözlerini eaşkm ptkm açp gayet basit.. 

Anlatan: Menllkll Haydar 

-43-
- Ah Tayyip Mkkirif Phü,, 1 
Deyince odacı gene Bağdat ıivesi-

le: 
- Ya efendi, benim.le alay etme, 

ben vallahi Türk değilim. Arabım. Ba
na Arapça söyle.,. 

Bu defa reisin hiddetlendiğini gö
ren Şamh müstantik RüştU efendi gü. 
lerek &ğdat Türkçesi ne olduğunu i
zah etmiş ve hizmetçiye: 

- Ya veled Tal Kabbetülpenccre,,. 
Deyince adam gelmif, pencereyi 

kapatmış. t~te böyle Bağdtlılar halis 
Arapçayı anlamaz da TUrkçe kelime
lerle yapma arapçayı konu:ur. Onlar
ca fasih olan arapça da budur. 

Evlerin tarzı mimarisi oranın ildi· 
mine ve ihtiyacma göre yapılmıştır. 

Herkes hükumete, erken gider, erken 
paydos olur. İşi olmıyan :r.enginler e
vinde behemehal günde üç defa teb
dili mevki mecburiyetindedir. Sabah9 
leyin saat üçe kadar scrdapta, üçten 
sonra hararet toprağa nUf uz eylediği 
için yemekten sonra kapı alUarına S!• 

ğmılır. İkindiye kadar orada oturur
lar. İkindiden sonra damlara çıkılır. 

7.enginler tulumbalarla, fikara takımı 
koğalarla pek çok ~u döktilkten sonra 
damlara çıkarlar. K?7.gill fırına su dö
klUUnce nasıl f ışlıyarak beyaz bulut 

gtbi duman çıkarsa. ikindiden sonra Bağ 
dadın havasında dahi d<SkUlen suların 
buhar olmasmdan dolayı kaim bir be
yaz bulut tabakası peyda olur. Fakat 
bir müddet sonra bu bulut kaybolur. 

Bağdadın seması ba.vanm, rutubet-
siz olmMmdan, umumiyetle çöllerde ( Arkol& 
olduğu gibi, pek parlaktır. Başka yer~ Şof8rler C• mlyetı114• 
!erde ancak aletlerle görlllen yıldızlar Şpförler cemiyetinden fstffl 
orada adi gözle görillebllir. Ve halk rl 
sıcağın •iddetinden işlerini geceleyin birinci ve lkind reisler re 11• f 

~ lannı seçmek tlzere bir topJa' 
yapmak ve yolculukları geoeleyin ol- pılmıştrr. Fakat toplantıda 
m&k mUnasebetile zava.1lılar hep "Ya istifalan kabul edilmemiş, re 
leyl !., diye bağırırlar. Bafdadm gece- istifalannı geri almı§lardır. 
Jeri dam Alemleri pek hoştur. Hurma 
dalından mamul karyola.ya yaslanıp da SUt4jUler Cemı,ettnde 1 
gözleri göğe dikince en evvel inlanm Sütçüler cemiyeti ile be 
gözüne Dübbil Ekber, Dübbü AJlgar, lqan lnekçller, •süt mUI 
Kürsi, Yamani ve Şaml çarpar. Onla- namı altında ayn bir eeml,ıf 
rın garpten şarka doğru kiline halinde mak için ticaret oda.sına bq 
~eyredişleri, o muntazam devirleri, a- tardır. 

ğustos zam~ı. eahapların gök~en yağ: Flor»aya vapur ltllyece• 
mur akar g:bı gayet parlak ınmelerı 
ilk gidenleri "Aman başıma çarpa- A~ay .ı~resi ~tedenberi t.-t 
cak .. , diye korkutur. len bir fıkn yemden ele • 

Ira.km semasının pek parlak olması Floryaya yapılacak iske~~ • 
ve ahalisinin de sıcak münasebetile iı>. tetkiklere başla~ıştır. Dı~~~ 
terinin çoğımu gece yapmaları ve yol- tan A

0

lman. tezgahlarına sı,.-~ 
culuklnrın hcTl ıreceleri olması yüzün- len ikı gemı yaz sonlarına do'.# ı 
dE'n astronomi (t1mi nücum) en evvel miş olacaktır .• Süratl~ri 1'"'"-" 
Iraktan çıkmrntır. Ba;;dadrn iklim ve d_ar o~~n bu yeni ?e?'ıler A 
havası pek sabitt!t". MeselA. bu sene Kndıkoy arasında ışhyecektfr. 
a:rustoeoun onurda. hava nasıl geı::Uytre &•naylde ku.l•nı'•'" 
!!elccr>k sene d~kika!!ı dıtk!kHma şaıı- elektrlk f~ln 
maz. Geceleri de rüz00ar eksik olmaz. 

