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Kudüsteki 
çarpışmalar 

Kudüs 20 (A.A.) - Dün Tiberias'da 
vukubulan hadiseler esnasında 30 Arap, 
30 müsevi ve 2 İngiliz polis memuru ya. 
ralanmıştır. 

Bugün otuzbir Halkevi I · Atatürk'ün başkanlık ettiği mühim 
daha açılıyor toplantıda bulunduktan sonra 

C. H. P. genel sekreterinin 
sebetle yazdığı güzel bir 

bu müna
makaie 

Başvekilimiz iktısat Vekilile birlikte lzmire gittiler 
Cenevre heyetimiz de bug.ün hareket ediyor 

g_ııı1111ııııı 1 11111ıınııı111uıı1111ıı11111ıııııı111111ıııııı1uıııınııu1ıuı•~ 

§ Halkevlerinin kuruluşunun ~ 
~ beşinci yıldönümü münasebeti- g 
~ le bugün bütün Halkevleri tören~ 
~ yapacaktır. Şehrimizdeki kaza g 
ff Halkevleri gündüz ve gece için ~ 
~ ayn ayrı programlar ha.zırlgmış g 
~ !ardır. ~ 
~ Eminönü Halkevi törene tam i 
~ saat 15 de Cağaloğlundaki Mer. ~ 
~ kez saolnunda başlıyacaktır. Ev- g . 
§ vela Ankaradan verilen söylev~ 
~ radyo ile dinlendikten sonra E- j 
~ vin programının tatbikine geçi-~ 
~ lecektir. ~ 
F lstikllil marşından sonra Hal.~ 
~ kevi Başkanı Agah Sırrı Levent§ 
g Halkevinin bir yıllık çalı§masın- ~ 

h..ı-:' ~ da elde edilen neticeleri anlata-~ 
-....ıtye .... ,.., € cak, gene edebiyat şubesi baş-~ 

""'"'"ili uo C. H. P. Genel sek- - -
t'eteJi &ıy Şükrü Kaya ~ ka.nı Hailt Bayn da Halkevleri-g 

l nin önemi etrafında bir söylev'§ 

4 'C k' = ta · ~ verece tır. : 
""~tirk inkılabının Türk ve --~ Söylevlerden sonra Evin or- ~ 
1 Urkçü olması ana va~ıfla. -d ~ kestraJ!lı bir konser vereoek, ge- § 

~ilitti ~n andır. inkılabımız Türk g ce Alayköşkünde temsil kolu ta-~ 
~i vnın cihan tarihile ba§layan me· ~ rafından Mera.ki piyesi oynana-~ 
~fhı.ıte •osyal yaşama ve yaşayış - ~ 
~t Ve idan alınmış ve onun isti- ' cak:~ memleketimizin otuT.I 
~ ~~ .tiyacına uygun olarak tea- g bir k&M.basmda yeniden Halk evi~ 

iti~~ reel kaidelerdir. inkılap ~ ~ılacaktrr. Bu suretle Halkev-( 
~crnıeı- tamamile aslidir. Diğer - 1 . A- b 
"'l n-ı·~ctJerde tatbik edildiği görü- i erimizın yekwıu 167 yj ulacak- = 

., uv ..... • .. ·1 h k 1 1 tır • ~ 
~ .. , •. :. ı ve muması are et er - : 

~ ı in""'llltttttl!1!iımıııı.ı•+ıhııtt""'ııuıııı11•trııııııtını111ııııttt•ınt 
. A • ~ v:dını..: ... dcn avnnı· --------------
t ::• hareketlerin tatbikat ve fi-

' g ·~~srnda muhtelif memleket- Habeşistan ıımumi r1alisi 
~ 0~ulcn ileri ve geri ayrılıklar 
~ "e~~;cıerin. muhitlerin tesirleri- Mareşal Graziani-
"'d~ıırna tarzlarına atfolunmak 
't it, .k ld ~tih 81raaile önde olan inkılabı- ye suı ast yapı 1 
~ ~r .ve derece itibarile en öne 
~" ıçın çalı§mamızı tanzim et
~tı.e .tcrnposunu behemehal mem 
~ıhtiyacrna uydurmak mccbu-

L:.~lle ~Yi~. 
~ ~ızin seciyeai ve tabii mu
~t't Yle çalıımalara muzaaf cc
~Ve le!nereler verecek kabili-
't" r. 

\ı.t: lıtk 0 L • ,_ 1,..b .. 'fli 0~ aan ınKı a anız zarurı ve 
G~r· k Türkçüdür de. Türk ve 
~ ~: ~~flarmı eaaalı bir ıiar ola
~ ~"8ttıde tqıyan ve ya§Stan 
' i~ rn rnilliciliği inhisar ve in-

etrnez. Türk milliciliğinin 

lluhiliye ookıili oo C. H. P. 
~Z Sekreteri 

ŞUkrU Kay• 

~ (Sonu: Sa • .. 9ü . .!) 

~ f!:_ M. M. de 

•tıhi bir celse 
-t.Q,. 

Kendlai h af i f, yanındaki 
General l lyott ve bazı 
yerliler a§ır yaralandi 

i ~a•amıza geçen 
1tlcı14 . • Roma, 20 (A.A.) -Resmi ltalyan 

'l''t 'P '01 ens1plerı mahalilf, dün öğle zamanı Adisaba. 
~~ tı~iye kanununun buı hada yerliler tarafından el bombala
~~ ~in tadili ve inkıl3.p preDBiJ>- rile umumi vali Mareşal Grazianiye 
'"' ~ ~ geçiıilme8i hakkmd& yapılan tmikasttan dolayı büyük bir 
\.:._a tı.fo. k.lıt Büyük Millet Meclisi-, teeMftr duymaktadırlar, 
~~ t 1937 tarihli toplantısında. Suik1.1t neticesinde Mareşal hafif. 
'-.."~ •• ~ ~e pek canlı, hararetli, çe yaralanmış. fakat General Liotta 
;-:"'it ı... "'l'thırni · · h k'k t d · 
" "Q' 'a z 1çm a 1 a en e. ile. yerli eşraftan birkaç ki~i ve bun-
,~. l'ıfa teşkil edecek mahiyet- ları n ara.~ında bulunan kıpti kilisesi 
!la~ 1YetJi b ' ü.za.k .~f . 11" ır m ere cereyan reisi başpapa." C)Tille ağır surette ya ' ı, ~YUk Millet Meclisi, kanun- ralanmışlardır 
\ ~ 1 en tadilatı yapmakla bera- ? • . 

'~-~lUıi... U k brtl Roma, -O (A,A.) - Reuter aJan~ı 
;~ .. u tn za .ere za arının . 

'ıİ)tı,· L~~e karar vermişti: bu m~~abfı1rlnden: 6Adfsa~badan gelen 
~-~ ~lileri · takd' tm kl te""ra ar sans re tabı tutulmakta 
-~ .... ~illet Mmıl~ . kım e e e olduğundan bu ~hirde Mareşal Gra-

~..ı ec ısının arannı Y~- . . . 
''l'oru. Ok 1 .. l zıanının havatına karşı vapılan sui. .... uyucu anmız mu- · . · 

k kısJlUtl.I bubUn b!Sııti kast hakkında taf~ılAt alınamamıştTr. 

Weıc---. ~~ ~ 2 Btlı i l 

Soldan itibaren Btıı.<ttJekilimiz /zmire 
gitmek 'üzere vapura 'biniyor, Atina
dan gel.en Hariciye wkilimiz karşıla
yacılar arası~ Başvckilim:iz vapur. 
da lktısıat •oe1oilimiz1e birlikte, nhtım.
da Bcışveh.·ili 1tğurlıy<m vekiller 

İstanbul, 20 (A,A.) - Bu sabah 
Atinadan a\·det eden Hariciye Vekili 
Dr. Aras ile Hatay i.;;f ıiçin Cenevreye 
gitmek üzere Anknradan gelen HarL 
ciye umumi katibi Numan Menemen· 
eloğlu. Başvekil İsmet lnönünü zi. 
yaret <ederek nezdinde- bi:r müddet ca· 
Jıpıslardır. Ba'ıi vekif, Hariciye Ye. 
kili ve katibi umumi i bu cahşmadan 
sonra Atatürkün ri:raset ettiği askeri 
\'ekillerin de hazır bulundukları bir 
içtimaa iştirak ederek Büyük Şefe 
mesaileri hakkında malılmat arzet
miş \'e yüksek irade ve talimatlarını 
almışlardır. 

Reisicumhurun ıiya.._qet ettiği bu 
i~tima, 3 saatten fazla sürmüştür. 

Başvekil General lsmet lnönü, be. 
raberinde lktısat Vekili R. Celal Ba· , 
yar olduğu halde dün 15 buçukta Ga. 
lata rıhtımınadan kalkan Ege npu- A T/ , J b • 
ru ile ~z~ire gitmi lerdlr, . . vam .n.amarasınua ır 

lzmır lımanının modernleştlrılmesı 

hususunda tetkiklerde bulunduktan • • b •• l • 
s~nra doğruca Ankaraya gidecekler. lŞÇl me usun soz erı 
dır. 

(Sonu: Sa. ı Sü. 5) 

Mekteplerde 
Ne gibi ıslahat 

olmalı? 

Husıısi lise miidfö·Zcrinden Trabzoıı 

B<ıylavı Bay Hamdi Ülkümen 

"Baldvin yeni silahlanma programı 
ile Hitleri taklit ediyor 

Avam. kamarasında yeni teslihat 
için hti.ktlmet tarafından istenilen 
( 400) milyon İngiliz liralık tahsisat 
meselesi müzakere edilirken işçi par. 
tisi mebuslarından Alekaandr tenki
datta bulunmu§: 

- Hükumet bu yeni ve büyük tes
lihat program.ile anıul\188.l silahlan-

' 

ma yarışını artırmış oluyor. Memle'KfJa 
tin bu kadar büyük bir siWılanma. ha;. 
zırhğı memleketi bir çok mahrumiyet
lere uğratacaktır. Baldvin Hitleri ta.kof 
lit ediyor ve sadece milli bir siyuei 
üzerine silahlanıyor. lngiltereye Ji.zmı 
ola.n teslihat Milletler cemiyetinin i. 

(Lütfen aa:yıfayı çeviriniz) 

Mudanya mütarekesinin imzalandığı tarihi evin açılış merasimini dünkü 
Myımızda bildirmt,tik. Resmimiz Bursa valisi Şefik Soycr, Hayri İpar, bele. 
diye reisi Galip Atılgan ve diğer davetlileri mütarke eviniıı i'lft"" ~ 
mektedir1 
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Atatürk'ün ·başkan ığın-
da mühim bir toplantı ~ 

ispanyaya ·gönüllü gitmesi bugünden 
itibaren menolunuyor 

(Vsyam 1 incide) teri H. Numan l\tencmencioilU •" 
bir müddet görü:.mü · ,·e ~~ 
saraya gitmiştir. Dahiliye ,(t 

li B. Şükrü Kaya da »:d4~ 
kili tc:;yi ettikten sonra bir ~,,pr 
Perapalas otelinde kalmış. ınü. tiC 
ben Dolmnhah!:e sarayına gitnllf •'' 

Dün sabat Başvekil, Atinadaıı 

gelen Hariciye Vekili Doktor Rüştii 
Ara.<;la Dolmabahçe sarayında gö
rüşmüş, bunu müteakip, gene dürı 

Şı!hrimize gelen Cenevre heyetimizin 
:reL<;i Hariciye Vekfıleti genel :sekrete. 
ri n. :Numan l\fenemencioğlunu kabul 
etmiştir. 

Almanya, ita/ya, Macaristan, Portekiz, Belçika, lsveç Dahili) c Vekili B. Şiikril J{af'ıı•rf' 
akşamki J<~kspresle Ankaraya hükumetleri yasak emirnameleri neşrettiler ket etmiştir. , ~ 

Londra, 20 - Ademi müdahale 
komitesinin bugünkü içtimaında şu 

karar nrilmişür: İspanyaya gönül
lü gitmesi yarından (21 şubat) itib:ı. 

ren, komiteye dahil olan her memle· 
kette .kati surette menolunacaktır. 

Bununla beraber ispanya ,.e Portekiıl 
hudutlarının kontrol altına alrnma.c;· 
meselesi henüz hallolunamamıştır; 

bunun gibi hava yollarının kontrolü f" de bir karara bağlanamamıştır. Bu 
meseleler önümüzdeki günlerde ye. 
niden tetkik ve müzakere edilecektir. 
Teknik komitenin kararı mucibince 
'denizde kontrol işi İngiltere, İtalya, 
Fransa ve Almanya devletleri tar'ı· 

tından yapılacaktır. 

cabettlği müşterek emniyet çerçevesi 
dahilinde bir silAhlanmadır.,, 

Demiştir. 

Liberal mebuslaı-dan Sir Francis 
'.Ackland dahi !ngilterenin teslihatı 
milşterek emniyet hududunu geçmek
te bulunduğu fikrini ileriye sürmüş

tür. 
Lord hkipp işçi partisinden Alex.. 

sandere ceva.p vererek t()yle demiştir: 
- İngilterenin muhtaç olduğu bir 

zamanda müşterek emnjyet projeleri 
akim kalabilir. İngiltereyi bir taarru
zun tehlikelerine maruz bırakmak doğ 
ru mudur?,. 

Kolonel Veogvod şu suali sormuır 
tur: 

Londra, 20 (A.A.) - Ademi müdL1. 
hale komitesi tarafından neşredilen 
tebliğde deni) or· ki: 

Adenıi müdahale komit<'.si, komi · 
terle tem il edilen hükumetlerin Ts. 
pan)aya göniillü gitmes ini men it:in 
tedbirler almakta olduklarını te -
bit etmiş ve umumiyetle ademi müda. 
hale paktınR iştirak eden diğer dev
letlerin de aynı tedbirleri almakta 
olduklarından haberdar edilmiştir. 

J\omite reisi, Portekizde tatbik 
olunacak rejim hakkında bu hükumPt 
ile lngilte.re anısında cereyan etmekte 
olan müzakerelerde terakki görüldü. 
ğünü ,.e elde edilecek anlasmanın pelc 
yakında komiteye tebliğ olunacağını 
beyan etmiştir. 

KONTROL NASIL YAPILACAK? 

gönüllülerle dolmu~ idi, Şimdiye ka. 
dar tatbik edilen usullerin hilfıfın:ı 
o]arak, gönüllüler büyUk bir sükü~ 
net içinde hareket e mi..Jerdir, 

PORTEKiZ KENDi TOPRAKLA. 
RINDA KONTROL TANJ.'!Jlll'OR 

· Lizbon, 20 (A.A.) - Hariciye ne

hmire giderken General ismet Jn
önünü Riya~ l'ticumhur namına lıaı:-. 
yaver n. Cclfıl teşyi etmiştir. Şehr! 

mizde bulunan Vekillerden l\lüdaf~ın 
Yekili General Kazım Ozalp, Dahili. 
ye Vekili B. Şükrü Kaya, Haric.irc 
Yekili Doktor Rüştü Aras, Inhisar
Jar Vekili ll. Rana Tarhan ,.e diiı: 

~retinden yapılan bir tebliğde deni. şehrimize gelmiş olan Ziraat Vek'li 
yor ki: B. l\fuhli.cı Erk men, 1.c:ıtanbul 1·a1i ve 

İspanya sahillerinin kontrolüne a:t belediye nisi B. Muhittin Ü~tündağ, 
plana karşı Portekizin aldığı yaziyet emniyet direktörü B. Salih Kılı~ . 
hakkında herhangi suitef ehhüme ma- bundan başka banka, inhisarlar ve 
ni olmak için şurasını kaydetmek limanlar direktörleri de rıhtıma gl'l. 
icabcder ki, Portekiz, kendi toprakl:l. miş bulunuyorlardı. 
rında hiç bir beynelmilel kontrolıi Başvekil General lsmet lnönü, 
kabul edemiyeceği yolundaki hath rıhtıma geldiği zaman cirnrı doldıı
hareketini ' asla terketmiş değildir. ran büyük halk tabakası tarafından 

İspanya hadiseleri il.zerine hasıl c. alkışlanmış ve vekillerle diğer zatla. 
lan beynelmilel vaziyetten mesul ol- rın ayrı ayrı e1Jerini sıkarak bütün 

Londra, 20 (A.A.) - lngiliz gazı?- mamasına rağmen Portekiz ademi mü- kendisini uğurlıyanlan güler yüzle 
teleri, İspanya sahillerinin kontrol :i dahale muahedesini tatbik için tedbir- scJamlamıştır. 
plılnı hakkında tafsilat vermeye baş. ler almak lüzumunu teslim eder. Bir Öğleclen sonra Hariciye Vekili Dr. 
lamışlardır, çok dost devletler Portekizden bu bap Rüştü Ara.~. bu akşam yedi kişilik 

'.Morning l'ost diyor ki: ta kendilerine müzaheret gösterilme- bir heyetin başında olarak Ha tayın 

Bu akşamki Avrupa EksPf~e1' 
Cene\'l'eyc gidecek olan Hat:ıY J 
timizin reisi B. Numan l\fenenı:,r 
oğlu, heyete iştirak edecek~e~ ~ı· 
kında mnlıimat vererek dcrnıştı~di 

"- Yarın (bugün) akşan1 gt 1-
ruz. Neticenin müsbet şekilde it~ 
lacağına tamamile eminiz. :8~1.ı 
miz: Den, l\lillet1er Cemiyeti prt 
delegemiz B. Necmettin Sadık, ,t\dl 
fesör Ethem, Profesör Fuat. ~ 
ye hukuk işleri direktörü B. ~i ~,r 
Milli 1\Hidafaadan Albay Şe'f'kı, ·ei~ 
kez Bankasından B. Nazif, }la~ı dtf 
kalemi mahsusundan B. Şak r 
müiekkeptir. dl' 