Yalnız bir sene idi ki ~ yemek 
vcrkcn birdenbire hava kesildifindPn 
hrrkes bilii.iht~yar 10kaklara fırladı. 
Bir iniltidir peyda oldu. Bereket ve!". 
sin, bu hal r.ok sürmedi. Rüzglr tek
nır buladı. ~r bu hal bel. on da
k 'kıı devıun e~.mi~ oleavdı ölUrn mu-

Fakat bu. Regginald'e pek basit 
görünmedi. Bunu söylemek onun için 
imkansız derecede milfküldll. 

Anne sözlerine devam etti: 
- Seninle evlenemedim diye müte

essir olmana nasıl tahammill edebili
rim? Senin f ele.ketinin benhn ynznm
den olduğunu düşUndUkçe .. 

- Kabahat sende değil. Öyle dU
ıünme. Kaderim böyleymiş. 

Reggie bunları söylerken Anne'in 
ellerini ceketinin kollarından çekti ve 
tuttu öptü. 

- Bana acıma, dedi. 
Sonra, adeta kopr gibi uzaklaştı. 
~rka.smdan güverchılerin: 

"Gu gu gu gu - gu - gu ... Gu gu guu 
gu • gllk,, sesleri ile Anne'in: 

- Reggie ! Reggie ! diye lleelendlği-
ni duydu. • 

Döndü baktı. Genç ka onun p.şkm 
bakışını göıilnce bir kahkaha attı ve: 

- Gel, gel. bay güvercin! dedi. 
Regginnld de ~lmenlerln llserinden 

ya.vaa yavq ona doılru geldi. 

SON 

Maliye Vekaleti makineli ~ 
daha ziyade inkişafını teınln 
nayide kullanılan elektrlkteıt 
istihlak resminin kaldınlmaal 
da bir proje hnıırfam1ş butoll 
dır. Proje yakında Mecıtse 
lecektir. 

Yeni tallmatnam•"' 
Maliye VekAletl varidat " 

tl'Ol memurlartle tah8UU 
memurlarının ttzife ve çal~ 
lannı gösteren iki tallmatnal'1 

lamaktadır. 

Haz·randa gelecell 
göçmelller 

Dobrice Türkkrinlıı ..., 
nakledilmelerine dair hükAID 
Romanya arasında akdedlleA 
namenin yak:nda Romen par 
sanda tasdik edileceği bildiri 

d~. --~ 
Sıhhat Bakanhjı, itillf.._. 

cibince önümüzdeki haziraaclf 
meie başhyacak ıöçmenleri' 
itleri için pmdiden tedbirler 
başlamı~ttr. Bu arada ,elif 
kln proiramının da yapıla~ 
lenmektedir. 

e asılacak par•••' 
50 ve bin Jtralrk evrakı 

nln basılması burllnlerde bl 
caktır. Yenl h:ırflerle basili 
ter evrakı nakdiye içla de 
bqlalllmftlr, 



Büvük şenlik 
Dün şehrimizde emsalsiz ve coşkun 

bir tezahürle kutlandı 
Jiatay! Türk olduğun ve Türk doğduğun için 
daima Türk kalacak ve hür yaşayacaksın! 

e\:Ull bütün Türkiye en bü;>ük bir 
de 'ff ç '' emsalsiz bir co:.kunluk için. U:tay muzafferiyetini kutladı. 
old tay istiklali, Türklük uğrunda 
da :U kadar hak ve hakikat yolun· 
'l'Urk kazanılmış şanlı bir zafer ve 
tdi) Un sulhseyerliği namına elde 
dUl\k~§ bir muvnffal\İ)et olduğu için 
Siı bi St\inç ,.e coşkunluk emsal. 

:S r dereceyi buldu. 
l'ij ıınun için dün on sekiz milyon 
ra:~ aynı s~,·inç sesi ile haykırdı ,.e 
lan)o antenleri Türkün büyüğüne o. 
da dsaYgısını, itimadını. aynı zaman· 
dahao !larına olan bağım da bir kere 

Ş cıhana duyurmuş oldu. 
l Uk ehri~f~de B::.ynzit meydanı, bü. 
dah ŞenJı:!ın başlayacağı s::.ntten t:ok 
ihtt a evvel do!rnağa lıaşl:> mıştı. Gene, 
da ~ar .~·e bütün Jnektepliler meydan .• 
tor~flYuk bir intizamla yerlerini alı
rı te~ !enliğin başlıyacağı dnkikala. 

S lukle bekliyorlardı. 
lına aat birde meydan tramvay yolln. 
ftıu t kadar on binlerce halk ile doL 
lfa~ ~· Saat on \!dde şehrimizdeki 
abid ~ erkinlik cemiyeti Cumhuriyet 
tan esine bilyük bir çelenk koyduk
at 1~1\ra B:ıynzlte döndil1er. Tam sa. 
ce h .S da muazzam miting on binler. 
fle aUcın bir ağızdan t tildal marşı 
söıı:~ladı. KUrsiiye cıl,an hatiplerin 
ed ti sık sık \'e dakikalarca devam 

en alkış tufanı f!c kcsilivor: 
- Yaşasın Ulu Önder: S Yaşasrn Atatürk.. 

esleri etrafı inletiyordu. 
IİCif 

il SIRRI LEJ'ENDIN NUTli.D 

ı. İlk olarak küı:siive gelen lstanbut ... ll'ıl •• • J 

g
1
1'!1 nonij Halkcvi başluını B. Agflh 
y Le\•end nutkuna şöyle başladı: 
urttaşlar· 

Bu - ' • İri gun Hatar zaferini kutlamak 
re~ hu~~da toplandık. Bu son za
llls e l'urkün kudretini, Türkün hu
~eıc Unu bütiin kainata teslim ettire. 
tııı, Yeni bir delil daha vermiş oluyo. 
ıçı11 Bu Yeni zaferle dünya sulhu 
~ ÇaJışrnalara örnek olacak bir ve .. 
l~ ~e fazilet numunesi gösterntiş b\i 

'ClYoruı. 

lli ~arihten eski bir milletten yepye. 
dUıı r varlığın doğduğuna şahit olan 
~~a, Şimdi de bu varlığın göz ka. 
llarta ta~ ışığı ile hak ,.c hakikatin 

dıgını görüyor. 
~~ttık herke.~ anladı ki, Türk aclı 
h11ıı t "'iradenin olduğu kadar; suJ
'l'Urk'e insanlığın da bir sembolüdür. 
ele .' tnilli davasını takip ederken 
1ztaCi~an aulhunu korumak ,.e inı:;an. 
'" hrdım etmek endişesinden bir 

uıak kalmn•or 

J,,ü ı Lcyazıt mcyclaıımı on b:nlercc lslanbullu kaplamıştı. 

biliyor. Türk büyükleri yer yüzün-1 
de tesadüf yerine aklın, insanlığını 
mukadderatına anarşi yerine hukukun 
mutlak hakimiyetini tesis ,.e temin 
hususunda yeni bir örnek teşkil etti
ler. Hatay dava.sının takip ve inta. 
cında yülu;ek şahsiyetlerini tebarilz 
ettiren mütemayiz ''asıflara bir kere 
daha [demi hayran kıldılar. Daşta en 
büyilğümüz olduğu halde 1'ürkün mu. 
kadderatını elinde tutanlar en necip 
ve asil bir zihniyetle yalnız milJi duy
guları değil, insanhğın menfaatleri. 
ni de göz önünde tutarak hareket et. 
tiler. 

Davamızın hallinde kılıç kadnr 
asU siliih tan daha m üeı;:sir bir ,·ası
taya aklrn, ferasetin, basiretin le . 
cellig{ihı olan dlp1omnsl yoluna mü. 
racaat ettiler. 

Dünyanın en kritik ve endi~eli 
bir devrindeki şu hare~et ile Türkiye 
sulhun temel direği olduğunu bir ke· 
re daha isbat etti. 