B. Numan Menemencioğtuntııı d~ 
Ankaradan ayrılırken, orada k~•"' 
ile konuşan bir gazeteciye şu ber 
tı vermiş olduğunu okuduk: ~ 

"- Hatay devletinin ana ti-" 
da, Türkiye Cumhuriyeti defle ,-
Teşkilatıesasiye kanununda ne "'.,1 
aynı bulunacaktır. Çünkü 11' 1,~ 
1'ürktür; Türk kalacaktır. f:tf 
Meclis te kiJabnda ufak bat1 lngi1iz ve Portekiz filoları Gaş- sini rica eylemişlerdir. Portekiz hükfı anayasasını tanzim için Ceneneye gi

konya körfezini, Fransız ve Sovyet meti gönüllü topİanması ve transiti decek Hariciye Vekaleti gımel sekre. şiklikler rnrdrr .• , ./ 
filoları ispanyanın şimali garbi sr.· hakkındaki taahhütlerini tamami1e -------------------'-----------=-"""" 
hillerini, lngiliz, Fransız \'e Porte· ifa etliğini tesbit için Portekize. mü- Madrı·t etrafındakı· Almanyada ucıl~ 
kiz filoları cenup sahillerini ve Al. şahitler göndermesini !ngiltereye tek- • 

man - ltalyan filoları da şark sah!l- lif etmiştir. Bu hususta herhangi bir muharebeler halk otomobillef~• 
]erini kontrol edeceklerdir. yanlışlığa mahal kalmamak üzere İn- il' 

NEŞROTJUNAN EMIRNAMELEI'. giliz müşahitlerinin yapacağı iş kont. Madrit, 20 (A.A.) - Hükumet kuv Berlin 20 (A.A.) - Otomo~\::~ )il 
rol planında derpiş edilenin ayni olma.- vetlerinin, biribiri arkasından yapılan nut\ açılması dolayısile bay .oı ~ 

Lizbon, 20 (A,A.) - Bu sabah 1'). dığı gibi beynelmilel bir teşekkülün müteaddit baskınlar neticesinde Vaci- nutuk söyliycrek, Nasyonal So~~ 
panya için için gönüllü toplanmasını mümessilleri olarak da telfı.kki edile- damadrid'a kadar sokulan asileri geri min iktidar mevküne geldiği ta I.'_ 

- Bir tarruz dediniz. Bu taarruz ve sevkini meneden bir kararname mezler. Eğer Portekiz ademi müdaha- püskürtmeğe muvaffak oldukları söy. itibaren, Almanyada motörleşıne 
nereden geleoek? Japonyadan mı? Ha- neşredilmiştiı:, le kotnitcsindeki mevcudiyetinin bu lenmektedir. sın~a görülen terakkileri tebarii:; 
yır. Almanyadan mı? Evet. O halde komitede ittü:ıkıira husulüne mani Maromosa ve Tajuna mıntakalarında mış ve c:.ı:cuıult: şuuı:m bU}lc•ıı.ı:ı•," I' 
t--=ıtere son teslihat programını yan.. ~o!N, ıı2Q (.,&. ~ ~JfijkQmet, ls· bilıer 
~1 ~ pa g" "il'' 'tm i · 1 oldugu~ nu m~n.hede ederse derhal görülen askeri hareketlerden asilerin "Motörleşme, yalnız otomo .ti' 
-·,ı;.. karar verirken Bitlerden kor- nyaya onu u gı es ne manı 0 - - mi P'a 
~... k i mezku·r komiteden çekilecektir yakında yeni bir taarruza baclayacakla. rinde tesirini göstermiyor, uınu .,,.,, 
kan Fransa ile anlaşmış mıdır? HUktl. ma iç n hU8ust tedbirler ittihaz et· · .:r " .. 

• t' rı anlaşılmaktadır. da da büyük mikyasta tensikat ııı '1 
met buna cevap vermelidir. mış ır, ''" .J Hüklımet kuvvetleri Corogne yoluna getiriyor. Otomobfüzmin yap~ 

1 
•• ,,.:4' 

Sir Stalford Crip,noı. ..nyle de-'"• Budapeşte, 20 (A.A.) - Kabine, M l G • • g-e ... ' 
tir: r- V"" '&US dün akşam L~panya için gönüllü top. areşa f3Zl3Dl• hakim bulunan El Flantio sırtlarını iŞ- rakkilere bir hudut tayin etme. ·z;ttı' 

]anmasının n sevkedilmesinin menine gal etmektedirler. yoktur. Alman milleti, otomobUıUfl 
- İngiltere da.hl Almanya kadar 

emperyalisttir. Biz hükOmetin istediği 
bu krooiyi vermiyeceğiz.,, 

Liberallerden Mander demiştir ki: 
- Mademki İngilterenin ve diğer 

memleketlerin sömürgeleri vardır. Biz 
ne hakla Almanyayı bundan menede
ceğiz?,, 

Ba~veldl Baldvin §Öyle cevap ver
miştir: 

- Biz hiç bir memlekete karşı ta
arruz etmek fikrinde değiliz. Bizim 
takip ettiğimiz siyaset Milletler ce
miyeti siyasetidir. Fakat Milletler ce
miyetinden korkıiııyan herhangi bir 
memleket bize karşı taa.mız edebilir. 
Eğer biz böyle bir mütea.rnza. kartı 
kendlınizl müdafaa. edecek vaziyette 
ve kudrette olmazsak mahvoluruz. E
ğer bu türlil bir mütearrıza. karşı tn. 
gilt.erenin kendi kendini müdafaa et
mesini istiyorsanız bunun çaresi hü
kflmetin :l:stediği krediyi vermektir. 
Bundan başkş. bizim taanııza uğradı
ğımız takdirde Fransayı da müdafaa 
edeceğimize dair taahhütlerimiz var
dır. Ayni tekilde Belçikaya karşı ta
ahhUdUmUz vardır. Eğer Almanya ye
ni Lokarno mua.hedesini imza edecek 
olursa onu da. mUdaf aa etmek için ta.
ahhilt altına gireceğiz. Sonra Irak ile 
immladığunız mua.hede mucibince bu 
memleketi de mildaf İ.a edeceğiz. Mı. 
aır için de böyledir. Eğer Avrupada 
bir harp pa.Uıyacak olursa bunu mah
dut bir sahaya hasretmek imklnı bu
lunmıyacaktır. Bu umum! mlithiş bir 
harp olacaktır. İngiltere havalardan 
taarruz tehditleri altında bulunacak
tır. Deniz UstUnde karşımıza çarpı~- 1 
mak için düşma.."llar çıkacaktır. !ştel 
bunun içindir ki hükumet bugünkü 
projeyi meclise getirmiştir.,, ı 

Başvekilin beyanatından sonra hU
ktmetin teklifi reye konmuştur. l\foc
li.ı!ı (145) muhalüe karşı (329) reyle 
hUkfunetin istediği (400) milyon İn
giliz liralı\'. teelihat tahsisatını kabul 
eıtmift;ir, 

karar vermiştir, 

Brüksf 1, 20 (A,A.) - Hüküm et, 
alakadar nazırları, ispanya için gönii! 
lü toplamağı n sevketme) i menedeı• 
bir kanun layihası hazırlamaya me. 
mur etmiştir, Bu lfiyihalar, hazır· 

!andıktan sonra mecfüıin tasdikine 
arzedilecektir. Zannedildiğine göre. 
Belr;ika projesi, bu husustaki Pran. 
sız kararnamelerinden mülhem ola
caktır. 

Stokholm, 20 (A.A.) - Hükumet, 
pazartesi günü mecli1'e, ademi mücla. 
ha1e komitesinin ta,·~iyelerine uygun 
olarak lspanyas a gönii11ü gönderil
mesini meneden kanun Jfıyihasını tev. 
di edecektir, ı.ayiha, azami altı ay 
hapis ceza.cıını derpiş etmiştir, 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman hüku
meti, bugün neşrettiği emirnamede 
Alman teheasınrn gönüllü olarak Is. 
panyaya gitmesini n bu mak..:atla gö· 
nüllü toplanma.<ıını yasak etmiştir. 

Dahiliye nazırı gönüllülerin gitme i. 
ne \'Cya transit olarak geçmesine ma
ni olmak için ical>eden tedbirleri afa 
caktır. Emirname hiHi.fına. hareket 
edenler hapis ceza.<ırna uğnyacaklar
dır. 

Bu emirnamenin meriyet n inki7:a 
tarihlerini hariciye nezareti kararlaş. 
tıracaktır. 

FRANSADAıV GiDEN SON 
KAFiLE 

Paris, eo (A.A.) - İspanyol Mark
sistleri, Fransa - İspanyol hududu. 
nun kapanması için ,·erilen son mül:
letten i~tifade etmek arzusu ile bu. 
gün büyiik bir faaliyet göstermekte
dirler. Dün akşam sant 21 den sonr.ı. 
içlerinde birçok teknikçiler bulunur. 
O gönüllüden mürt>kkep hir kafile, 

Paristeki Austerlitz istasyonundan 
Parpüznan istikametine l\areket et· 
mi lerdir. Yagonlann bölmeleri O,._ 
sa): istasyonundan trene binmiş olan 

• k t ı d Beynelmilel yardım heyetleri, şehrin fenni icatlara karşı gittikçe b 00 ',/ ye SUJ 3S yapJ 1 iaşesi için 430 ton erzak göndermişler. bir alaka gösteriyor. Her sene ıo 1' 1 
dir. Bunlardan bir kısmı gelmiştir. metrelik otomobil yolu inşa ett11e (Vsyanı 1 incide) 

Adisababadn birçok kimselerin 
te,·kif edildiği zannedilmektedir. Tev
kif edilenlerden bircoğu, yerliler üze. 
ı-inde tesir bırakmak için tertip edi
len ve hu. u,i merasimle açılan aleni 
davaya dahil değildir. Cürümler: 
sabit olanlar kurşuna dizileceklerdir. 

Adisababa sokaklarından birinde 
Mareşal Grazianinin Habeşler tara. 
fından atılan bombalarla hafif .c;u
rette yaralandr~ı hakkındaki haher. 
birkaç satırla öğleyin çıkan ga1~tele
rin ımyıfalarının alt kısmında neşre
di1mişlir. 

Bu haber, Italyanları hayrete dü
:;;ürmüştür. Çünkü nas Destanın ku. 
mandası altında isyan eden ufak, bir 
kısım yerliden maada bütün Habe'i'~ 
Jerin ltalran rejimine alışmış olduk. 
ları zannedilmekte idi. 1\lütearrızh

rm bombalarla nnsıl olup da 1\lareşa. 
la yaklaşabildikleri merak edilmekt!· 
dir. 

General Liottanın yaralan ağır. 
dır. 

Romanya Hariciye 
Nazırı Belgratta 

Bclgrat, 20 (A.A.) - Yugoslavya 
Ba.sbakanı Stoyadinoviç ile Romanya 
Hariciye nazırı Antonesko Atinadan 
dönmüşlerdir. Antoncsko burada 24 
saat kalacaktır. 

Stoyadinoviç, Atina konferansı ne. 
ticelerinden büyük bir memnuniyet 
göstermiş ve Antoncsko da Antant 
memleketleri arasındaki ahenkli teş
riki mesaiyi tebarüz ettirdikten sonra 
münhasmın Yugoslavya ile Romanya
yı alfıkadar eden meseleler hakkında 
Stoyadinoviç ile konuşmalarına devam 
edeceğini ilave cY,lemiştir. 

Madrit 20 (A.A.) - Hükumet kıta. zusunldayız . ., ıA 
lan Lasrozas mıntakasında ilerlemeye B. Hitlcr bundan sonra /. Je"', • eo 
devam etmektedirler. Bu kıtalar aynı otomobil endüstrisinin .takıp .. ~e ~ 
isimdeki kasabaya yaklaşmışlardır. planı anlatmıştır. Başvckıl e.zcl.l ·r rJ ~ 

Jarama mıntakasında nisbi bir sükun kesin kesesine uygun gel~cek ~I ~ 
hüküm sürmektedir. Hükumet tayyare. otomobili inşa edilmesı 1 

leri, asilerin mühimmat depolannı ber. dan ehemmiyetle bahsetmiştir. 
hava ~tmişlerdir. · ,,;~ 

Gijon 20 (A.A.) - Hükumet kuv. E · t yar e 
vetleri dün Leon eyaletinde Pola lde srarenf!lZ al) J 
Gordo civarında mühim mevziler ele mahiyeti an/aşı/ t ,')_ 
geçirmişlerdir. Bu kuvvetler timdi la • Vı~~ 
Roblaya hakim bulunmakta ve ileri Esrarengiz bir tayyar~nırı e1 

üzerinde uçtuğunu ve bunurı ep • 
hareketlerine müsait prtlar dahilinde t }c JA• 

doku 1copardığınr dün yazmıf 1 ~sll'tı""~ 
devam etmektedirler. 

Eminönü kazasının 
kadastorosu 

Ankara 20 •(Telefonla) - Ankarada 
toplanan tapu ve kadastro mii:lürlerL 
nin çalı~maları etrafında tapu umum 
mi.Hürü bay Cemal dedi ki: 

- lstanbuldan tapu ve kadastro mii. 
dürlerini çağırdım. Görüşmeler neti. 
cesin:le istanbulda hukuki tasarrufiyesi 
işleri çok karışık olan Eminönü kazası
nın kadastrosunun mayıs nihayetinde 
tamamile bitirilmiş o1ması kararlaştı. 

Yeni tapu kütüklerinin tesis içinde icap 
eden tedbirler a1dık .... 

[Kısa An kara HaberlerDJ 

• Bir gazete Em'niyet müdürü bay 
Şükrünün tstanbula gittiğini yaziyor. 
du. Bu haber doğru değildir. Emniyet 
umumiye beşinci şube müdürü Şükrü
nün İstanbula gidişinden galat olsa ge. 
rektir. 

* 8.14 martta Kahirdde beynelmilel 
bir hafriyat kongresi toplanacaktır. Bay 
Hamit Zübeyir ve bay Remzi Oğuz 

Türkiyeyi temsil edeceklerdir. 
• Maarif vekaleti orta tedrisat müdür. 

lüğü lise ikinci devre imtihan suallerini 
hazırlamaktadır, 

Bu tayyarenin attığı boITl 111 '" 
çıkan dumanlar gökte bir istihf'ıc ~'~ 

· .lı:ı· .. ora bazılannın ıuı ıasma gore, ~ 

işareti çizmişti. . Ul1 cfr' 
Fakat, şimdi meselenin bUt 

çözülmüş bulunuyor. fill'1 f 
Bu tayyare bir Avvustur}'~ ]e ııcf 

. . .. k .. .. de lJÖY_ttf#•" ketine aıttır ve go yuzun J"". 
can verici oyunlarile ~eklam ya 
dırı 

1
,, 

Yunan Kralı Avero 
Sakıza gitti ıi' 

dalar• 
Atina 20 (Hususi) - A al tııl i 

. .. d' ~. üzerine ıcr 1!1' 
nın goster ıgı arzu . ·e " .J 

. dilli ' .,. Averof zırhlısile Sakız, ~11 pof. p 
adalarını ziyarete gitmiştir. 11011'" 

. 1 ııco umum kumandanı nmıra 
krala refakat etmektedir. J' 

Eski Reisicumhur il: 
velti tenkit ediY~ cd' 

t:sl'' .. Şikago, 20 (A.A.) - ın> jı tfo ~ 
hur Başkanı U, HooYer, te tırllıı""jl 
kemesi hakim adedinin ıı~ı"''' 1 
teklifini tenkid etmiş ,·e ~ıt ,si~ 
rafından teklif edilen. ıı rPtt111 
projesinin Amerikayı ıç )lll ııJ ~· 
en hüyük kanunuesasi buh.r' 
smda braktığını söylenıiştit; 
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Sanat ve ·gençlik 
----------------------------------
Halk evleri açılırken 
bayrağımız 167 burçta 

dalgalanacak 1 
Yuan: 

Behçet. Kemal Ça.tıar 
J1lr takım reybi n U.16 f1 htİ.susunda biricik esuh miya: 

eeml1et izerhule- Halke\;Atn faaliyeti olmaktadır. Hal-
....... Te Teli teairleriai kevinin geni§, herkese açık, garaz. 

~lll18Jar; kenaa Jllrl. sız ve ivazsız çahfllla kadrosunda yer 

s;:•tia ve halkın duyculannı 
~ea sanatkardan batkuı. 
""'~ aann meczub dediiini S ..:ın anketinde kül.türlü ve S ltrin birer birer bütü'1 
il~ ve inkillp delillerile ile
' tini görmekteyiz ve göre. 