Nihayet Türkün f etanet ve zekası 
mUkafatınr, Türkün engin samimi. 
yeti de karşılığını gördü. Milletler 
Cemiyeti ve konseyi Türk ağzrndan 
hakkın dın•asını dinledi ve kabul etti. 
Şu anda ~emalarr dolduran dünyn tn. 
rihinln yeni bir devir n~an sesidir. 
Bu ses Milletler Cemiyeti kararı 
şekline girerek sulhun, insanlığın za· 
ferini müjdeliyor. 

Onun içindir ki, TürklükJe hem. 
ber bütün dünya sevinç içindedir nu 
neticeden se\'inç düymıyan eğer varsa 
muhakkak .sulha, insanlığa düşman 

olandır. 

uğrundaki tutmu~ olduğu yolu ciha
na ilan ediyor. 

Ey bütün unsurları taşıyla, top. 
rağıyla 'fiirk olan Hatay; senin 
hakkın olan istiklali kurtarmak için, 
başrnda Atatürk'ü olan bütün bir mil. 

let damarlarında dönen kanın çarpıntı 
sını dinliyerek dakikalarını bir ateş. 
ten bölge içinde geçirmiştir. lstik. 
lalı istiklal t.. Bu kan, bu millet, on
suz yaşamağı bir giln benimsememiş. 
tir ve benimsiyemez. Bunun içindir 
ki, insani \'e medeni bir hak olan is. 
tlklalin Hatay havasını da sarıp ku. 
cak1amasını TUrk olan Hatay halkı. 
nın en tabff, en insani lnldşaf şartı 
olarak görmekteyiz. 

Türk milJeti, o kadar, istikJA.lin, 
hayat ,.e insaniyet şartı olduğunu kav 
rarnış millettir ki, bunu yalnız kan 
ve kültür kardeşlerind<!n değ1il, bUtUn 
cihandan esirgemez. Onun inkiHibr, 
Türk seciyesinin bu ıinsant unsurunu 
cihana sunmak istiyen bir merhale. 
dir. Yalnız bizim için ağalık, üs
tünlük değil cihan için insanlık ,.e 
bütün insanlar için istiklfıl ! 

Bayan lff ct Hali:nin .~öylcvinl mü. 
tcaldp ltlaltepc as/:cr'i lisesi lelaefu 
öğretmeni Hataylı Faik Tilrkmen hi. 
labc.ı;ini irad etmiştir: 

Sayrn dinleyiciler; 
Altrn başlr Türk Ata.sınm yüce 

dehasından ışık, çelik iradesinden 
kuvvet aJan Hatay d:ı,·ası korkma
dan, yorulmadan, ı::ışrrmadan i1er. 
ledf. Büyük manialar aştı, çetin 
mücadeleler yaptı ve l~te nihayet bu. 
gün uğurlu zaferine ulaştı: Ya~ 
Atatürk! Varol Ulu Önderl. 

Tarihten eski bir tarih altın mah-
fa1.asın1 açb. asırlarca göğsünde 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng1n etm1ştir 

4. cü keşide 71 Şubat 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 50.0 O ~iradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 lirahk ikrdmiye erle 

(10000 ve 20.000J liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7, Şubat 937 günü akşamına kadar biletini 

değİ§tirmİ§ bulunmnlrdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki haklo sakıt 
olur ••• 

• 
lstanbul Komuta.nh~ı 

Sahnalma 
Komisyonu ilanları 

Büyük Rus edibi Ivan Türgeni· 
cv'in çok meşhur bir romanıdır. 

'l'I ılkbahar Selleri 

•-=--ıı:::aı ____ c::;;ıma:::ıısm-..: Fiyatı: 75 k:.ıru~tur. 
İstanbul Komutanlığı Birlikleri 

için 7900 kilo Zeytinyağı kapalı zarf 
usulile ihalesi 10-2-937 Çarşam
ba günü saat 15 de yapılacaktır. Mu_I 
hammen tutarı 5214 liradır. Şartmı.
mesi her gün öğleden ev·ıel Komis -
yonda görülebilir. isteklilerin 391 li· 
rahk ilk teminat makbuz veya mek -
tuplan ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 

L i Z A 
Bu da ayni muharririn bir roma

nıdır. Bu roman neşrolunduğu za
man bütün Rusyayı ağlatmı;;ıtı. 

Her ikisi de Samizade Süreyya'nm 
salahiyetıi kalemiyle dilimize çev
rilmiş ve ''Di<-ı ve Yarın), tercüme 
külliyatı arasın:. girmiştir. Bunları 

mutlaka alınız ve okuyunuz. 
üncü madelerinde yazılı vesaikle be- ._ __ , ___________ .. 

raber ihale günü vakti muayyenin • 
den en az bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını F mdıklıda Komutan. 
Lk satınalma komisyonuna vennele-
n. (415) 

.. . . 
İstanbul Komutanlığı Birlikleri İ· 

çin 22000 kilo sabun kapalı zarf U· 

sulile ihalesi 12-2-937 Cuma gÜ· 

nü saat 15.30 da yapılacaktır. Mu • 
hammen tutan 8580 liradır. Şartna· 
mesi her gÜn öğleden evvel komiı • 
yonda görülebilir. İsteklilerin 644 li
ralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 sa.Y.Ih kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı veaaikle be • 
rabcr ihale günü vakti muayyenin • 
den en az bir saat evveliıie kadar tek
lif mektuplarmı Fmdıkhda Komutan 
hk Satmalma Komisyonuna verme
leri. ( 416) 

• * • 

siltrne ile ihalesi 12-2-937 CUIDll 
~ünü saat 15 de yapılacaktır. Mu• 
hammen tutnn 3240 liredrr. Şartna • 
meai her gün öğleden evvel komis • 
yonda görülebilir. İsteklilerin 943 li
rahk il~ teminat makbuz veya mele· 
tuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda KomutanhlC 
Satınalma komisyonuna gehneleri. 

(421) 

7. ci Kor için 40 tane kantar açılC 
eksilbne ile ihalesi 12-2-937 Cu· 
ma günü sı:ıat 1 G da yapılacaktır. Mu
hammen tutan 800 liradır. Şartna • 
mesi her gün öğleden evvel komis • 
yonda görülebilir. isteklilerin 60 li • 
rahk ilk teminat mo.lc:buz veya mek
tuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fmchklıda Komutan • 
hk satmalma komisyonuna gelme • 
feri. (422) • Çatalca Müstahkem Mevki Ko -

mutanlığı için 4000 kilo zeytinyağı 

açık eksiltme ile 10-2-937 Çar ·I Gümüşsuyu hastanesinin su te • 
pmba günü saat 14.30 da yapıla • sisatmın açık eksiltmesiyle ihalesi 
caktır. Muhammen tutan 2660 lira- 17-2-937 Çarşamba günü saat 
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev· 15,30 da yapılacakbr. Muhammen 
vel Komisyonda görülebilir. istekli- keşif bedeli 118 lira 40 kuru§hu'. 
lerin 200 lirnlık ilk teminat makbuz Şartnamesi her gün öğleden evvel 
veya mektuplarile beraber ihale gÜ· komisyonumuzda görülebilir. istek· 
nü vakti muayyeninde Fındıklıda lilerin 10 liralık ilk teminat makb'!Z 
Komutanlık Satınalma Komisyonu • veya mektuplnn ile beraber ihale gü-
na gelmeleri. (420) nü vakti muayyenind~ Fındıklı Ko-

lf. :t- :f. mutanlık sahmıL"?la komisyonuna 

İstanbul Komutanlığı Birlikleri gelmeleri. (515) 
• • • · .\ııı Yurtbtş!. 

tıtı~.111 davalarımızı şimdi o kadar 
tıırı 1~ etıe ve o derece yüksek bir gu. 
1tıa1t\takfbe alıştık ki, zafue inan. 
~ çln Türk olduğumuzu hatırJa. 
lıtr ' ?aşrnuzda Atatilrk gibi yiiksekl 
tı .,, tefın bulunduğunu hissetmek ki"ı 

Hatay hnkkrndaki anlaşmanın en 
esaslı hükmü, öz Türk yurdunda Türk 
dlJinin mut1nk hflkimiyetini tesis e. 
dendir. Bu hülcüm, asırlarca yedi 
iklime kiiltür ve medeniyet taşımış 
lıir milletin en sarih hakkının bütiin 
dünyaca tanınmasını ifade eder. Bu 
itibarla Tiirk irfan ve kültürünün en 
tuymetli kaynaklarından hiri olan ve 
Hataylı miinevver gen~liğin de~erli 
unsurlnrını d:t bnğrında ta~ıynn Üni
y.ersitenin bu neticeden duyduğu se. 
vinç büsbütiin ayrı \'e müstesna hir 
hususiyet tn~ımaktadır. htanhul fini. 
versit~i nat.:ıyın istrklı\llnde aynı za.. 
man<ln Türk kiiltürüniin znferini sc. 
lfımlıyor. 