~lnt içindir. Kendi için 
~hfı baek zahmetine katlan· 

r. Varsın, yıllardan eonra 
ı.ldne istikrar anyanlat 

~; ..:ıa&nler, gazeller hazırla. 
: bizim neslimizin ıazelin-
~ s ..... le•ld de bir p!uıl keder gibi 
Jft 'llb.tıa:r.Unt, iflemek mermer &1bl. 
..._ it lcuı olmak, ne atnmek kancık 
"""~ olmak. S tloll.fmak alnı açık er gtbt 
~ er.tınde dövüknek Te dlWWmek. 

tftt. ~ak yaım IUngtller gtbt. S • a11run w kllltoron ..ımda. :S: a.tınd& JrönWJQ nefer &1bl. 
, :~ '- teref duygu1UDu bir tutma1t 

bı) qleıınıak bir aıtm kemer gibi . 

t '"'· ~ 
'1~~ rayemizi eski.si •sf bf. te~ 
~ .köumizde söylemek v•. 
:ıa iktifa etmiyoruz, heye· 

tlelere mal etmek için aah. 
llllonlarımız, meydanla. 

tar: 
~tin 167 köşesinde 167 Hal· 

inde temsilimizi, salonun. 
IJ llaı1111zı, radyosunda aesi

almayıp da köşeden bucaktan duda1' 
bükerek tenkit Japmakla iktifa eden· 
ler, müe.ssestnin içine ıirip salim fi 
kirlerini, işleri yürütmek için yega
ne müeyyideleri muhitlerinin müza. 
hereti olan, khuelere bildirmiyenler, 
menfi ruhlu vufıaı hakketmiş olıt

eaklardır. • 
Muhtıaehi Bıutuaigelere Arlk Mektup 

\"e muhasebe( hususiyeler bilme
lidirler ki: Bir şehirde Halknintn 
me,·cudiyeti ,.e f aallyeti, ne kad~n 

.Acil ve mühim saydıklan işler var~ 
onların hepsi kadar mühim ve acil, 
aynı zamandf mukaddes bir zaruret. 
tir, "Onlara IAalettayin bir hayır mti
essesesine yardım yopıyor gibi, arn 
ıura gelen bir ha•iyet nöbetile de· 
fil, bir vazife ifa ediyor tabiiliği ve 
fUUru ile yardım etmek boyunlarına 
borçtur: Bir inkıJip ve ideal borea. 

Sanat Batlt.elerlu Gelinee: 

Size iki dejerli tercümeden bahse
decetfmi ıeçen yazımda vldetmit-

• tim: Tal.s ve Cengel kitabı. Anatol 
Frans ve Radyard Kiplinı •• 

Birçok entl pUften muharririn bir 
çok ceriı kabuğunu doldurmaz ese ... 
terini liaanımıza nakletmek gayret. 
keşlijial sifllterea birçok müterdmle
rimizln himmetile. zabıta ve cinayet 
romanları rafı afzına kadar dolm:ı. 
ya.yflz tptınuı milli kUtUphanemizfn 
böyle ciddi ve \ercUmesl her yftitin 
kAn olmıyan ciltleri pek azdır, 

Nuuhl Hayıf.ar ve Nurettin Artam 
bu itibarla Juaklkaten uygımızt ve 
tebrildmfzf hakketmiş bulunmakta
dırlar Radyard Klplinıfn Çengel 
kitabı, bUtu, bir lnıiliz milletinin 
kalbini fetheden bir biiyiik şairden 
dilimize ıelen ilk örnek olmak bakı. 
mından da sanat ve tefekkür hayatı
mız i~in büyük bir kazançtır. 

• 
Blr Bili/Ü Ve Yeni Deler: 

Her yazımda bir iki deleri size 
müjdelemek zevkini tatmakla bahtf. 
yar. oluyorum. Bu defaki - tabir 

Sanasaryan hanı 
davası 

Temyz, huleuk mahkeme•I· 
nln karar1nı belediye 

lehine ta•dlk etti 
Sanasaryan hanı yüzünclen Erme. 

ni patrikhanesi ile Belediye aruında 
çıkan ih~ilıif mahkemeye aksetmi~, 
mahkeme hanın Belediytye ait olabi
leceğine karar vermişti. 

Patrikhane bu karan temyiz et. 
mitti. Gelen haberlere göre temyiz 
mahkemeai, hukuk mahkemesinin Be. 
lediye lehine verditt katan tudik et. 
mişth\ Bu karara göre yediemin 
elinde bulunan 80000 lira da Belediye
ye seçecektir. 

Ayşe kadını 
Kendi•lne bü,acUIUk ve 
mıaleacıhktan ceza verlldl 

Tophanede büyücülük ve mıskacı. 
hk yaptığı lddiasile. mevkuf olara~ 
İstanbul asliye UçüncU cezada duru~ 
ması yapılan Ayş. kadın hakkmda 
dün sabah karar verilmiştir. 

DUn ubahki celsede müddeiumu. 
mt muavini Hakkı Şükrü, ceza iste
ğinde bulunmuş, Ayşe kadın, ken. 
disinin ne mıska yazdığını, ne de bü
yil yaptığını söylemi,tir, 

Heyet, Ayşeye Uç ay hapis ve elli 
lira para cezası tayin etmiştir. 

Kadını ,aralayıp tehdit 
eden, cezalandırıldı 1 
Şehremininde evvelce tanıştıjı 

Fikriyeyi yaralamaktan ve tehdit et. 
mekten suçlu olarak İstanbul aft-:
ceza bahyerinde duruıması yapılan 
Saraçhane batında Saidin fırınında 
ini Azizin kararı, dün sabah bildi
rihaiıtir. Her iki suçtan dolayı, Uç 
sene, altı ay, iki ıün hapis karan 
nrilmiıtlr. Azizin, davacı Fikriye
ye 200 Ura tazminat ödemesi, 22 Ura 
duruşma murafınm da kendisinden 
alınmuı, aynca kararlaıtırılmıştır. 

Belediye garajı geni91iyor 
Belediye ıarajının genifletilm•i

ne karar verilmlttir. Belediyenin 
bütün motörlü '·asıtaları bu yerde 
bulundurulacak, burada tamir göre. 
cektir. 

Esnafın 
kaydı 

Martın sonuna 
kadar mühlet 

verildi 
lstanbul Ticaret Odası Mnaf, kil· 

çük tacir, kllçilk unatk'lrlara birer 
mektup ıöndermittir. 

Oda, ba rtbi esnafın cemiyeti eri 
tetekkUI etıait ile cemiyetlerine, cı. 
miyetl olmıyanlann da doğrudan 

dofl'uya Tfearet oduı, esnaf ıubesl. 
ne baş vurarak kayıtlannı yaptınnh. 
larını bildinnektedlr. Kayıt işlerinin 
mart eonuna kadar yaplmuın nül. 
saade edilmiştir. Bu mUddet zarfın. 
da kayıtlarını yaptırmamış olanlar 
kontrol neticesinde görUliirse, Oda ta. 
rafından para cezasına hükmolunı.

cak ve icra daireleri vuıtuile derhal 
tahsil edilecektir. 

Jstanbulda yeniden "Maden! sa. 
natkirlar kuruma,, namile bir de ce
miyet kurulmuştur. Bu cemiyete 
demirci, tornacı, t.viyeci. bakırcı, 

dökmeci motör ve makine tamircileri 
eJc!,trlkçi, kaynakçı, nikel&ja, kar. 
yola, kantar, terazi, keaer, rende, 
değirmen yapanlar, muhıkçu, ku
yumcu, saatçi, 8Ôbacı, kalafat(,, 
raspacı, kazancılar, kıZl\kçı, made. 
nf eşya fabrikalan i.Jçlleri, tenekeci, 
savatçı, madeni eıya ile elektrik le
vazımı satan küçük tacirlerle btiyiik 
ticarethaneler miiatahdimini ve bil
umum demir sapyll lffllerf. dahil o. 
laealdardır. 

Matbuat balosu 
Bir zamandanberi büyük bir itinu 

ile ha11rlaau matbuat ı.ıoeaaa t!ii 
gün kaldı: Salı ıünii akpmı Tokat
hyan salonlarına toplananlar mtvJJi. 
min en ldbar, en temlı, en pzel ef
lenceslne iştirak etmlt olacaklar. 

Gazetecilerin dantlilerl için ha. 
ıırladıklan tiirlU siirpriılert aidtp o
rada sörünüı; onun lçia fimdiltk ba. 
lonun tarihini bir kere daha hatırlat· 
makla ikttfa ediyonır:. 

Ç,öpcUlere elbise verlldl 

Geçit yerleri 
Parke taşta, sökülerek 

asfalt döşenecek 
Belediye kazaların önüne geçme~ 

için şehrin büyük caddelerinde geçit 
yerleri tesbit etmiş, buralarını bo. 
yayarak halkın buralardan geçmesi
ni temine karar vermişti. 

Dökülen boyalar tutmamış, bunun 
üzerine büyük bqlı çiviler yapılarak 
bunlar çakılmııtı. 

Çivilerin de bozuk taşlar arumd• 
kayboldui'u görüldüğünden bqka bir 
çare aranmaya başlanmııtı. 

Söylenditine ıöre geçit yerlerin. 
deki ta,ıar Hkiilecek, bulann yerine 
ufalt difenerek boyanacak. geçit 
yerleri bu ••retle belll edilecektir 

lnılllz mUhendlalerl 
bugUn gellyor 

Karablikte kurulacak demir t"e çe. 
Uk fabrikalarını inşa edecek olan la
ıiliz mlihendialeri bu sabahki Eki. 
presle memleketimize ıelmit buluna· 
caktır. 

Fabrikaları lnp etmeli taahhüt 
etmit olan Bruaert lqiliı tfrketinln 
dir.ektöril B. Makenzinin-de bqiin 
ıelmeai bekleniyor, lnriliz miilıen. 
dialer ve direktör doj'ruca Ankaraya 
oradan Karabtike gideceklerdir. 

Bir k•ynananın duru9maaı 
KaraıUmrtikte damadı SeyflJI 

balta ile yaralamaktan Jstaabul atn'
ceza hakyerinde duı:qmuı yapılaa 
kaynanası Saffetin din •bahld du. 
ru;muında, karar bHtlirilecekti. Fa• 
kat, müzakere bitmedifinden, bildi. 
rif, dokuz marta bırakılmıştır. 

Davada müddeiumumilikçe adlyell 
cerhten ceza istenilmitti. Saffetin 
vekili Nail Taner de, mtidafaasında, 
kanuni cürüm auurlarmm mevcut 
olmadıfmdaa lıahsetmlttf. 

Akurayd•kl ı••P vaka•ı 
Aksarayda Nadire isimli zencin 

bir kadının e1'iae ırtrerek, kendtalat 
ı.ııarıp para ve elmaslarını eoydak• 
Jarı iddia olunanların duruemalan. 
na, İstanbul ağırceza hakyerinde 
diiıt sabah dfl·am edilmiştir, 

~1or ! Biz da vaya inanan 
~~ ~_lilvenen yfizler~e genç, 
~ -.aasız insanı ayaklarımızın 

~ ,~rak, ~ok çetin bir yo,: 
~~ azaımız hiç sannlmadatı 
~~ le 7UrUyoruz: 
... ~---leltetin ktilttir, n aanat 
~ C.&~ltecıı;iiz, ıuurlaadıra· 

caizae - keıfettifim deler, hakf. -n.-ıl•ı·~-eb•il•i•ri•m•:------
katen kendi aahuında bir tistad Sil. 

Beklemek, 

Çöpçülerin kıyafetlerinin dtiqUn 
olmadıfl görülmti~, bunlara yeniden 
birer kat elbise ve ayakkabr verilmi~ 
tir. 

Dinkti celsede iki phlt dlnlenil• 
mif, durupaaaın devamı, bir f8]lidin 
daha dinlenmesine ve duruflUları 
yapılanların aabıkalan olup olmaclı • 
tının öğrenilmeaine qlmııtir. 

1f ~lendireceiiz !. 
~-dl Dlllaar 

~-- Halkevlerinln kuruluş 
~ ... kutlayacaiJz. Memle. 

•... ta 136 paratönere 31 i da
~lltacak. O sttn Kamilizm 
l at •abedlnl daha açaca· 

1~1ratmıı 16'7 bar~ blr
._...eak ı Ve biz, ıu yana. 

~htadan, ursllmadan, bize 
Dltrbnizin ve memleketi. 

llQl çizdikleri yollardan 
il irfan seviyesini yükselt
-.. ve ilim dozunu kuv. 

hedeflerimize heyea!t 
"111r ve temkinle yfirilye-

ydabilmek kudretini haizdir. Keş- Atzmu )'U'buı b1r dellllr d1z.c1n. 
fetmek diyorum; çünkU eter onu. Ve gözümde bir avuç caın 
yani eaerlerini n91rettiji Halkevi Beklemek dedltln! 

mecmuuında okuyanlar, hatta §Öyle Bekleme, 

bir ıöz atarak farkedenler olsaydı, ~=r ~ kopanp kırmada 
sautle ve idealle biraz iı.fleri olmak Fakat ae zarar: 
tartile, derlıal adi etrafına nepiyat Ben k1 çizmelerle atıaıedlm ayaklarmu. 

yapmaya ıeprlerdi; o kadar önemlı 
bir deler. Bu mrsralan bir ktltilphane oda

sında KAmıran Bozkıtla beraber keş. 
fetttkten sonra, orada duramadık vf' 
açık havaya fırladık, bu mrsralan 
tekrar tekrar haykırdık. 

Çöpçülerin sUpUrdllderl yerler. 
den topladıklan stiprletlilerf koyma· 
lan için de atızlan kapalı el araba. 
lan ahnmuına karar verilmlttir. 

Lehlatan elçfal L'zbona 
tayın •dildi 

Lehi.stanın Ankara elçilik mU.te. 
şarı B. Karol Penter terfian Lehlat.a· 
nın Lizbon elçiliiine tayin olundu. 
fundan birkaç güne kadar memleke
timizden ayrılacaktır. 

Bakkal Mehmet, laman. Necati, 
Müzeyyen duruımaları yapılanlar

dır. 

iki par~a pa~avr• 

Muzaffer famlnde biri, Abdfilb. 
dlr isminde birinin maden Od parça 
pap.vra faldıfı lddlulle lata11bal u
llye dlrdlnctl eezada yapılan lanıt
muı neticesinde dtln sabah on altı 
ıttn hapta ceıuı yeml§tir. Çalman 
şeylerin kıymeti hafif oldvfundan, 
b19 kadar cer.a kesllml9tir. 

Dunlıırdaa blri, f eratat ve tava . 
n içinde 11llarduberi mekteplerde 
ve Halkevlerindt çalıpn "Refik Fik
ret,, dlr. itte size Glresua Halkevi. 
nln •Tamını eaa ve dallden diledf
fim Aba derslalıİde çıkan ve "Taş 
duvar,, adile lauretf anlatan birkaç 

• 
AIJan IDbltlade butuluarak 
Blıtlmı.ff 1ı1r 8Udur içimde u...ır 
ıı..etta elidir beni lfll1G 

GUNL~RIN P~S'INDbN 
Tllrk clnbl &ili 'bByle tplneıe. 
Bir taur Of1181'11 kufabr bellf 
'DllıbM ı....tlıı dlal deflnce. 

Ve bu mtiatena delerin bqka mm. 
ralanna bakınız: •••I• lllrmet ı 

Aynl170r, 
Bir klf recul gibi uzun. 
Ömllr, 
Bir >'U rece.ı k&d&r ıma. 
Ren ~ eltm • ayatnMm, 
Rntnç ortatnnam: 

lstanbul Belediyesi etek ile nakliyatı yasak etmek 
istiyor. Şehirde motörlü vasıtalar çoğaldığı· için qek 
ile nakliyatın inti.zamsızhklan mucip olacağı düıünü. 
liiyor. 

• içerisine koymug, her gittiği yere beraber götünniif-
tü. O 7.aman biz bu hadisenin tafsilatını yabancı p. 
ıetelerde ·okudukça zavallı qeğin bizim memleketi
mizde giirdüğü yersiz: hakaretleri dü9ünerek yürek
lerimiz sızlaml§tı. JCy benbn •Y.tba skltl kadmnnl - • 

Seni ben dU,Unllrlra: ~ .. 
Bir demet çiçek 
Bir taze ekmek 
Kokusu duyanm. 

\"e bir mllll pyenfn tahakkuku 
l~n fazla bekl•li1e katlanamıyan Te 
en bUyUkten emir ve lpret bekll

L. olan yerlerde oralar yen bir yazısı dolayısile "Bekle!,, dl. 
111111Uk ve aziz hayat fa- ye bir şey yazan arbclafl'D& verdlfi 
~rlıklr olup olmadı.ı cevabın birkaç aatınnı size sunmadan 

Fakat bu karann bizi memnun eden djğer bir 
ciheti vardır. Bu da memleketimizde en hakir bir va
!Jta gözü ile bakılan zavallı eşeğin hiç olmazsa bun
dan sonra biraz hürmet gönneai ümidinin canlanma-
11dır. Hatırlardadır ki Amerika Cumhurreisi Ruzvclt 
aon defaki intihap propaganclasmı yaparken orada 
qeği demokrat partisinin sembolü olan ve bundan 
dolayı büyük bir itibar mcvkiinc sahip bulunan efeii 
batı bir taç ile süslenmiı olduğu halde bir kamyon 

Eğer hakikaten Belediyenin karan tatbik ~ 
is~ ondan sonra lstanbulda artık qe)Jer yahıız binek 
hayvanı olarak kullanılır ve bilhaaa AdalanD h......t 
bir ziyneti olur. Bu suretle timc:liye kadar kıymeti 
takdir edilemiyen bu sabırlı, faziletli yegine demok· 
rat hayvan kendine layık mevkii alır. 

• 
Haaan Ku.....,. 

• 
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Mekteplerde 
Ne gibi ıslahat 

olmalı? 

Yucaülkü hsesi müdürü 
B. Hamdinin sözleri 
KüJtür Bakanlığı lbe ,.e ortaokul

ların ders programlarını incelerke1ı 

diğer taraftan da terbiye sistem
leri ile yakından me~gul olmak. 
tadır. 

Değ~meler yapılırken öğretmen. 

lerin de bu husustaki fikirlerini al
mak üzere bir anket açtık. Anket 
bütün öğretmenler arasında büyük 
bir alaka ile karşılanmaktadır. 