gakladığı nadide cevherini <;ıknrdı .. ------ıı:ııa:!ll::m _ _. ___ _ 
Tiirk rrkınrn hu misilsiz cevheri et. 
rafına yepyeni ışıklar serpiyor. nu 
tatlı parııttf ar Türktin daha mesut 
i<Jtikba1 gilnlerfnin ufuklarında heli-

için 8100 kilo zeytin tanesi açık ek-
8. ci kor için iki tnne emme ve 

basma tulumba ile 100 mt. verici 
hortumun açık eksiltme ile ihalesi 
17-2-1937 Çarşamba günü saat 
16 da yc:.pılacnkhr. Tulumbahırm 

400 ve hortumun 135 lir:ıki muham· 
men tutarliırı mecmuu 535 liradır. 
Şartnamesi her ı;i!n ö~leden evvel 
Komisyonumu;:d:ı. eörülebilir. istek
lilerin 41 liralık ilk teminat makbuz 
veya me!duplan ile beraber ihale gü
nü vnltti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık salmalır.:ı k~:nisyonuna 

oı.ellYor 

~'ltlu Yurttaş! 
(l._d l~e bu zaferi bağışlıyan Büyük 
1'11crerııniı A tatiirke bin minnet n 
lll•t jl\:. değerli hükumet reisimiz İ!· 
tla hı 1'0nij ne çalışma arkadaşlarına 

11 sa·vg1 11 • • 
lıı~ JİgM Sırrı Lcı·endden sonra 
}> %ı, fıl V nivcrsitesi doçcntlcri:!den 
""t~' Vniverslte namına lıaztrladığı 

llfl bilyük bir lıeyecanla of..·udu: 

~:~AN BUL lJNIVERSITESI 
INA SOYT,ENEN NUTUK 

'l'ij 
llsiı ld~k davasının me\·zuu ne kadar 
~S Yse neticesi o kadar şereflidir. 
lltltdea)'dır kalbimizden hicranı, dili. 
~~ 11 adı bir saniye eksik o1mıyan S h11gün müstakil nrlığında 
~1'ı tlz saadetle dolu selflm1ıyor, 
'· 

1tıe ümit ve itminanla balet. 
it 

~l~YI neticeyi Türklük namına 
ho~hı olduğumuzu herkes 

Hat.av mutlu Hatay! Türk o1clu. 
ğun, TU~k doğduğun için Türk ka
lacaksın, hür yaşıyacak11:rn. 

Fevlı:alddc alkı§lanan bu lıeyecanlı 
r.utuktan sonra Bayan lflct Halim 
de şunlan söylemiıtir: 

iFFET HAT~llll onuz·u;v 
SÖYLET!/ 

Tiirk milleti; 
Yüce Türk nkilalıı üçiincii mcr. 

halesine nla~mış bulunuyor: ı.ouın, 

1\Iontröden sonra Cenenede elde 
edilen bu kazanç yalnız 1'ilrk seciye. 
ı:;inf lsaret etmekte kalmıyor, Atatürk! 
inkllA.bmın insanlık, b."ln§ ve hak 

• ren şafaktır. Yaşa Atatürk! Varol 
Türkün istikbal gilne§i. 

Biz tnrihten eski ulusumuz kndar, 
dünyalara bedel yurdumuz kadar, ci. 
hana ün salan bayraö-ımız kadar ya. 
r:ttfl~ı medeniyete dünyayı imrendi
ren Ulu Atamızla övUnfiyoruz. 

1\lilletler dmtyeti konseyi yürii. 
diiğü yeni çığırda kırk asırhk Tilrk 
yurdunu ve o ünlü yurt fcfnde yaşa. 
makta olan Hntnylı1arın istikhllleri· 
ni tamdı. Bu hakkın tanınmasında, 
m<!şru Hatay da\'Mının hallinde yar. 
dımı dokunan uluslar müml"~~illerine 
başta dostıarunz nusya, lngiltcre 
Frnnsaya tcşekküı· etmeyi bir borç 
biliriz. 