Şimdiye kadar istiklal lise.si di. 
rektörü B. Agah Le,·ent'Ie Istanbut 
erkek lisesi Fransızca öğretmeni B. 
Nedim Mazharın fikirlerini yazmış·· 

trk. Bugiin de Yuca Ülkü lisesi di. 
rektörü ve Trabzon sayla\'J Ham<4: 
Ülkümenin gene aynı mevzu üzerinde 
"V"erdiği cevapları ne rediyoruz: 

"- Kültür işleri hakkında gazett
Jerde yazılanları okumuyorum. Söv
Jenenleıi ·de dinlemiyorum, Ben de 
hu mevzular üzeıinde bir.;;eyler öv. 
lemek ve yazmak da istemiyorum, Ni
çin mi diyccekı:;iniz? Çünkü: 

Nazari olarak )azılan ''e söyle. 
nenlerden bu şekilde yazılmak ve söy
Je.nmek suretile hiç bir fayda ha.~ıl 

olmıyacağına i in bir dedikodudan I 
fbaret kalacağına kaniim. Yapılma.cıı 

]Azım geldiği yazılan Ye söylenilen iş. 
]erin yüzde doksan dokuz üç çeyre~i 
paraya tevakkuf eder. On yedi mit 
yonluk bir milletin kültür bütçesi, 
altı yedi milyon içinde kaldık~a, kül. 
tür işlerimizi dilediğimiz şekle sok· 
maya hiç kim. enin kudreti yetmez. 

Parasız görülebilecek işler, gi
ie.riJecek ku urlar olduğu da sövle. 
nebilir. Fakat işten anlarım zeha. 
bında bulunan her ferdin miinferiden 
ileri ımreceği yüksek, süslii, şafa· 

fath naznriyelcrle bu parasız işler dr 
görülemez. 

Bizim her şeyden eV\'el gerek pa. 
ralr, gerek parasız yapılabilecek is
leri bir umumi kültür siya.c;eti şekli~. 
de tesbit edecek hakikaten salahiyet
li bir heyete İhtiyacımız olduğuna 
kaniim, 

Şimdilik ben böyle bfr heyetin tes. 
kiH temennisinde bulunmakla iktifn 
etmeyi, sizi ve okuyucuları bosun<t I 

:> 

yormamayı tercih ediyorum ... 

• H. B. Vlgen 

Belediye mektup~u ıu 
İki seneden beri belediye mektup· 

çuJuğunda vekaleten bulunan B Ne 
cathıin asalet emri gelmiştir •. Ma~ 
aşına ifa 7.am yapılmıştır. Değerli 
bir memur olan B. Necatiyi tebrik 
ederiz. 

Bir d Uzeltme 
· Büyük Rus edibi 'furgeniyev'inı 

''Lfıa.,, adile dilimize ~evirdiğim me;; 
hur ".Asilzadeler yu,ası,, romanı "DU~ 
ve Yarm Tercüme Külliyatı,, meya
nında basılıp satılığa çıkarıldı. Ki. 
mbm tizerindeki "Eren,, soyadının 
evwlee başkaları tarafından alındığ• 
sonradan tesbit ediJdiği ,.e kitabın 
basilınası da biraz uzun sürdüğü için 
bımu dü?.eltmek imkanının hasıl ol
madığmı okuyucularıma bildiririm. 

Süreya Berkl'm 

Küçük Biri 
Kahraman 

Y(Q'(Jlı: Ç . 
ı•t'ıl"Cn: 

Doato,evski Vır QUI 

-7 

On bir yaşında bir çactık o
m hikayenin kahmmaııı Mo.<t
~ civaruula, akrabalanndaıı I 
bfriniin evine g·i<liyor. Orada bii 1 
1lassa '1ci genç 1;arlııı ommuı I 
me§g'lil oluyorlar. Bunlardan 
birWn (Baya.n lr!.'in) kocası 

7cıskanç bir adamdır. Bir gün 
çocuk Bayan 1J.'tti ağlar görii
yor. O aece koccı.sı il~ı onu ınii. 

teesstr ~ lıazı. sözlm .<töylii

tı'Of' .. 
~ g«n mtlaıf'rteı-, 

Re r G ii. n Bir lliftity e 
• ,. • • • ......... J, ~- •' > - • • .. ~ 

E yliılün i~k günlerinde Paristen 
çıkmış, bırkaç hafta kalmak üze. 
re İtalyaya gidiyordum. Hatıra. 

Münasebetsiz bir davet 
!ı bende o kadar kıymetli olarak yaşa. 
yan Venediği görmek için öyle büyük 
bir heves duyuyordum ki: 
Öğle yemeğinde trenin yemek salo_ 

nuna girdiğim zaman ilk gördüğüm sa. 
rışın ve güzel bir kadın oldu. Bana kar
şı bir masada oturmuştu. Başını kaldı
rıp bana baktığı zaman gördüm: Bu, 
ilk önce gözüme göründüğürıden daha 
güzel bir kadındı. Fakat, bu güzellik 
hiç de görmeğe alıştığımız güzellikler. 
den değildi: Son derece tabii bir güzel. 
lik .. 

Onun oturduğu masanın biraz öte
sinde bir masa vardı. Oraya oturmak 
üzere giderken, benden daha evvel bir 
ka'drnla bir erkek geldi. Konuşmaların. 
dan anladım: 

Bunlar İtalyandı. 
Çarnaçar, ondan bir sonraki mao:ıaya 

oturmağa mecbur oldum. Fakat, bu ital 
yan kan koca o vaziyette oturmuslardr 
ki öteki kadını görmeme tamamile mani 
oluyorlardı. 

Sarışm kadını akşam yemeğinde gö. 
remedim. Ertesi sabah ftalyaya gel. 
mi§tik. Venedikte güzel bir otele yer. 
leştim. 

Yol yorgunluğunu almak için odama 
çekilmiş, uzanmışken kapı vuruldu. 

Kalktım, kapıyı açttm: Biri bana 
mektup uzatmıştı. Kıyafetinlden tanı
dım: Bu bir gonldolcu idi. 

- Maalesef hatrrlayamaldım. 
- Haziranda Hiçleyin kabul rt'smin. 

de bulunmamış mıydınız 1 
- Ha! Evet! Bulundum. Fakat, si

zinle tanıştığımızı hatırlamıyorum. 
- Ben hatırlıyorum. Hakikaten, ha. 

tıra kuvvetim çok mükemmeldir benim. 
Siz Gilbetr'le beraberdiniz. İyi arkada_ 
şrnız olacak Gilbert ! 

- Evet, çok iyi arkadaşımdır. 
- Şimdi ne oldu Gilbert? Kısa bir 

müddet için kendisile tamşıklığun var. 
dır. Yine metresleri o kaıdar çok mu? 

- Niçin "o kadar çok,, diyorsunuz? 
Bence onun bir metresi vardır. Fakat 
her zaman aynı kadın değil, o başka 
mec;cle. 

- Ama zannedersem ondan en fazla 
istifade eden o küçük Rus kızıdır, değil 
mi? 

- Bilmem. Temmuzda Paristen git_ 
ti. Fakat yalnız mı gitti, birisile beraber 
mi gitti bilmiyorum. 

- Tabii yalnız değildir. Acaba bü
ylik bir seyahate mi çıktı: 

- Zanneitlersem irlandaya gitti. Va_ 
kaııı orada geçen bir roman yazacak. 
mış .. Fakat, Gilbertle çok alakadar olu. 
yorsun uz .. 

Misters Hovard biraz durdu. Sonra: 
- Hayır, dedi, eski hatıraları yadet

mesini severim de .. 
- Demek ki yanmızda bulunanlardan 

Venedikte tanıdığım kimse yoktu, hu ı:iyade sizden uzakta olanları düşünür
mektup kimden geliyordu? Bu merakla sür.üz? .. 
hemen zarfı açtım. içindeki kağıtta M'sters Hovard buna bir gülümseme 
şunlar yazılı idi: ile mukabele etti ve elini uzatarak bana 

",\of.isten Hovard Bruce bugün ak_ "giile güle .. dedi. 

' ., .- • "' • '"" ,""' ,. • ' t. 1 ' ' I ~· llf 

Çev~renı 

Vir Gül 

Fransız hiklyeal 

Bu hareketi karşısında çıkıp gitmek' 
lazım, hatta zaruri idi. 

• • • 
Yolda birden bire hatırıma geldi: 
Gilbert bana Pariste iken, güz~l bir 

Amerikalı kadınla olan macerasını an-
latmıştı. j 

Şimdi anlıyorum ki bu kadın, Misters 
Hovarddı. Fakat, Gilbcrt bana Misters 1 
Hovardı tanıdığından bahsetmemişti ve 
hakikaten de onunla tanışmış değildik. 
Kadın şimdi beni tanıyınca tanıştığımızı 
ileri sürerek görüşmek istemişti. 

Fakat hatırıma gelen daha başka bir 
şey vardı: 

Gilbert bana, Mistus Hovard'dan 
bahsederken onu birdenbire kaybettiği
n~ ve tekrar bulmak istediğini söylemiş
ti. Lakin, Misters Hovard'a bunu söy. 
lemek için dönmeli mi idim? Dönmeme
li mi idim? 

- Otelime geMim: Misters Hovard'a 
bir kin besliyordum. Beni evine ancak 
Gilb~rt'in bir arkadaşı ohrak çağırmış. 
tı. Bu nezaketsizlik değil midir? 

şam yemeğini kendisile beraber yemek 
şerefini verirseniz çok memnun olacak. 
hl'. Cevabı bu mektubu getirenle gön. Bugün otuz bir Halkevi daha açılıyor 
dermeni7.i rica e<lerim.,, ( Clstyurıı l ınc.:iM ) f 

Bu Misters Hovard da kimdi? Acaba hedefi, medeni kültürün ve insanlı
tanıyor muyum? diye zihnimi yordum: ğın müşterek ve yi.iksek duyguları
Hayır, ben ne Venedikte, ne başka bir mn müsbet yollarda inkişaf ve inti
yerde bu isimde bir kadın tanımıyor. şarmı esns ittihaz etmektir. Bu gaye· 
dum. ye ermek için halka dayanmayı da 

Bir 'arahk liatrrıma geldi: Sakın o, en sağlam ve krsa bir yol bilir. 
trendeki kadın olmasın? Atatürk ün memleketi ve milleti 

Go!ldolcıya sordum: esir olmak, yani mahvolmak tehlike· 
- Bu mektubu kime götürmeni söy. sinden kurtardıktan sonra bir daha 

lediler ! böyle bir badireye düşmemesi ıçın 
- "Par=sten ~elen genç adama .. diye bulduğu en emin vasıta, Cumhuri

tarif etti. Ben de otel kapıcısından bu. yet Halk' Partisi Kurumu olmuş ve 
raya bugün Paristen sizin gclaiğinizi ona tutacağı ve tutunacağı yolu ken-
öğrendim. di elile planlaştırdığı dinamik prog-

Sonra ilave etti: resi<ıt programı ile göstermiştir. 
- Esasen Misters Hovard bana sizin Türk milletini layık olduğu yük-

için "Güzel bir adard:iır., demişti. Sizi sek mevkide tutmayı ve Türk mille-
Hk görüşte tandrm. tini b~eriyet içerisinde mümtaz bir 

• • • camia yapmayı i<ıtihdaf eden bu ana 
Beni içeri aldıkları büyük salonda on. yol halk kütlesinin her bakımdan 

on bir kişi vardı. Ev sahibi, o trende yi.ikselmesini kendine temel yapmış· 
gördiiğüm kazandı. tır. 

O akşam sok eğlenceli geçti. Davet. , Partinin vazifesi evvela bu teme-
lilerin hepsi çok hoş ve samimi insan- li yapmak ve bu sa~lam temel Üzeri-
lardı. Biran içinde dost olduk. ne yiik,ek idt-.allerini kurmnktrr. 

Fakat, Misters Hovardın beni nicin Hükumetin her sahadaki faaliyeti 
cağırdığını henüz anlamamıştım. Cün- buna mntuftur. Zaten devlet kur
kü. bana, diğer davetlilerden hiç farklı maktan da ~aye budur. Bir taraftan 
bir harekette bulunmıyor, benimle baş devlet ve hiikumet bu asli vazifesini 
başa konuşmak istediğini hiçbir hare- yaparken, diğer taraftan Partinin de 
ketile ihsas etmiyordu. bu kalkınmayı bizzat halkın halk için 

Yalnız, herkes gitmeğe kalktığı za. ve halk elile yapmasını temin ettir
man, Misters Hovard yanıma geldi ve mesi Büyi.ik Önder tarafından Parti-
ilk cümlesi şu oldu: ye verilmiş asli bir ödevdir. 

- Sizi daha önceden tanıyordum, bi. Parti ve Partililer her yerde bunu 
lirsiniz. k"m1qfY!al::\rile, <?Öri:cımelerile, mfüıa· 

bir asilzade of,an N. konaktan Ben bir köşeye çekilmiş, bu sahne. 
ayrılıyor. Diğer genç kadm ye bakıyordum. !çimde tuhaf bir his 
bundan çok ntüteessirdir. Ba- vardı: Filhakika, B. M.'nin rakibi i
yan da gizli gizli ağlamaktad~r. diın. Bayan M. ile o sabah bahçede 

N. gider gitmez koooğa ~- doln.'$mışbm. 
kn bir genç adam geliyor. Bu. Faıcat birdenbire kendimi tutama-
tıım, diğer gii.zel kadının re.'f- dım, bağırdım: 

men dşı1n oldufjım1' söyWyor- - Utanmıyor musunuz? .. Ayıp de. 
Zar. ğil mi size? .. Bu kadar kadının karşı-

Bu genç adam biraz sonra Shakas- smda ..• Bu kadar erkeğin karşısında .. 
pearc'ın ''Hiç i~in bir çok gürültü .. p;. bir çocuk gibi... sizin gibi bir kadın ... 
yesinde Beatrice'ye karşı Benedick Evli bir kadın ... 
vaziyetini almıştı. O gün gil7.el kadın Daha fazla devam edemedim: Müt
da cok şık giyinmişti. çok n~'eli idi. hiş bir alkış kopmuştu Hareketim, bu 
Herkes etrafında dönüyor, söylE'dikle- sfo;lcri göz ya~ları arasında söyleyi-1 
rini dinlivordu. ' ı::im, hele B. M.'yi müdafaa edişim her 

Bir a;alık güzel kadının Bayan M. f kesi kahkahalarla güldürmüştü. 
nin kocasile alay ettiğinin far- Ben, hiddet, utanç, şaşkınlık için
kına vardımı Adamın kıskançhğile de kalmıı_:tım. EIJerimi ylizüme kapn. 
o kadar alay ediyordu ki! Herkes gi.i- tarak merdivenlerden aşağı yuvarlanır 
liiyordu. Bayan M. , bir iki kere. ar- casına koştum ve kendimi odama at-l

1 

kada.f)llla, alayı kesmesi için işaret et.j tım. 
t1. • Fakatı arkamdan gürjlltü1 kıya.met 

habe ve konferanslarile yapmakta
dırlar. Fakat eğer Atatürk kendileri· 
ne ve bütün millete Halkevleri gibi 
toplayıcı, birleştirici ve tanıştmcı bir 
miiesseseyi kurarak çalr~malarma 
emniyet etmeseydi bugUnkU ~cır llcıı 

içerisinde fertlerin tesirleri çok mah
dut kalır, ve gayeye vusul müddeti 
çok uzamış olurdu. 

Halkevlerinin kültür, sosyal ve 
ekonomik bakımlardan az zamanda 1 

yaptıkları tenvir, irşat, hizmetlerini 
anlamak için bu kitaptaki yazılar ve 
rakamlar sö!'!lamca sahittir. Halkev
leri vatanda;ların m~deni, bedii irfan 
ve zevk ihtiyaçlarını tatmin edecek 
bir müessesedir. Her yurddaş orada 
bildiğini öğretir, ve bilmediğini öğ-
renır. 

l ler Ti.irk münevveri bilgisini isti
dadından ziyade bu milletin onu ye· 
tiştirmek için sarfettiği emeğe borç
ludur. Hicbir makam hiçbir memu
riyet, hiçbir eser bu borcu tam olarak 
ödivemez. 

Her münevver Ti.irk için, mevki 
ve hayatrnı temin eden ve millete 
borçlu olduğu bilgisini en asil ve dü
ri.ist tesviye çaresi. hatta vatansever
lik ve İn<ıanlığın da icabı, bildiğini. 
hiçbir suretle bilmemekten mesul ol
mavan yurdda~larrna öğretmekt~dir. 

Halkevleri kendileri ve onlar için 
açılmıştır 

Dahiliye vekili ı:c C. fi. P. 
Genel Sekreteri 

SUhU Haya 

işitiliyordu. Biraz sonra, odamın ka
pısı bir alay güzel )kadınla dolmuştu. 
Mütemadiyen kahkahlarla gülüyorlar, 
ve hep bir ağızdan ~ığlıklar atıyorlar. 
dı. Sonra, kapıyı açmam için ayn ay
n rica ettiler. Bana bir şey yapmıya
caklannr, yalnız beni kucaklayıp öp
mek istediklerini söylüyorlardı 

Fakat ... bu daha korkunç bir şey 
değil miydi? Odanın ti öbür ucuna ka 
dar kaçtım ve ne kapıyı açtım, ne söy 
lediklerine cevap verdim. 

Kadınlar daha bir müddet kapıy? 
vurup durdular. Fakat on bir yaşınd"
ki bir çocuk da ne kadar inatçıdır. bi
liyorsunu7 .. 

Fakat şimdi ne yapacaktım ? Her 
§eY berbat olmuştu, şimdiye kadar giz 
!ediğim hcrşeyi ortaya vurmuştum. 

Bunu yapma~a beni sevkedcn kinin 
nerden geldiğini de söyliyeme1..dim. 

Re.osmini koyduğumuz ~sk~,ı 
imrahorda sakin B. Şe,·kı ft 
mi: cenaze:o;i dün kendisini ~l ··t.,.. 
tarafından kaldırılarak Bu ~ ..... u 
~indeki aile mezarlığına go 

tür. ~ 
B. Şe' ki tarihe ,.e şiire b 

ynkın alı.ika~ı ile tanınmıştı. r1• 
lıir ziya :o;ayılmalıdır; AJJalı 
etsin. 

1 KUltUr işleri ] , 

Mektep'er bıt 
hafta tatil ; 

Bayram rnünasebetile bütiİll ~ 
Jar diinden itibaren bfr .Jıaf~. 
detle tatil edilmi ·Jerdır. itil* 
bir mart pazartesi günündell 

başlanacaktır. ,1 
latanbul okullar1 tayı•"' 

İstanbul da bütün ilk, o~ tt 
dereceli bütün okullar_ nıli~ 
bir tayyare satın almaga kJ J 
mişlerdir. ,ı~ 

Bu karar üzerine bütün ~ ;. 
talebe arasında bir -~uçakı~,1 
o.-nilıjp 111ırnlmn5t111' ~,.., f'ı• 

toplanacak para ile ilerde ;_'f 
olan tayyarenin adr da .. Is 
kulllan tayyaresi,, ola~k-~r·~ 

1 marttan itibaren btıtü" t,.I 
da hararetli çalışmalartl 

caktır, ~" 
Yabancı okullar1n "' 

muavinU§I / 
Kültür Bakanlığı ya~nc~ 

Iık okullarında direktörlill< 8,_~ 
ra yardımcı olmak üzere 'f -
retmen lerinden birini müdii;;t 
olarak ~ece bileceklerini bil i 

~ ,, 
Bir muallim kafil 

Bursaya gitti 
Jt 

ı k 1 ··- t-t" 1 lk ,·e orta o u ogre ... (d · 
17 kişilik bir kafile kayak ,;l"')I 
ma üzere dün 9.45 vapurllt 
ya;)a gitmişlerdir. 

ae, do~ent ~ 
Oniver:;;ite doçentlerin~t:

şilik bir kafile bayram ıatıl 
betile Anadoluda bir tetkil' 

çıkacaklardır. 

ilk okul talebe .. 
"'il İlk okul talebelerinden ıı' 

bir koro heyeti yapılınaS' 
'erilmi~tir. ~~ 

Bu koro için ayrılan r'~ 
müteha~~ıs . öğretmen ter. :ci~ 
Jstanbul birınti okulda )e .,,,f'. 
tedir. Bunlar 23 nisan f)I 
kadar bütün hazırlıkların~~ 
derek 23 nisan çocuk Jıaf 01,1~ 
konserini verecek ,-azi)· .. et.te_ / 

dır. ~ı. ,_, 
Kasatura ile y•r•1

' ._,r 
J<:v,·elki akşam Be~·aııt:ti" 

mm ağır yaralanma. .. ıle 

hir \'aka olmu~tur: "'~ 
Bcvazıtta lfofiveci so .,.ıı1'1 . • bl .... ı 

numaralı evde oturan sa ğf"d' ·ı 
Cemal, Dervişpaşa sok'·rtıı JI'~• 
maralı evde oturan ~~dtfl -~ 
göz koymuştur. Bu Y'11 'f ""I'. 
nndıt ka,·ga çıkmış, .Art ı•"İ' 
ile Cemalı karnınd~an )'a"'ııll' 

Yaralı Cerrahpaşa ftıt 
kald.ırıllDl~ Arif 



t 

, 

Teflflra 
9 

a..aJ Doktor Hüıeyin Şahin'le Demir, Ay,e ile Yıldız'ın 
ı:_ ."nduklan köşeye ıelclikleri zaman muhaaebe ~
•an1n "-nıı: 

- Bana öyle geliyor ki bu ıizin müdür ... 

CürnJeaini tarm.mlamayıp yanda bırakmııb. 
Demir ıinsi, dedikoducu, fena ruhlu ve üstelik 

aklı Eilcı-i dalaverede olduğu için itile ıücile meıgul 
?1"-ta pek de vakit bulamıyan bir ıençtir; onun 
lçİrıdir ki daha geçetılerde bir aralık Ahmet Turıut 
~dan acı bir fekilde azarlanmııtı; esaıen mÜ· 

urden ötedenberi hoılanmazdı, bu taze kuyruk acı· 
11

• da henüz hatırından çılanamıı olduğu için, Ane· 
lllft aizında: "Şu sizin müdür •.. ,, lafını iıitince alt 
hnını dinlemeden: 

- Aman bırakın ıu papaıı ... dedi, konuıacak laf 
bir Yok Allah a,kına? •. 

Yıtclız müdürden bu tarzda laübali ve saygısız bir 
~ilde hahıedilmesini tuhaf ve münasebetsiz buldu, 
•aqt hiç bir ıey söylemedi. Yaılı hekim: 

- Papaı mı? •. dedi, kurt desen daha iyi! 
Ve iıe yaramıyan haylaz kitiple iıe yaramıyan 

~lirnıı.nda bekim, çahı}kan, ciddi ağırbaşlı ve hele iı 

ı.llıuıunda pek titiz olan müdürü çekiıtirmeğe baı· 
ddar. 

Demir: 

Refik Ahmet 
Sevengil 

yin, eğer sahiden bildiği bir ıey varsa şimdi sayıp 

döker, bir bir ortaya koyar; ıustuğu zaman yeni bir 
dedikodusu yok demektir! 

Hüseyin Şahin kızdı: 
- Maşa]lah Hanımcrendi, dedi, demek ben bir §ey 

bilmiyorum; demek ben dedikoducuyum... E, bravo 
size, hani, yok mu ... 

Ve ıonra göz ucile önce Demir'e, sonra Ane'ye 
bakh ve bir saniye içinde: 

- Açtırmayın benim ağzımı ... Y oks11 sizin de İp· 
liğinizi pazara çıkarırım ha ... 

Demek iıter gibi tehditli bir bakış savurdu. 
Yıldız merak eder görünmüş olmak istemiyor, fa

kat kendisini de tutamıyordu: 
- Kuzum doktor, dedi, sahiden bir şey mi biliyor

•unuz bizim müdür için? 
Hüıeyin Şahin Yıldız'ın yalvaran seıine dayana· 

mazdı, işi şakaya döktü: 
- Ah canım ..• dedi, doktor sana kurban olsun. 

Emret." Kulun kölen olayım! Müdürün dalavereıi 
ıeni çok mu alakadar ediyor? 

Yıldız'ın sesi dargın ve sitemli bir ahen!< almıştı: 
- Beni niçin alakadar etsin... Lafı açan ıizsiniz, 

burada herkes bu dedikoduyu merak etti, herkeı gjbi 
ben de sordum! 

Hüseyin Şahin pot kırdığını anlamıştı: 

1 - KURUN 21 ŞUBAT 1937 -

T. B. M. M. de tarihi bir cef se 

Anayasamıza geçen 
inkılô.p prensipleri 

Dahiliye Vekili ve 
se~reteri B. Şükrü 

Üçüncü İn'ikat - 5 - 2. 193i: Cu
ma - Açılma saati 15 - Başkan : 

Abdülhalik Renda, - .Katipler : Naşit 

Uluğ (Kütahya) Ali Zırh (Rize ). 
Ruzııamcniıı beşinci maddesi : M a

lat ya nıebıısu ismet lııöıtii ıue 153 ar. 
loodaşımn Tc§kilcitı.cs<.ısiye kanwmnım 

2, H, 47) ~8, 49, 50, 61, 74 ve 75 inci 
m.addeleriniıı dcği§tirilmesine dair ka. ' 
mm teklifi ve 'J!cşkilatıcsasiye Encii
meni mazbatası. 

BAŞKAN - Encümen mazbata
sında müstaceliyet karan istiyor. E v
vela onu reyi alinize arzcdiyorum. Ka
nunun müstaceliyetıe, encümenin tek
lifi veçhile müzakeresini kabul buyu
ranlar ... Kabul buyumııyanlar... Ka
nunun müstaceliyetle müzakeresi ka
bul buyurulmuştur. 

C. H. P. genel 
Kaya'nın sözleri 

i .- Bu adamdan hiç hotlanmıyonım, diyordu, İş, 
': 

11···· Bıkmaz mısın, bunalmaz mısın be adam. .. Se· 
llllt biç ruhun yok mu, duygun yok mu? .• İnsan ara· 
~ ~•nımaz, iı mevzuu dıırnda iki çift lif etmez, 
toı· eılencede bulunmaz; elinden gelse fabrikayı Ka· 

- Darılma yavrucuğum, dedi, darılma... anlata
yım... Bu bizim müdür domu7.un da~iskasıdır hani, 
yok mu ... Herif herkese koyu bir ahlak mutaassıbı 

gözüküyor, hiç bir eğlenceye gelmiyor, bizimle dü
şüp kalkmıyor, evinde tek baıına yaşıyor ama Istan
buldan getirttiği yeni hizmetçiyi görıeniz parmağınız 
ağzınızda kalır ... Türk hizmetçiler servis bilmiyor
mu!, ev i§İni iyi göremiyorlarmıf, yok bilmem ne .... 
Bizim müdür timdi lstanbuldan hizmetçi diye bir 
Alman kadını getirtmİ§, üç gün olmu§ kadın geleli ... 
Kadana gibi boylu boslu, güçlü kuvvetli hatun ... Sa· 
rışın bir güzel. .. hıh, cicipapa-. o göğüs, o kollar pa
lüze gibi hani ... Bir giyiniti, ıüsleniıi var; hizmetçi 
değil, kraliçe kafir ... Viyanalı mıymıı, soyuna yahudi
lik bulaifmıt Berlinli miymiş ... Her neyse memleketle
rinde it yok diye dünyanın dört bir tarafına yayılıyor· 
lar bu haspalar ... Bizim müdür de malın gözü; ıunun 
tura11nda bu fakir Anadolu kasabasında köıeciiine 
çekilmi§, evini dünya cennetine çevirecek anlaJılan ... 

Heyeti umumiyesi hakkında müta
, lea var mı? 

ne kadar muzlim olurdu. Hele Türk
süz kalacak beşeriyet ne kadar sefil 
ve süfli b ir manzara irae eder, hepiniz 
tahmin \ ' C tahayyül edeb:Jirsiniz. Tür. 
kün olmadı~'1 bir tnr ih karanlık ve ka· 
otik olur. Zat en T ür k akıbetine bu 
kasdı yapanlar kendiler inin yaptığı 
fena niyetin, kötü kasdin cezasını az 
bir zamanda gördüler . Türk kendi ta
rihini ve taliini kendi yaptığı vakit 
ve kendi yaaprken hiç b ir kimsenillt 
hi" bir tarafın ne tesirine kapıldı ve 
ne de yardımını gördü. Ne buldu ise 
kendinde buldu ve kendi elile yaptı. 

Ve yaptığı §ey, tarihten aldığı mils. 
bet, muayyen tecrübelerden edindiği 
kanaatler üzerine müessestir. .Macldt 
vesaiti kendi idrakine istinat ettirtU 
ve bu sayede istiklilini kurtardı. A· 
tatürk Türk istiklilini kurtardıkbm 

sonra Türk bir daha böyle badirelere. 
tehlikelere dönmiyecek bir de-.•let • 
temi kurdu. Bu devlet sisteminde tdc 
bik edilecek olan prensipleri v~ 
~ık ve müsbet olarak program haHn. 
de tesbit etti. Bu programı ve bummn. 
tatbikini kendi kurduğu Cümhurtyef 
Halk Partisi eline ve mesuliyetine .,.... 
di. Cümhuriyet Halk Partisinin pran.. 
eipleri evvel emirde modern bir devlef 
kurmaktır. Tiirkün tarihine, seciyesi
ne, alicenaplığına ve gururu millisine 
muvafık oalrak bir devlet yaratmak. 
tır. Bu devletin vasıfla.rıru ararken 
hepsini ayrı, ayrı tarjbten alınmış, 
hakikatten alınmı!h icraattan almDll§ 
prensiplerle ayrı &}TI. vasıflannı ta
yin etti. Bunların başında devletçililC 
gelir. Türk milleti devletçidir. Asırla
rın gösterdiği, tarihin seyri isbat ~ 
miştir ki modern tekniğin ve ekono
minin, maliyenin teknik ve müsbet i
caplarına, gündelik hayatlarını ferdi 
olarak ve cemiyet halinde uydunru
yanlar daima geri kalmağe. mahkum
durlar. İlerilememek gerilemek; geri. 
lemek, ezilmek demektir. Hayat müba
re7.eeindc, bahusus devletler arastnd.a: 
ki hayat mübarezesinde geri ka1malt 
<:iğnenmek demektir. Çiğnenmemek !l
çin Türkün her gün daha. fazla ileri 
adım atması 13.zım ve f]arttır. Biz ya.o 
kın mazinin !bıraktığı boşlukları dol· 
durmakla mükellef olduğumuz gibi a,,. 

tiyen de çocuklarımıza hiç bir fena. 
miras bırakmamak mecburiyetinde 
bulunan bir nesiliz. Mazide, zamanda. 
ve mekanda yapılan hatalan az -.. 
manda telifi ederek istikbali ona g6. 
re hazırlamak lazımdır. Yalnız maz\... 
nin kusurlarını itiraf etmek veyahut: 
örtmek kafi gelmez. İstikbalin de icap
larını ona göre hazırlamak iktiza ~ 
der. Bu vasfı haiz olmıyan devletlerin 
bilhassa Türk Devletinin istikbalinden 
dahi şüphe edilebilir. Atatürkiln kur· 
duğu prensibin asliyeti bundadır. E
ğer Diz Atatürkün Türkleri kurtal"Illl§ 
olmak itibarile, Türklere ytiksek me
deni vasıflarını tekrar iade etmiş ol· 
mak itibarile kendisine kar§ı şükran 
hissediyorsak bunun ifasını ve üade. 
sini kurduğu prensipleri sadakatle, 
feragatle ve samimiyetle takipte ara
mak icabeder. Tiirk milletinin bu 
prem~iplere ne kadar bağlı olduğunu 
her gün bir misalile g örmekteyiz. 

ık lciliıesine çevirecek: O yasak, bu yasak... Biz 
letıçler acaba ne yapsak? 

Yaılı hekim, yeleğinin altından tapn ıiıman kar
~ı e]i)e tutup içeri çekmeğe ve pantalonunun içine 
11 1tbrınağa çalıprak cevap verdi: 
hi - Oğlum, •en onun ne iki yüzlü adam olduğunu 

1• anlamadın mı? .. Fabrikada ciddilik, ağırbaılılık 
~Yll?u. oynuyor ama evinde nasıl gül ıibi eğlendiğini, 
h Pttnızden de keyifli yaıadığını bilmiyorsun! Onun 
'Yatı ne bana nasip olmu,tur, ne de aana ... 

.. Demir, yeni bir dedikodu mevzuu yakalamak için 
:~ltrini ve kulaklarını dört açb; Ayte m&nalı ma· 

• 
1 riilümsedi; Yıldız, merakını aaklıyamıyarak 

'°"du: 

..,_ - Ne diyorsunnuz, doktor, müdürün evinde bil· 
-d·~. 

•rııniz ıeyler mi oluyor? 

!:tir ...... Eh ... oldukça hani... O da can tatıyor yahu ..• 
ele değil mi bu? 

' ib•liüıeyin Şahin, dedikodu yapmak iıtemiyormuı 
~ 1 görünüyor, fakat hakikatte bildiklerini anlat· 

1 
k Ve müdürün aleyhinde bulunmak için can ah· 

or, zorlasınlar, sabırsızlık etsinler diye bekliyordu. 
Demir: 

tı" - insanı üzmeyiniz, doktor, dedi, çabuk ıöyleyi-
12 Allah aşkına ... 

- Neyi evladım? 
Bu sefer Ayte lafa kan,tı: 
- Doktorun llğzında bakla ıslanmaz; acele etme-

Demir, fabrikada oldukça kulağı deliklerden geçi
nirdi de gene öyle iken müdürün yeni hizmetçiıi me
ıeleıini duymamıştı, dedikoduda geç kalmıt olduğu
na üzüldü; heyecanla: 

- Siz bunu nereden biliyoraunuz, doktor? 
Diye sordu. 
- Bu saçı değirmende ağartmadık, oğlum... Biz 

de gün görmü,, itten çakar, halden anlar inıanız ... 
Müdür kadını evine Jcabul etmeden önce sıhhi mua· 
yeneden geçirtmek istemiş; beni çağırttı; Aman Al· 
lah ... Herif nisbet olsun diye mi karıyı bana göster
di nedir, bittim yahu". 