Gene bu sıkıntılı \'e gergin günleri. 
mizde sulhu tehdit eden acı <lakika
hırı diinya sulhu namına izaleye ça. 
lış:ın ,.e iki dnvncı ulusun ar:ı1nrını 

bularak hnk ,.e ndnleti kurtarmaya 
yardım eden Yunanistan, Yugoslav. 
ya, Romanya mümf'ssf11erine ve ls
veç hariciye bakanı B. Sandlere teşek. 

kürlerimizi sunarız. 
''Ben eze1dcnberidir hür yaşadım 

hür ya~ırım,, diyen Türk başka mil. 
Jellerin hüriyetinc de k~ncli hüriye
ti kadar ktymet \'ermesini hllir. 

Rize bu mesut günleri hazırlıyan. 
lara, Ilaşbalm111mız İsmet Jnönü ve 
kabine arkadnşlarına ve şerefli ordu. 
muzun ünJü l\fare~ali Fe\'zi Çnl,mağa, 
Hariciye naknnımıza ve Partimiz ge· 
ne1 sekreterine en derin saygılarımız: 
sunarız. 

nurada siiıümiiz bitiyor. Ey Ulu 
Öncleıimlz, fnknt size beslediğimiz 
minnet ve ~Ukrnnlnrımızın he)CC.'ln. 
ları bitmiyor ,.e bitmez. Yaşa Ata. 
türk ! Ya rol Ulu On eler. 

!!alaylı Faik Türlmıc11i11 lıitabc

sindcn sonra Tıp Fc:J.-ültcsirıc!cn lJlus. 
tala Ö:türT• ı·c Edebi11at, iarilı, ar/:c. 
oloji talel•~sindcn n. Balıadır l'C Dok· 1 

toı· Salim Altnıet birço!.: ycrlcrindcl 
sllrckli alkışlarla kcs;lan ldtabclcrlnil 
irad c•lnıişlerdir. 

Sö:;leıı~~rden sonra halk bando mu
zikamn çcldığı marşla Sultanalımed~ 
kadar gelmiş ııe buradan ayrılan lıc. 
yeller otobüslerle Taksim amdına ni. 
dcrek abideye çelenkler koyTnU§lardır. 

gelmele::-i. (516). 
:;. ... 

9. cu Kor için 64 tıme matbu no· 
ta e.çık ebiltme i e ihalesi l 9-2-
1937 Cuma günü saat 15 de yapıla· 
caktır. Muhammen tutan 180 lira • 

dır. Şartnamesi her gtin öğleden ev
vel Km~isyondn görülebilir. lsteldi· 
lcrin 14 fü:ılık ilk teminat makbuz 
veya mektupbn ile beraber ihale gü· 
nü vr.kti muayyeninde Fmdıl<lı Ko
mutanlık satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (517) 
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eoeo? 
o\r·,n . 

/\.~rr 
Çünkü ASPİRİN senefer

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduqunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 
O ho1de hemen işlemeğe hazır olan Hovogozi 

Banyo o1etini tanımıyorsunuz. 

Duş DERHAL • 

Banyo 15 DAKiKADA 

iZAHAT ı istiklal Caddesi No. 101 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--____..,/ 

--, ..-ı 937 
Beynelmilel Kömur Sergisi 
(Kömür gakan vesait ve teshin alet /eri ve 

tesisatı beqnelmilel sergisi) 

ANKARA 

26 Mart - 26 Nisan 
Sergiye iştirak ve serg:yi 
ziyaret edecekfere emsalsiz 
kolaylıklar gösterilecektir. 

. ' . . .. ' ' .. \ . 452)-

Is tan bul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Dr. lbrahim ·Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

Haseki ve Çocuk hastaneleri sabık 

Fırsattan istifade 
BEYKO Kürk ticarethanesi kış 

mevsunının ilerlemesi dolayısile 

kürk mantolan o/o 15 tenzilatla ve 
15 ayı vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

Ölçüye göre mantolan bir gün 
zarfında yetiştirir. Anadoludan ay -
ni şerait ile sipariş kabul edilir. 