'( A rk<m mr )' 

Dahiliye Vekili Şükrü .Kaya -
(Muğla) Sayın arkadaşlar; başta Cüm 
huriyet Halk Partisinin Umumi Reis 
vekili Büyük Başvekil ismet İnönü 
olduğu halde Partinin mebuslarından 
153 arkadaşın imza.sile hazırlanan Teş 
kilatıesasiye kanunu tadilleri huzunı
nu1.a sunulmuş bulunuyor. Bu tadille
ri icabeden zaruretleri huzurunuzda 
arzctmeği büyük şeflerim bana vazJfe 
olarak verdiler. Bu ödevimi yapmak 
için müsaadenizi rica edeceğim. Cüm • 
huriyet Halk Partisinin prensipleri, 
programında vazıh bir surette tesbit 
edilmiştir. Bu, cihanca malumdur. 
Tatbikatı için de bugünkü Türklere 
ve Türkiyeye bakmak klfidir. İcra fa
aliyetinin ateşleri arasında hayatın ve 
siyast hayatın seri g~en sellerinin 
cereyanları arasında belki hakikat ob
~ olarak göriinmiyebilir. Fakat 
önümüzde §aşmaz ve yanılmaz acı da 
olsa, tatlı da olsa herkese ve her za. 
ma.n hakikat söyliyen bir tarih var
drr. Onun mütalea, mii:."8hede ve mu
kayesesinde herkes serbesttir. Biı, 

tarihi önümüze bimehaba açabilir ve 
bakabiliriz. Zıtten insanlık tarihi Türk 
lerle başlamıştır. Türk olmasaydı bel
ki tarih olmazdı ve muhakkak ki me-
deniyet de başlamazdı. (Bravo sesle. 
ri, alkışlar) 

İnsanlık tarihinin başlangıcından 
son günlere kadar beşeriyetin faaliyet ~-/l!!JL~~MiZ D~il~ 'it kız lisesinde- -

ı dalgaları arasında bu kadar derin ve 

ki kadise 
•"'rrı~ası/ oLmuş? 

'-d· lt ltı~ li . d f . • b" ıat scsın e ese verıcı u 
'~ttı Olduğunu İzmir gazetelerinden 

~~!t~~ldd.~rek karilerimize haber 
~ ~l\d · l<ultür bakanlığı bu mesele 
ldl"ttı. a Yaptığı tahkikatı neticesini 
~ 11tir B . l'or\ıı. · u tezkcreyı de aynen ko. 

'-~tt;rf 
tı}ll'ıalt ın, halini çıldırmak, boğaza 

tıı~ kelim l · ı 'f . w. 
~ 'l.a}'tf • e en e tavsı ettıgı ço. 
t . ~fa ' 1ınirli bir hastadır. Hastanın 
~"'et d Ya~akhandde ertesi gün de İn. 
~lıtın trıı~de geçirdiği teheyyüç, il. 
~ ()hct ttnrıle biri Halkevinde, diğeri 

1 
tt kıt 1~en okulunda aç ılan üsüncüMi.: 
lıtı ıse · ~ .~tıl\ •ınde faaliyete geeçn gaz 

ı 

't ~lııil\, :a gösterilen tecrübelerden 
~~~de Ursun bitmesi üzerine kız li. 
~· ~'Pılrnası vesilesile vukua gel. İnegöl, (Hususi) _ Halkevi göste- ri nihayet bu temsilde de muvaffaki-

tı._ tcliib rit şubesi "Kozanoğlu,, piyesini tem- yellerini göstermişlerdir. Temsil üç 

1 ııegöl Halkevinde "Komnoğlu,, piyesini OTJn'lya11lar temsü 1cılı1..·larile 

~:ııı ~b t, ~ilçük bir yangın paketinin sil etmiştir. Bu temsili hazırlamakta gece tekrarlanmı§, birisinde köylüle--
1 • ~Clt Scsınde ateşl~nmesiden ibaret. biraz zorluk çeken HnJkevi amatörle-- rin de bulunması temin edilmiştir. 
r" et ate l . 'b· h.. --------------------------------~it t ta Ş enınce ne gı ı teza ur. 

'tt ~td~!erıe karşılanılacağı kimsece de geliyorlar • diye bağırması ve ortalı. nin kız lisesinı~e yapılması semt ve sa. 
ııı t.t"'~bU 1nd~n beklenmiyen alev ve ğı telaşa vermesi üzerine annesi okula lon müsaadesi bakımındandır. 
~İİtlttdi tlettnden kızlar telaşa düş. çağırılarak istirahat için evine gönderil. 4 - Bu dersler her devrenin son ar. 
~ 1- 'iıı;; .aunJar arasında bulunan ve miştir. nıf talebelerine zaten gösterilmektedir. 
~ ~ ,; olan Rabia da • bir gece ön. Bundan başka: Bunun için kızlann i§tigal mevzuu için. 
lt ~ı~}' ada§ından !dinlediği korkulu 1 - Tecrübe gazetelerin yazdığı gibi dedir. 
~'İt ()}enin tesiri altında • fazla mü. holde değil bahçede yapılmıştır. 5 - Karşılaşmağa ve alışmağa mec •. 
,~~d, l'tıuş ve ge; eyi hasta bakıcının 2 - Rabia, kimsenin üzerine atılma. bur olduğumuz hava tehlikeleri herke., 
·~ t:tçirrniştir. Ertesi gün rahat. mıı ve boynuna sanlmamıJtır. !İn böyle gürültülü ve patırdılarla is.. 

tilnen Rabia İngilizce dersin. 3 - Zehirll gazlar kurılanndan birl. tinasını emretmektedir, 

geniş. hamlelerle müessir olan Türk
ler ııon Mrrlarda ve son devirlerde bü
yük tehlikeler geçirdi. Türkler coğ
rafyadan kaldırılmak ve istikbal tari
hinden silinmek istendi. 

Biz tarihe kaza. ve kaderin bir neti
cesi na~rile bakmadığımız gibi, tari
hin böyle kaza ve kaderinden zaru. 
ri akıbetlerinden gelen hükümlerine 
de boyun eğmeği bilmiyen bir mille
tiz . (Bravo sesleri, alkışlar) Bizim 
kanaatimizce her millet kendi tarihi
ni kendi yapar. O fena neticeler, o mil
letin kusurunun eseri ve amelinin ce
zasıdır. Eğer bugün iyi neticeler gö
rüyorsak onu bu milletin yaptığı ve 
başardığı iyi işlere vermek zaruri o
lur. Tarihin neticesinin zaruri ve mu
kadder olmadığı yine bir Türk tara
f mdan, Türklerin elile ve Türklerin 
kanile isbat edilmiştir. Tarihin seyrini 
değiştirdik. Ve Tür.ke atfedilen mer 
hus tali bir defa daha yenildi. (Alkıı::. 

lar) 
Atatürk; bu millette mevcut olan 

bütün yüksek seciyeleri ve alicenap· 
hasletleri nefsinde tophyarak mille
tin azmi iradesini birleştirdi ve kendi 
azm~ iradesine katarak Türk milletini 
mahvolmaktan kurtardı. Şimdiye ka
dar Türk tarihi isbat eder ki Türkler 
için esir olmak mahvolmak demektir. 
Atatürk; Türk istiklalini kurtarmakla 
beşeriyete de medeniyete de bilytik 
hizmet etti. 

Tarih Atatilrkten bahsederken, A
tatUrk'ün yüksek vasıflarından bah· 
sederken hiç fiiphe etmemeli ki en bü
yük vasfını beşeriyete yaptığı bu hiz
mette .ıörecektir. Türksüz bir tarih 

Ar1.ettiğim prensiplerin başlıca.lan 
nın Teşkilatıesnsiycm ize geçmesi, A
tatürkün prensiplerine milletçe bera .. 
ber bağlılığımızın ve samimi ilgimizin 
hukuki üadesidir. Biz istiyoruz ki, 
siyaset ve icraat sahalarında yaptığı. 
mız işler irfan ve vicdanı hukukilerde 
y~r bulsun ve htvmki hayatın mebdei, 
menşei ve istinatgahı olsun. O itibar.. 
ladır ki, devletçilik vasfını Teskilatı
esasiyeye koymak kararını verdik. 

Atatürkün VB.1.(?ttiği prensipler 
Türk'tUr. Yani asliyeti ve menşei iti. 
barile tamamile milletin kendi sem.o 
yeeinden alınmış ve onun bütün ihU. 
yaç ve zaruretlerine uygun olarak ~ 
çilmiştir. 
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Cengiz şaheSer bir 
ordu .lJaratıgor 

[!Günlük ıl Balkan Antantı ne teva 
~:..~~~~~ .. ~ .. kuf geçirdi, ne tereddüt 

-8-

13,00 Beyoğlu Halke\1 gllsterlt kolu tara.tın. 
dan bir temsil 14,00 son. 
AKŞAM :SEŞRIYATI: 

l ll,30 Variyete mUzlkl, Ambasa.dörden nak 
len 19,30 konferans: Selim Sırrı Tarcım. An• 
nelerle hasbihal ve r omAn 20,00 Müzeyyen 
ve arkadaşları tarn!mt!an Türk musikisi ve 
halk şarkıları 20,80 ömer Rıza tarafından 
Arapça sllylev 20,4:1 Belma ve arka.dqları 
ta.rafından Türk mwılldsi ve halk f&rkıları 
Saat ayarı 21,15 orkestnı. 22,15 Ajans ve 
borııa haberi.eri ve ertıısf günün programı 

22,35 plfıkla sololar, OPQP ve operet parça• 

Çl1ıılrtl. bunların hf4l8i bir arada, ğu "Tuman,, a en yüksek şa.ıu, en yük 
ancak korkunc;, diaiplinaiz bir sUıi.i sek oerefi maletmek ür.ere, adeta can 
aeneriydL Cengiz Han, Mongollarmı atıyordu. Mademki her askerin oğlu 
tutiye etmefe, onlar üzerinde bir ıs. bu "Tuman,, a mensup olacaktı, ve o lan 23,00 son. 
Ufa ameliyesi tatbik etmeğe girişti. kadarla da kalmayıp, oğulun oğulu da._ ______ ..,. ______ .,. 

Bu ameliyenin kan dökmeden yapıla- bu mensubiyet hakkını, doğar doğmaz 
mıyacağmı kestiriyordu. Fakat, karar edinecekti. Ve bu, böyelce sürüp gi
n beindi: kan dökWecekti, ne kadar decektil 

B O RSA 
20 2 . 937 

Mkmek icabedene et.aln, dökecekti; Ordunun bu şekilde kuruluşundan 
çağıl çağıl kan akıtmak: Onun bun- asırlarca. sonra bile,p azman bu "Tu- llbal&rmda yıı.ım ....,,uı olanlar. be 

timde muamele ı.ıtörenlt>rdlr. Rakamlar 
dan zıerre kadar pervuı yoktu ki! man,, !ardan birine mensup olanların ...at ıı c1e kapan11 •ut rl,rauanı11r. 

Evvel& ve heqeyden evvel, ordusu soyundan olanlar, cedleri gibi gene 
tam ve mil.kem.mel bir ordu olmalıy. ayni bayrak altında hizmet görüyor-
& Ordu, "'--'• Hanın dahile ait lardı. • Sterlin 

~- •Dolar 
..,f ptnia.rmm ve harice ait büyük Dibi organlza.t.ör, bir zaman vah- • Frank 

taı.yyilllerinin belkemiği meaabeai.n- şi olan göçOOelerin itiyatlarına saygı •Liret 

mı,d1. göstererek, ''Tumann lar içerisinde • Belçika Fr 

Ordu! dilşüncelerini tatbik ettiriyordu. Man- •Drahmi 

Oemciz Haıım, u.--.ollarma önce galann zabitlerini kendileri seçmesine • Isvtçre Fr -..ua· •Leva 
Qll'IJlliD& fikrini izah etmeeine, onla.- izin veriyordu. Böylelikle, onların iti- • Florin 

PARALAR 
G19 - • Şllln Avıa 
126 - turya 23 -
117 - • Mark 28 -
12:> - • Zloti 2'1 -
84 - • Pengo 23 -
2'2 - .• l.Ay 14. -

um - • Dinar ö2 -
23- Yen -
66 - • Kron 1IVeo 32 -

75 - • Altm 1006 -
- •Banknot 2'7 _ 

n tıepik ve tahrik etmeaine hacet yatlarını, alışkın oldukları hallerini •Kron Çek. 

,mctu. Çl1nldl, )ı(ongollanndan her bi- muhafaza etmelerine müsait davranı- Pezeta 
rf.. hattA süt emdikleri zam.anlardan yordu. Her on adam, kendilerine bir•---..... -. .------------• 
J:jqlaınalr iizere - asker hlleüruhiyeei- amir seçebileceklerdi. Manga amirleri Ç E K L E R 
nl bentmeeıni§lerdir. Eyer üstündey- de, aralarında yüz kişiye kumanda e. • ı..oocıra 619 - • Viyana '~m 
km eVde minder Ustündeymit, evdey- decek bir zabit seçmek hakkını haiz. • Nevyorlı 0 

i920 • Kadrtd 
11 332

=> 

ken eyer Ustündeymlş gibidirler. Her diler. Tıpkı böyle olarak, bu zabitler 
• Parla 16 985 • Bertbl 1 975 
• MJJl.De 15.0200 • Var,on 4. 174.-i 

ail&lu kolaylıkla kullanırlar. Cengiz de bin kişiye kumanda edecek kuman- • Brtık.lel 4 69 • Budapeft.e 4 8618 

Han. gönUllü asker toplamağa lüzum danı intihap ediyorlardı. Ve nihayet, •Atına ss 2875 • BWcr11 ıos 0175 

ht.etmm:. Onun memleketinde, erkek, bir ''Tum:ın,. a kumanda edecek olan • Cenen. s ,l65 • BelgraO Mil 

tA ~kluğundanberi ukerdir ! general de. bu yolda belli oluyordu! • Sotya G4 13:> • Yokohama 2 775 
• Amlterd&m 1445 • Koekon 2:i 00 

Bir farkla İk: Bunlar, başıboş a. Cengiz Han, bütün orduda ahliyet •Pral 2'J6i7Ci •Btokholm sısn2 
Jmrdirler. Genif ve uzak Nh•lıra ve liyakate hürmet edilmeei prenaibi- ıı---'-------------• 

ESHAM lliılmıe umlerdlr. Kabile hayatm. ni ortaya koydu. Ehliyet ve liyakatle 
Ü, bndi .kanunJarma, kendi keyifl~ yilkaelmek, ordusunda ~uk oyunca
rtne, hava ve hevealer:ine göre yqı- ğı mesabesinde bir işti. Her adam, 
,an ve b"Vp. eden ukerler! Onlar, lıla.retal asasını heybesinde taşıyor 

~ bir topluluk, tabi- demekti, aşağı yukan ! 
rin belli manuUe blr ordu değiller.. Peki, Ceiıgiz H~n, ehliyet ve liya.-
dlr ! kat . denilince, bundan ne anlıyor? Bu-

lş BankRSJ 2440 
• Anadolu 24 ıo 

Reji ,-

.Şlr. Mayriy -
Merkez RanJr 99. 
u. Sigorta .-
rooomonb .-

Cengiz Han, memleketini aakeıi nunla ne kastediyordu acaba? rat1krazlar 
lımnete dayanan bir devlet haline p bltet deniliıf~ hitıta ~leh atll- • ıll3ST.Hor. 1 2110 
t.lıiDllılt Jrararmdadır. O, bu vaziyetin ga.nlığı dilşOnmUyordu yalnız: Atıl. • • • • o 20 20 

lıı1lktlmdar .için ne gibi akıbetler hazır- ganlık! O, bunu en basit &JJkerden de • • • m 20 ıu 

l'riUDY&J -
• Çtmento 14.,4.5 

UbJOD Del -
~ Del -B&J,.. .-
!fark m. ... -
Telef0/11 -

Tahviller 
' ıı:ıeırtrtıı: -

I'r&mYaJ -' 
Kıbtım -

byabileceğini biliyor; ukerl iayanlar bekliyordu. Fakat, zabitten beklediği, l.uıt.DahlD Aııado11ı ı 8915 
mı. htlldhn 8ilren 80.We için ne gibi daha f azlasiydi: MOOern formda sevk • Ergeni latlk. · 09 2S Aııadolu D 8915 

neticeler ortaya koya.bileceğini bili. ve idare meziyetleri! 1928 
A M .- Anadolu m -

8. Erzurum 95 2:> • MO.m..U A 42 2:> 
)10!'; memnuniyetsizlik göeterecek ve Bu, demektir, ki: Cengiz Hanın or- ._ _________ _ _ _ _ _ 
hına k.apllacak generallerinin, neler dusundaki zabit, sonralan psikolojik!.------..-.--------. 
1&1>&bueceklerini muyor! taıim usuııerini gözeten asrın zabitle- Zahire satışı 

Bununla beraber, Cengiz Han, öy- rinde aradığı meziyetleri haiz olmak 
•- b' ... ı. I stanbul Ticaret ve Zahire Bor"h-
llO ır .-.ueeer vücuda getiriyor ki: gerekti! a..-

Devletinde, hiç lbir zam.an askeri bir O, orduyu bir millet ordusu olmak sında muamele gören 
ilV,U çıkmıyor; ölilm.Unden sonra o- üzere tasarladı! (kUo) madde"ler. 
&.11.-- lthaJAt: Buğday 285 yapak 85 3/ ( arpa 
a-uuu. ve onların öltlmünden son- Askerlerir.den herhangi birinin te- 49 112 çavdar 90 kepek 15 ~ 15 bul• 

:ra tonmlarmm idaresi altında bile! rakkisi hususunda, kimin sulbUnden gur 15 un 17 ku§yemi 15 :B. Peynir 1/2 z. 
Cengiz Han, memleketinde kaldığı geldiği asla rol oynamıyaca.ktı; bili. yatı 21 aı• nohut 12 1/ 2 pamuk 6 1/ 2 ton. 

Jlllarda, orduyu teekilltlandırdı! kis, kimin sulbUnden gelirse gelsin yal ihracat: Çavdar 449 yapak 8 112 kıl 1 

Bu · .u 1/ 2 ton. orp.1117.&SyOnu, unhiyane bir ruz kabiliyeti! Cengiz Han, bu arada 2 - Satr,ıar: 
•wet-ıHte'- yaptr! bir zam.anki dUşmanalnna da, ordu- Buğday yum~ak kUoıru 6 klll'Uf 11 >a. 

O zamana kadar kabile mensupla. sunda hirmet görmek fırsatını verdi radan 6 kurut 20 paraya kadar, arpa An&• 

nniduı. aile mensuplarmdan mUnf~ Bir gün, Cengiz Hana ilk seferler. etol kilosu • kurut 36 paradan, çavdar ki

ıtt llidlde :tel]ekkilller hazırlatJlmak- den birinde esir dUşenlerden ve her loau ıı kun1f 32 1/2 paradan. mwr un kt

t.a,m.. Bu p.rtlar altqıda böyle mün- nasılsa can sıkmadıklanndan o güne ıoau 5 
kunlf 

5 
paradall, yulaf kllow 5 ku.. 

f. n.lf 25 paradan, kutyemi kllow 15 kunıı 
er.it tetekkUllerin ihtiıulı pllnlarm kadar sağ kalmak bahtiyarlığına nail 10 paradan, suaam ldlow 18 kurut 20 pa• 

QbdJmelliDe ,ol açtığı, apaçık bir teY• olanlardan birisinin, fevkalade isabetle radan, yapak kltoau 67 kunlf, run yttntt k1• 

at o, bu gibi U!tekkülleri d~. ok atan mahir bir okçu olduğunu an- ıoeu 92 kuru§. 

Bütün ordu topluluğu, her biri o.. lathlar. Sonbahar der1ııl çıtu 3000 kWUft&D 3750 
kurup. kadar, kunduz dıerl.ııl çitti 1'00 ku

nar bin kifllik cüz'ü-tamlara aynlr- Cengiz Han, bu adamı yanına g~ rutt&D 1500 kurup kadar, varp.k deriai 

p. Böyle bir 'Tuman,,, hem geni§ tirtti: Kendisine ufacık bir hedef gös çUtt 11715 kUnlft&D, tuki der1ııl ç1ftl G50 

bir istikllle aahlp olan
1 

hem de ken. terdi ve mahir okçu, oku yaya koyup lmruttan 1uo kurup kadar, ponuk der.. 

dl lcfııde teksif edilmiı bulunan bir atar atmaz, isabet ettirdi. Bu hal, Cen .. Cifti US kurU§tan 180 kurup. kadar, 
dls'fl-temdL Bu cllz'tl-tamlar i1zerinde giz Harun h~a gitti. Fakat, iş bu tuwuı clerlal adedi 

21 kurut lO paradan 

dofnıdan doiruya hWrilm aahibi olan kadarla kalmadı, adam' bir ok daha a.. 
28

1 ~= 19121937 
pnenller tayhılııe yanqma.dı. Bu tabflmek mtlsa.adesi verilmesini rlca Loadra :mmr laplata tubat tahmlll kor• 
cllz'il-t&mlar, ya1m, ekndisinden, biz. etti. :Mtısaa.de edildi ve usta. atıcı, at. tert 21 ... .ıo 1/2 Pe. KL a Kr. as s. Lon 

at hWdhndardan emir alacaklardı. tığı ikinci okla ilk olarak attığı oku f. cin. ket.en tohumu tapı.ta tub&t tahmil! 
Orduda hiç bir kimle, bu teşekküller kiye böldU. Ve bu adam, kısa bir mUd- '011u ll Ster. 12 l/2 şı. Ki. T Kr. OG s. Mı.
.a.. ... n . ven arpa I.ebtataD mart 100 kllow 122 B. 
uawıtnde değişiklikler yapmak sallhi- det sonra bir 'Tuman,, m lrumanda.81- frank Ki. 15 Kr. 18 s. Llverpul bufd&y 
y.tbıl edinemedi. Bu tefekkilller, her nı ele aldı. Yani, general payesine e- mart 100 llbrNl s ŞL 6 Pe. KI. 5 Kr. 78 s . , 
tlr1tl vaziyetler milvaceheeinde, kendi riftirildi! Şlkago buğday Hartvlnter mayıs ıoo Bu• 

lclne amısıkı kapalı kaldı. Bir 'Tu- ( Ar1cıaM var) ıeH 136 ııent Ki 6 Kr. 29 s. Vlnlpek but• 
man,, daki hiç bir kimae, bir lbe.şkuı.•--------------- day Hanttoba maym 100 Bufell 121 8 / 4 
na na.klolunamıyacaktı. Şehzadeba•ı (TURAN) Tiyatrosunda ııent Ki. 

5 
Kr. 

51 s. Hamburg iç tmdrk aı• 
Ba.tka bir çok rltclıan haklanndan, San&tkir Naşit ve mark Ki. 75 Kr. 06 s . Hamburg iç tmdık 

:s 1 resun derhal tahmil 100 kll08U 146 R.I 
imtiyazlardan istifade eden hUkUmdar Halide beraber Levan derhal tahmJl klloııu 148 R. mark 

.Wlleeinden prensler bile, böyle bir Bugün matine: Kf. 7ıs Kr. oıs s. 
teY yapmak sallhiyetini elde edeme- aaat 14,30 da -;I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~,~---• 
4iler. Bu 'Tuman,, lara meıump oluş, Yeni n99rly•t 
ancak irsen mümkündü. Oğuldan oğu- KIRKYILDA BiR KIVILCIMLAR 
la, torundan tonına intikal eden bir 
11\k? 

!nm intikal! 
Bu kanunla, Cengiz Han, her 'Tu

.... J fevkallde şevka getirmişti. 
J .tıb.tuk, her manga menaup oldu. 

Y arm Süreyyada 
Tomakos'la 

LEBLEBiCi HORHOR Tomakos ta
l"a!mdan türkçe, rumca. şarkılar Salı 
Azakta SEVDA OTELi Tomakos ta.. 

rafından türkçe, nunc& §&!'kılar 

• 

Turgut Akkqın es eridir; .Ankara.da Ulus 
Ba.ımnevinde basılmııtır; k!frdr nefti, ba.'I" 
kııır temız, kabı gll&eldir; içinde elli altı 
memure vardır; muharririn tfadul tatlı, 

mevzuları ince ve hinldfr; ateıu bir ruhun 
kıvılcımlan ııatırlarm ara.ıımda pırıldıyor. 

Okuyucularmuza. tavsiye ederiz. 

"Balkanlıların yaptıkları her misak 
kimseyi endişeye düşürmemelidir' 
Atina 17 şubat (HU8tLc;;i) - Balkan l-----------_./

Antantı konferansı çalışmasını bltı- Jzınırde bir çoban ıil 
rirken dört Balkan De,·leti Hariciye 
Vekiıterinin arasındaki müzakerelerin kaplan vurdu 
cereyan ettiği samimi ha,·ayı işaret 1 lzmir, 19 _ Urla kazasına 1 
edebiliriz. Konferans ruznamesine Gödence köyünde Mustafa ol~~~ 
yazılı bütün me.seleler üzerinde, hiç adında bir çoban, iki kaplan DiP"",; 
bir ,fikir ayrılığına düşmeden, fa· vurmuştur. Ali, kırda koy~-11.ıııırı• 
mamile mutabık kalmışlardır. Bu otlatırken gayet fri cüsseli bir 
müzakerelerde tam bir ahenk hükünı nın, koyunlara saldırdığını p 
sürmüştür. Ye denebilir ki Atina yanından hiç eksik etmediği -
konferansı, bundan üç sene evvel ay · ile kaplana iki defa alef e~•
nı şehirde temelleri atılan anlaşma Boyu bir buçuk metreden u~,..ııı 
bir kere daha kunetlenmiştir. ,·ahşi hay\•an, boğazındaıı ~ 

Esasen Antant, bu üç sene zarfın. rak ölmüştür. I 
da, mütemadiyen kuvvetlenerek de- Bu ana kaplanın yanında Jılt ~ 
vam edegelmiştir. yavru kaplan vardı. Ana ppJa' ..a 

Dört devlet Hariciye Vekillerinin lef olunca çoban köpekleri, bir,,
daha ilk temaslarından itibaren tar.ı yavru kaplanın etrafını çeri~ 
bir görüş beraberliği müşahede edil. dir, Yavru kaplan, köpeklerin )I~ 
miş ve Yunan Baş,·ekili B. Metaksa· mun<lan korkarak bir ağaca ~ 
sın verdiği ziyafette bu tam beraber. mıştır. Çoban ,Ali, ağaç üzeri114'..., 
lik tesmen ilan edilmiş bulunuyordu. lunan bu kaplanı da bir k~ r 

Yunan hüktmet başkanı, dört dost re sermiştir. ,j 
ve müttefik devlet arasındaki, bugün Dün \'urduğu kaplanların ~ 
Avrupanın bu köşesinde en büyül; ni lzmire getiren çoban Ali, 1'9 
sulh amili olan mesai birliğinin te- metli derileri 40 liraya satınıtt:d'· 
mellerlnl açık bir şekilde işaret et. _ , .......-/ 
miştir. 

KoMey başkanı Doktor Stoyadi
noviç aynı şekildeki bir nutkile B. 
Metf.ksasa cevap vermiş ve Balkan 
Antantının yolunda devam ettiğini 

bu yolun inkişaf ve terakki yolu ol. 
duğunu tebarüz ettirdikten sonra şöy· 
le demiştir: 

"Balkan Antantı ne tel'a~kuf ge. 
çirdi, ne tertddtit. Her attığım!? 

adım ileriye doğrudur.,, 
B. Metaksas, bütün sözlerinde \'e 

bütün hareketlerinde daima görüleı~ 
o sarahatile, bütün Balkan devletle
ri için büyük bir ehemmiyeti haiz o. 
lan bir meseleyi de aydınlattr: Bu, 
YugMlavya ile Bulgaristan arasmda 
imzalanan misaktır. 

B. Stoyadinoviç de şunu tebarüz 
ettirmektedir: 

Biz Balkanlılar, yeni bir misak 
yaptığımız veya eskiden mel·cut bulu· 
nanlan takviye ettiğimiz zaman kim - ----------
senin bir endişeye kapılmakta hakkı Z A Y 1 . .-
yoktur. Herkes bilmelidir ki bu, bil· 336 senesi Bursa Sanat~ Jll 
tün Balkan ve Avrupanın bütün bu den almış olduğum şehade~ 
köşesi için faydalı olacak bir sulh elektirk fabrikasından ve 
hareketidir. Tahtakale buz fabrikasında 

Bütün Balkan devletleri murah. olduğum anlarda almış old...,.-1'; 
buları arasındaki fikir birliğini dah~ diknamelerimf zayi ettfğiın~d• 
fazla kuvntlendiren bu iki nutuk en sini çıkaracağım ilan olunur. 
açık şekilde tunu tebarüz ettirmiştir: /stcınbul Aksaray C ;,il 

Bütün diğer meselelerde olduğu Cami sokak 29 a8""• 
gibi, Yugoslav - Bulgar misakı me- Makini8t R-1 ~ 
selesinde de dört memleket hiiktlmet (~ 
adamları arasında tam bir ahenk hü. =-""'·: 
kilm siirmektedlr. -----------=.--41 

Atina konferansı çabşmalannı, IST ANBUL BELEDITV" 