Mahmutpaşa Kürkçü Han içe -
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 

Dr. Hafız Cemal 
LOKl\IAN HEKlll 

Dahiliye Mütehcıuın 
Pazardan başka günlerde öğleden sonra 

saat (2,5 tnn 6 ya) kadar lııtanbulda Dlv!'Jl 
yolunda (104) numaralı husus! kahlneslndc 
bnstnlannı kabul eder. Salı, cumartesi gün 
!eri sabah "9,5- 12" saatleri bıı.klkt fukaraya 

ı mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
2239S. KııJlık telefon: 21044. 

KURUN 
Abone şartları 

Vtllık 6 ayWc 3 aylık Aylık 

Memlclı.etımizde 750 420 23S 110 
Yabancı ycrlcıe 1350 725 400 150 

asistanı ~ost~ Oirhğine} 1800 • ~O 500 180 
likleri hayvanab ihtiyacı için kapalı gırmıyen yerlere 

Aksaray Millet Caddesi N o. 59 da 

Kırklareli Tüm Komutanlık Bir · 

zarfla 250000 kilo arpa alınacaktır. Her gün saat 9 dan lS e kadar Turkıyenın her posta mcrktzinde KURUN't 

Muh f . abone yazılır 
ammen ıyab 4 kuruş 50 san - hastalannı kabul et.~r. 

11 Telefon 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor ... 

Maden Tetkik 
Genel 

1 

ve A.rama Enstitüs~ 
Direktörlüğünden: 

Müsabaka günleri uzatılmıştır 
Ta iplerin dikkat nazarlarına 

1 - "20,, Maden Mühendisi ve "1 O,, Jeolog yetiştirmek üzere -~ 
baka ile Avrupaya "30,, talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin ~ 
ki şartlan haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak, ; 
B - Maden ocaklarında çalı~abilecek kabiliyette ve sıhhati taıO 

mak "Sıhhi muayene :Ankarada yapılacaktır.,, .,;. 
C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerindeO 

sini okuyup yazabilmek, 

D - Yaıı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
2 - Maden Mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 193~ 

Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitiit 
yapdacaktır. Açdacak müsabaka imtihanlarında kazanmış olmakla bedi' 
gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile Maden MüheJ1 
ği için "20" ve Jeologluk için "10" arasında bulunmak şarttır. 

3 - Maden Mühendisliği için imtihan: Hesap, Hendese, Cebir, 
hanik, Fizik, Kimya ve yukanda yazılı dillerden birinden, 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye "Hendese, Cebir", Ha 
Nebatat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birindeJ1 

laca~-· Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri ~ 
mecburi hizmete tabi olduldarmdan, bu hususta mükellefiyetlerini ~ f' 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber keJ11 

tereceklerdir. 

6 - Maden Mühendisliği için: son müracaat 20 Şubat 937 C,r 
lesi öğleye kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jeologluk için:Son müracaat 27 şubat 937 Cumartesi Öğleye kadar' 
Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
İmtihan 2 Mart 937 Sah tim olup tutan 11250 liradır. k le- ı 1d:ırc: 24370 

minntI 843 lira 75 kuruştur. Şartna • 1ı ilmi Felsefe Yuı işleri: 21413 ünleri olarak tesbit edilmiştir. , 
m~si her gün Tü~~.n s~~alma Ko:ı Dün ve Yarın Kitaplanndandırl Poeıa Jcutuıu: 45 Taliplerin .nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakaımı, ·Me~ ~ 
mısyonunda gorulebılır. lhalesı Fiyatı 40 kuruc:tur Td;raf adreai: KURUN lsu.nbul hadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a foto r';"~ 
-Ş b S l :ı BiısıldıiJ yer: lstan'bul Ankara Caddcai d 1 k l • • 'hl • k d A k d M T A Eııt~· 2 u at-937 a ı günü 15 dedir. --- ---- i e çe ennı son müracaat tan enne a ar n ara a . • • ~ / 

ı V AKIT Yurdu. de t9Y-
stekliler kanunun 2, 3 üncü madde· atten bir saat evveline kadar Tüm Sahibi: ASlM us I Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için • ~' 

lerindeki vesika ve teminat makbuz- Satınalma Komisyonuna vermeleri. N~iyat dircktöru: Refik A. Sevqil dilmiş olan günlerden öğleden evvel Bay Hasan Apartımanmdaki 
larını havi zarflarını belli gün ve sa- (574) (36111 ,,.'---.-...-~..--=~~~""!~ 1 tüaü Daireıinde bulunmalan ilin olunur • .(89l .(318l 