bu suretle, çok fay dalı neticeler ala· Ş e h i r Ti 1J a t,. O ı I 
ra~ bitirdi. Balkan Antantı kuruldu. 
iu gündenberi, kendisine bafladıfı- TEPEBAŞI 
mız ümitlerimizi tahakkuk ettirmektf' DRA.1\1 KISMI 
devam ediyor. Mllletlerarası aiyue. Bugün saat 15,30 da 
tialn diler ıldJti, Atlna mtaakını'I ve akşam 20,30 da 
imzalan.drfı ıttndenberf bu dlrt dev· BAHAR TEMIZLIGI 
Jetin, aralarındaki meal bltlltlah: Komedi 3 perde 
deferini daha fazla anluulanna Yazan: F. Lonsdale 
hizmet etaJttir, Türkçeye çeviren: 

Uc dn dren Mı konf erau esna. 
aında Y'Ui1etin tlzdea ıeçlrllmPRi 
sonunda dört deTlet n~fllerlnln biri· 
birlerine eskisinden daha fazla yak1'i 
oldaklan görülmiişt~r. Bugün onl:tr 
biribirlerine müşterek bir bağla bat. 
lanmak ve aynı dış siya11eti tutmata -----------
daha fazla bir imanla karar vermiş 
bulunuyorlar. 

Konferansın sonunda neşrolunan • 
resmf teblft dört memleket aruındft-
kl anlaşmanın ne kadar derin oldu. 
Junu gÖAterme!e klfidir. Yunan hal
kı tarafrndnn diğer iiç Balkan del"1e. 
ti murahha.qlarına gö.~terilen dostluk 
tezahüratı, onlan heyecanla karşı· 
layışları, bu antantın temellerinin 
halkımmn kalbinde oldutunu bir kere 
daha göstermlttlr, 

A. Hamudopuloa 

PAZAR 

J Şubat 

=====::f' Zilhicce ı 
GUn dofUI'.> 
GUn batıp 
Sabab oamam 
Ofle oamam 
Ckirıili DIWl&SI 

Akfam D&JDUI 

Yatsı namam 

ım.u 
Y tim geçen g1bale11 
Yılm kalan ~ler1 

• 

548 
17,50 
60~ 

1228 
15,21 
17,50 
1920 
5.09 

52 
313 
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il. Deniz·yolları ........ ______________________________ _ p o Devlet Demıryolları ve Limanla.r( iş/ebne '·? 
Umum idaresi ilanları . ., · .~ : 

Fener - GÜ~:;, G. Saray·
Beşiktaş karşılaşıyor 

80Yramm ikinci günü· bu maçların 
~tığ/Upları, üçüncü_ . günü bugün yapı
"acak maçların iki galibi karşılaşacak 
ıır~n ba 

~ ka Yrarnında yapılması evvel. --
lit trarla§tırıJan dört kuvvetli klübü. • ( J 

arafınd . . 
t\lıı 'l' an tertıp edılen turnuvaya 
lij h aksim stadında başlanacaktır. ' 

Caıata afta evvel yapılan Fenerbahçe • t · 

~1 :ray ve Güneş • Betikta~ lik 
t~ arşılaşrnalannda havanın bozuk 
itti ;nak ~ağrnen büyük bir meraklı küt 
il>. a sım 
""'<~!arda stadını doldurmuştu. Bu 
~hı:ı alınan enteresan neticeler do. 

"'IC g·· 
Ccği tah ~Zel bir havıya tesadüf ede. 
~ çoıc ın:~ .~lunan bu turnuva maçları. 
~~le buyuk bir rağbef göreceği mu. Giiııeş kaptanı 

lı tır. Rebii 

lct.ıı~a~sa bugünkü karşılaşmalann ~~.·~ 
)eti ., akımdan da ayrıca bir hususi. 
11t. ardır ç·· k" 'k" h f Ik" ""'IÇları · un u, ı ı a ta evve ı 

Cl4ıeı n galipleri olan Fenerbahçe • 
!it.ıa1 "c rnağlupları Galatasaray • Be. 

tak 1 • llııg~ ırn arı karşılaşacaktır. 
· Un b' · tıtıa1 ta ırınci maç Galatasaray • Be. 

IJeşikta-§ T;aptam 

Hakkı 

'· lik kırnıarr arasındadır. Güne1 -ta. 
Çok gii ~çında Galatasaraya karır 
Gaıata. ç hır galibiyet kazanmı1tr. Ve 
~ttiııc saraYın Beşiktaşa karıı mağlCıbi. 
tUrık;: en biiyük amillerden biri ide o 
( .. §a Fenerbahçe l«ıp - Ga7af(J,8(Lr.ay kap-
~ htı u/8Stzlığıdır. Şurası muhakkak tanı Cevat tanı Aımi 

blıiı b" 1 takımın kuvvetleri arasında 
~ıı\>\>ct ır tevazün vardır. v~. bu gibi klübüne müracaat ettiği söylenmekte. 
~ tcvaz·· .. 
tıııda unu olan .takrmlann maç. eir. 

' , ga,}'b· 
<ara,11 ı ıyet ya daha güzel bir oyun Bu haberin tıe fder~ey kadar doğru 

:ııı~dır. \cYahut daha ıanslı olan .takr. •olduğunu bilmediğimizden kaydi ihtL 

il !clci.1d • • yatla yazryoruz. 
1\ <la • ckı maçlarda bılhassa pn. ·=-,.........,-=-""""'=-...... • 
t oyuÇo'k büyük rolü vardır. Bozuk J · • B dd k 
~'bi/1 neticesi yenilmeğe maakam oe Louız- ra o 

~ ~lıtı talcrrn kuvvi!tli bir ıansla hak. 
rra~an Dır beraberliği )<urtarmağa 22 Haziranda on beş 

\ıa a Olduğu çok clefa vakidir. l k b · d.. .. 
~ cnaleyh b" bu .. k"' G 1 TQVUnf U lT OVUŞ b., ~ ız gun u a atasa • 
.,,d 'liktas maçınlda şansı hesaba qapacaklar 
~ ta:n daha iyi bir oyun çıkaracak Şikago 20 (A.A.) - 22 haziranda Şika 

~t trnın kazanacağım zannediyo. goda bütün sikletler dünya şampiyon. 
>ellt ht luğunu 15 ratundda kazanmak için 

, 'ıı ,r hçc • Güne§ maçına gelince: bokıör Jim Braddock ile J oe Louis ara. 
ottııı.ı c~:Cnin en muvaff~kiyetli oyun. sında bir konturat imza edilmiştir. Bu 

i ap aran bu iki takımın yapacağı maç · içih Braddock, 500,000 dolar ve 
'?lıı1t1 Ot tnahafilinde büyük bir alaka Louiı fde hasılatın yüzde 17,5 unu ala. 

l\ı· httnı§tır. b.' caktrr. Hasılatın bir milyon dolara çı. 
~ı ~!ta evvel Güneşin, Beşiktaşa kacağı tahmin edilmektedir. 

ORTA SIKLET DONY A 
ŞAMPlYONLUCU 

lıı • 'l'~ ln.dığı galibiyet çok mühim. 

1 ~ ~ hır disiplin ve intizamla çalr. 
~tt}j ~! taktrnı, san lacivertlilere 

tlar ır rakip vaziyetinde bulunmak N~vyork 20 (A.A.) _ Ametikada or. 

tı.~c~ ta siklet dünya ıampiyonu addedilen 
~'it htakırnr, en kısa bir zamanda ye boksör Freddie Steele, bu unvanına 
~ %1c· tr ı::Un için mevküni biraz da. namzet olan rakibi Babriskoya sayı he. 
~ 1 ~tı~eden bir kuvvettir. Güneşli. sabile galip gelmiıtir. 
~~'tli !a kar~ı yaptrklarr muvaf. -------------
'1. ~ç 0

Yunu çıkarabilirlerse bugiln-1!1••••• D r. •••••11 
~ttır.'cnenin en çetin müsabakası N 1 ş A N y A N 
~t 'eıttnin 

ta,btıı ide en kuvvetli taknnr ola. Hastalarını hergün akşama kadar 
bitil\tili~~il.en Fenerbahçe, bu turnu. 'Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
t, lla gının de en kuvvetli namze. Mektep sokak 35 numaralı mua-
tııcıt ~~~ olmakla beraber kuv..,etler yenehanesinde tedavi eder. 
tt~ ~1 bir fark vardır. Bu fark ...... Tel: 40843 -ı--11 
···~1• n İçin bir galibiyet temin e.de. --.--~----------
, ı; l\e na l /,, A .v . 

• ~ffa,lct zaran her ~eyden evvel Bcikırköy Tapu Memurluğundan: 
t 't 0~et}i ve netice üzerinde mües. • 

lltı:ı .. n çıkarabilmeıi lazımdır. Yeşilköy Jskele caddesinde yeni 
'ı "'UYor L! 15 :Xo. lu olup yirmi beş senedcnbeıi ·kir .. 11;1, bu maçlarda evvelden 

}'\lr" Leonida kızı Zai~a'nın hilfısenet ta. tcll\ Utcbilmek çok güçtür. Bi. 
'tın· sarrufunda bulunan hane hakkınd:! i~ h ltniz, haftalardanberi bekle. 

ttı .,.t u enteresan kar§ılaşmalann mart ayının sekizinci pazarte~i günii 
tc .. ıc mahal1inde tapu memurluğunca ya· • li olmasıdır. 

pılacak tahkika esnasında bir itirazı 
's. TA rLAN ve hak iddias1 olanların o gün hazır 

'-'iln kUme ı,ı bulunarak tapu memuruna müraca. 
f~ • atr lüzumu ilan olunur, (20966) 

ili \o erasyon reisi Sedat Rıza, .---..------------ı 
~~ lta:,!z:ir.ru.tbol ajanlannr An. Dr .. /brahim Erdeniz 

V ~ta . rnıştır. 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
tıda. al~nının da i§tirak edeceği bu 

1 t!ltiir~ılJi küme meselesinin yeni. 
'tkttlUp bir karara bağlanacağı lla.~eki ı•e Çoi:uk hastaneleri sabık 

\J't tcdir. 

C. . '
1
' Clazi klUbUnden Aksaray Millet Caddesi No. 00 da 

~1~~1\i "~rıtdı mı ? Her gün saat 9 dan 18 e ka~ar 
14h ?\ ba hastalarını kabul eder. 

Ytf ~ anlaşamamazhklardan 1'--------------.-
a<fan aynlarak tıtanbulıpor 

asüıanı 

iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba~· 
!'el. 42362. Sirkeci Milhürdar Zade 

••• Han telefon: 22740 ---

Trabzon Postaları 
Puartesi, Salı 12 de Perşembe 16 
da bu haf ta pazar postası yapıl
mayacaktır. 

lzmir Sür' at Postası. 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bar ten 

iz.mit 

- Cumartesi, 
Çar~amba 18 de. 

-. Pazar, Salı, Per· 

ten,be ~.30 da. 

.tludanya - Pazar, Salı, Perıem 

be, Cuma 8.30 da. 
Bandırma- Pazartesi , Salı 

Çarş•mba . Per· 
şembe. Cumartesi. 

20 de 

f<.arabiga - Salı, Cuma 19 d~ 
Ayvalık - ~alı, Cuma 19 da 

İmroz - Pazar 9 da 

fR ABZON ve MERSiN posta. 

!arına kalkıt günleri yük alın-

maz. · (1000) 1 
1 

Muhammen bedeli 8700 lira olan 15000 kilo zeytin yağı 1/ 3 / 937 pa
zartesi günü saat 15 de Haydarpaıada gar binası dahilindeki 1 inci iılet• 
me komisyonu tarafından kapalı zarfusulile sahn almacakbr. 

Bu ite girmek istiy.enlerin 652,5 liralık muvakkat teminat ve kanu• 
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 ı 5 936 gün Vf: 3297 No. lu 

nüshasında intitar etmiı olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

tekliflerini aynı gün saat 14 de on dörde kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Bu iıe ait ıartname ve mukaveleprojeleri parasız olarak komisyondan 
dağıblmaktaclır. (804) 

Jandarm~ genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1. - Kwnaıı Jandarmadan ver ilmek ve diğer bütün malzemesi Mü
teahhide ait olmak §8.rtİyle Caket, Pantolon, Tozluk ve Şapkadan mü· 
teıekkil bi~ takımının dikim bedeli (155) kuru§ tahmin edilen (21.200) 

takım kıtlık elbise 1-3-1937 Pazartesi günü saat (14) te kapalı zarf 
eksiltmesile müteahhide ihale edilecektir. 

ı: 2. - Şartnamesi ( 165) kurut karıılığında Komisyondan almabile • 

cek olan bu dikim eksiltmesine ginnek istiyenlerin (2464) lira (50) ku • 
ru§luk teminat mektup veya makbuzu ile p.rtnamede yazılı belgeler için· 

de bulunacak teklif mektuplarım belli gün saat (13) çe kadar komisyona 

vermiş olmaları (282) (727) 

genel komutanlığı J~ndarma 
Ankara satınalma komisyonunda : 

ı - Kapalı zar(tan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek olan ve 
metresine (280) kurut kıymet biçilen yetmİften seksen bq bin metreye 
kadar kıtlık elbiselik ve metresine üç lira değer verilen otuzdan kırk bin 

metreye kadar kaputluk inı!naıa ait pazarlık 1/ 3 / 937 pazartesi günü sa· 
Jatanbul Uçü11cü icra .Uemurlu. 

at on beıte yapılacaktır. 
ğundan: 

2 - Toptan ve ayn ayn en az fiyat teklif edeceğe verilecek olan 
(90) kurut karııhğmda komisyon· 

Mukaddema Çarşamba da Heyceğiı 
mahalleı:;inde Yeni ı:;okak :l No. da mu- bu kuma'~lara ait §&rtname (17) lira 
kim iken halen ikametgahı meçhl\İ dan alınabilir. 

Şerife.re: 3 - Kı§lık elbiselik kumaı ilk teminatı (13,750), kaputluk teminatı 
'Faruk aleyhine Ist.anbul asliye bi. (7250) liradır. · ' 

rinci hukuk mahkemesinde ikame <'t. bell' ·· tt ilk ~- • 4 - Pv.arlığa kantmak istiyenlerin ı gun ve aaa e u:mınat 
miş olduğunuz (he5 yüz) lira lntmı~ d l belg 1 1 k · 

banka mektubu veya makbuzu ile şartname e yazı ı e er e 011111yokuruş hakkında tarafınızdan vaki ve 
istihkakı mutaznmmın darn üzerine na ba§ vunnalan ( 129'6) (768) 
hu h~~~ mahkemei me~Qre ~ra. ~~--~-~~~---~------~---S--h-h---~ 
f'ından verilen 5 - ıo - 936 farih \'{' Istan bul Lim·anı Sahil ı iye 
34/ :>11 No. suna kayıtlr hükiim Y'! E K d 
ilam münterecatına na1.aran müdde- Merkezi ksiltme omisyonun an: 
abfh beş yiiz Jira altmış kuruşa ait 
istihkak iddiasının reddine ve meı. 1 - :fuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire tamiri ile 
kur paranın Farul:'a Hrilmesine ka· iki adet su tan~ inıaıı 'açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif bedeli 2984 Iİ· 
rar Yerilmiş ,.e mnl•ur ilan Faruk '"l'. ra 75 kuruştur. · 
kili avukat Vecdi tarafından inf<ıı. 2 - Bu ite ait Jarlnaıneler tunlarda: 
için dair~mize tevdi kılınmış ve hu A - İdari ıartnaıne 
.suretle ve olbabdaki mnddei kanun~- B _Fenni ~artname • 
,_.e .. ·e tevfikan "·azıtarak teblirr irin 1a. l 1 

J J " ~ 3 - stekliler bu ••""ameleri 15 kuru• mukabilinde ıtanbul )imam rafınıza gönderilen icra emrini iha· Y-- .... :: 

metgii.hı hazıranızın meçhuliyetfoe sahil sıhhiye merkezi Levazımından alabilirler. 
mebni tebliğ kılınamıyarak tebliğatın 4 - Eksiltme 9; Mart 937 salıgünü saat 15 de Galatada Kara Mm-

bir ay müddetle ilanen icrasına karar tafa pata so~ağında mezkur Merkez eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
verilmiş olmakla ilan tarihinden iti. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat paraamı vez. 
haren 936/ 3611 dosya numarMı ile nemize yatırmaları ıarttır. (1037) 
mezkur müddet zarfında icranın te-
hirini mutazammın tetkik merciinden 
nya iadei muhakeme yolile ait oldıı. 
ğu mahkeme~en n yahut temyiz mah
kemesinden bir karar getirmediğiniz 
takdirde mahkeme ,·eznesinde Emni. 
yet Sandığı tarafından yatırılmış o
lan mii.dde .. ıbih beş yüz lira altmış ku. 
ru~un bermucibi hüküm ,.e ilam sa~ .. 
hibi f'.aruk'a verileceği rna lOrnunuz 
olmak ve lıu husustaki icra emrin;n 
tarafınıza tebliği makamına kaim ol. 
mak üzere keyfiyet ilanen tebliğ olu-
n ur. (20961) 

ALENEN TEŞEKKÜR 

Senelerdenberi ~ekmekte olduğum 
mide has~ lığından m üte,•ellit 1ztı. 

--------------------------------
. t. ' 1 • v. , 

:.; · lstanbul -.·Bele·diyesi ilanları 
~ 'L l 1 • • • ;'° ' • 

Senelik muhammen kiruı 36 lira olan Y edikulede Kale mahallesinde 

Kazlı çeıme caddesinde eski Kantar binası sokağında 3 No. 937 veya 938 
ve 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrma· 

ya konulmu§tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 
olanlar 2 lira 79 kuruıluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 5 / 3 / 937 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1044), 

Kefif bedeli 996 lira 44 kuruş olan Florya Küçükçekmece istuyonu 

iltisak yolu istinat duvarının önüne yapılacak anrqman pazarlığa konul· 

mu!tur. Keşif evrakı ve ıartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. 11-
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan baıka 74 lira 73 kurutlulC 

raplarımı mühim bir mide ülseri n- "ilk teminat makbuz veya·mektubile beraber 26/ 2 / 937 Cuma günü saat 
meli) esi icrası suretilc ıztıraptan "' 14 de Daimi Enciimende bulunmalıdırlar. (1) (1043) 
hayatımı ı;ok korkunı; bir tehlikeden 
kurtaran Ilaydarpa~-ı Nümune has. 

tahanesi operatörü muhterem F<>ri· 
dun Şevket \'e kıymetli mu:l\foi na. 

yan lffet \'e asistanı n. Raufa me~!. 
yun olduğum ebedi minnet YC şükran 

borı;larımı alenen arz ,., hastalığım 

esn:L~ında ziyaret lüftunda bulunan 
sarın meslektaş 'e dostlarımla ~ıh. 
hatim ha?,kında gösterdikleri cl<>rin 
alakadan dolayı da haş hekim Kflzmı 
,.e hemşirelere teşekkürlerimin gaze· 
tenizle iblağını rica ederim. 

Tahsil J:nntrol memuru 
/ıı't!jat Tüziin 

~20957) 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sultanahmette Can kurtaran 
mahallesinde Tavukhane sokağında 27/ 29 No. ev 937 senesi Mayıs sonu-

na kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnamesi 

Levazon Müdürlüğünde görülebilir istekli olanlar 5 lira 62 kurufluk ili( 

teminat mektup veya makbuzu ile 2 / 3 / 937 sah srünü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (867) 

Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş olan Yalovada Sıfat istasyonu ikmal 

inşaatı açık eksiltmeye konuhnuıtur. Keıif evrakı ve f&rlnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. 1.tekliler 2490 No. h kan~da yazılı vesikadan 

başka Baymdırlik Direktörlüğünden alacaklan Fen ehliyet veıikuile 180 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2 3 937 salı günü sa
at 14 ele Daimi Encümende 'bulunmalıdırlar. (l) (801) . ... 
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CIFT ISPJR.lıLLI 

LAMBAı..AAI 

Al MASRAFLA 

aoı.. ısıı< 11E Rır:t 

Türkiye Umumi Mümessilliği: 
BELIOS Müessesatı, Galata, Voyvoda caddesinde yeni binasında 

1STANBUL 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 
1-Tamamına1807 lira 72 kuruş fiat talıınin edilen 4, 5, 6 numa -

vatı ( 420.400) beygir mıhı 27 12/ 9 3 7 Cumartesi günü saat 1 O da açık 
ebihme ile almacaktrr. 

2 - Şartiıameler parasız olarak Komisyondan verilecek olan bu ek· 
siltmeye girmek isteyenlerin 135 lira 60 kuruşluk teminat mektup veya 
maldnmı ile belli gün saat ona kadar Komisyona baş vurmalan. (695) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1. - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000) Metre Kqhk 
Erat elbiselik kumaşla (295) kuruşkıymet biçiçlen (42,300) metre ka- · 
put1uk kumaş 3-3-1937 Çarşamba« günü saat (10) da kapalı zarf ek· 
sllmıesile satıııalmacaktır. 

2. - Eksilhne şartna~·.-.si (1491) kuruş karşıhğmda Komisyondan 
alınabilir. llk teminat (15691) lira (40) kuru§lur. 

3. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya Ban· 
ka mektubu ve şartnamede yazılı beJlgeleri muhtevi teklif mektuplannı 
belli günde saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. (350) (876) 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaş_maz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

in tesirinden emin olmak için 

markası na dikkat edin iz. 

MA EK 

,, . -~14' 
UMEQ.IAN R · YEQli • MALLAl2·PA21J»I' 

~ Bütün Bayramlıklarınızı <t 
Yerli Mallar Pazarla ındaJJ 

alırsanız karlı çıkarsınız 

Or. Nihat TUzge 
1. loci ııoıf Deri • Frengi u 

diğer ZÜhrev! hlilJ, ıııilt. 

Be.bıali Tayy•r• Cemiyeti kaıtıst 
No. l 1 Tel i194li 

Sah 9ünlerl parasız 

KURUN 
Abone şartları 

Yılltk 6 aylık 3 ayltk Aylıfc; 

Memleketimizde 750 420 23) 110 
Yabancı yerlere 1 J SO 725 400 150 

~os~ Bırliğine l 1800 9"50 SOO 180 
.gırmıyen yerlere I 

Turkıyenııı her posta merkez[nde KURUN'e 
abone yazılır . 1 

Telefon 
idare: 24370. 
Yazı itleri: 21413 

Posl4 kutusuı ıllS 

T dııraf "dru~: KURUN lstanb~ 
13asrldığı yer : 1't.anbul Ankara Cacld esi 

VAKJT Yurdu. 
Sahibi: ASIM US 

Ne~riyat dı.rektörii: Refik A. Se.,uıgil 

_ .. 
irk ti Hayriy de 

rl' ·Bayram gilolerlmizde seyrüsefer ta fJ 
femiz aynen tatbik edilecektir. Arsb t' 
vapuru seferleri puzar tertibi üzerff' t 
icra edileceğinden başka olarak ss0

8 8 de ve 20 de usliüdardao KabatttŞ 
ve 8.SO da ve 20.30 da Kabataşta" 

Uskiidara ikişer sefer daha 
llAveten yapılacaktır. -------%1 

1 Emniyet sandığı ili\nları --""" 

-----------------~ 
Taksitıe Mülk 

edinmek istiyenıe1"8,ı 
M ·· · · uf k b" eli uk bil" d kiz ye k,.dı' .ıl ueısesemız peşın a ır te ye m a ın e se ıene 11bıP 

"ti' . nkul k · . K·· ··k h' fla bt' .J ıı ı gayrune satışma arar verm.ı,tır. uçu ır tasarru I ,~ 

her semtinde her çeşit mülk edinmek fırsatım verecek olan satı§ ilill ş 
behemehal dikkatle okuyunuz. . (to0

11 

Sandığm kiralık mallannm listesini görmek herkes için faideliclıt· 

Akay işletmesi Müdürlüğündefl',ı1 
1 rş't"I ' 

Kurban Bayramına müsadif 22, 23, 24, 25-Şubat-93 . ~ti 
si, salı, çarşamba, pertembe günleri Akay Hatlarında Ppar tıarif 

... ı ........ w- ıaoa\ 


