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lsmet İaöal'ala 1 Hatay'a verilecek ana· 

yasa müzakereleri , tetkikleri 
\ ~elciJ İçin hayli yorucu olan bu tetkik seyahatlerinin memleket 

llİll>ette faydalı olduğu ıon bir kaç yıllık icraatla pek iyi nalaıılmı§tır. 

-<nıleketirnizin her taraf, bay- bir tek vekalete ait olan işleri tahak-
rarn tatili geçirirken, Ba§ • kuk ettirebilmek bile para cihetin • 

-.t tiv Vekil ismet İnönü lzmirde den mutlaka ikinci olarak Maliye 
ı. trınd b' . . 
'I. s_ a ır tetkık seyahatı yap- Vekaletinin müzaheretine ihtiyaç 

hl ~i hükumet reisimizin birkaç gösterir. Onun için her şeyden ev • 
ltftı, ~~ gelinceye kadar idari bir \•el yapılacak i§leri emin surette ta • 

~ ~ l a.örünen bu türlü tetkik • hakkuk ettirebilmek idari te§kilatm 
~ rnılli ziraat veya san'at ba· mahiyetine göre parçalıyarak, muh

'ııı ~ muayyen bir icraat planı · telif vekaletler arasında taksimine 
)etİ?li ;rlanrnası veya tatbiki mahi- ve ondan sonra da yine devamlı su· 
llıtt 1 ~ lllııtır. Onun içindir ki Is · rette icraatın takibine bağlıdır. 

non .. 
' Unün bu seyahatler esna - İşte Jsmet lnönünün zaman za • 
~ lnclllurlardan ziyade zihninde man memleketin birer köşesinde tel· 

~k '1l\ ~rladığı icraatla alakalı kik seyahatleri yapması bundandır. 

Hariciye vekilimiz Doktor Ara8 

Rüştü A ras 
A nkaraga gitti 

He_yetimız Cenevrede - Müzakerelerin 
uzun sürmiqeceği zannedilıqo1 - Surıye 

heyeti Parısten Cenevrege geldi 

Cenevre, 25 (Hususi) - H taya 
verilecek anayasa meselesini görüş. 

mek üzere Milletler cemiyet indeki kc
misyona iştirak eden ve Hariciye ve
kaleti Genel sekreteri B. Numan Rifat 
Menemencioğlu'nun başkanlığında bu
lunan Türk heyeti Cenevreye gelmiş

tir. 

~il .J~fları ile konuştuğu, bir ta • Bununla beraber bu seyahatlerin 
tı. ~ notlar aldığı görülmüştür. muayyen işler çerçevesi dışında da- Atinadaki Balkan konseyinden dön-

. ıııç .. düğündenberi şehrimizde bulunan Ha-

Suriye Başvekili B. Cemil Mürdii

mün b~kanltğında bulunan Suriye 
heyeti de ParJsten buraya gelmiştir. 

Pariste Sancağın Suriyeye ait kalması 
için teşebbüslerde bulunan heyetin mil 

zakereler devam ettiği müddetçe Ce
nevrede kalacağı söylenmektedir • 

b ~Phe yok ki bir başvekil ha başka iyilikleri de ~ıardır. Bu tür- riciye vekilimiz B. Tevfik RüştU Aras t: ~~tl~ tetkik seyahatleri hayli li.i faydaların en mühimi de hüku • dün akşamki ekspresle Anka.raya git
- tıiebc . r l§tir; fakat yorucu olma· met reisinin sadece tören şeklinde miştir. 
~ill tındc rnemleket için faydalı değil, doğrudan doğruya hayat için·-------------

Diğer taraftan. siyMi mahafildc 
zannedildiğine göre, Sancağın anaya. 
sasını tesbit için yapılan bu toplantı. 
da. müzakereler uzun ıUrm1yecek ve 
çok yakında neticeye varılacaktır. 

İn ~ son birkaç yıllık icraatla de ve iş üze~ind~ ha!k tabakaları ile 
~ nla~dmıştır . Zira memleke- temas etmege ımkan bulmasıdır; 

hndırlıg.. •t h. h 'b' · Jlflk tabakasının her ti.irlü şikayetle-
.!_ ına aı er angı ır 1J 

. 'lCft de l d . l . d l rini, düşi.incelerini en yüsek hüku • 
. v et aıre erın en ya nız . · d dciil b· . A _ n1et makamına ıfade etmelerın eve 
eder ' ırkaçmı bırden alaka bu ifadelerinin o makamı işgal eden 

lı · 'Bu türlü işlerde bütün a- yüksek sahsiyetce anlaıaıldıgv ma ka • 
"ck•ı · ~ ,. 

~etlerin hem evvelden an· naat getirmelerinde ayrı bir kıymet 

' hcrn de ahenkli bir surette vardır 
gelir. Hatti sadece A!IM US 

I spanyol hükii.met 
:,.dusu kuvvetleniyor 
~kırıda bütün cephelerde asilere 

. hep birden taarruza geçilecek 
~e 011 bin ita/yan gönüllüsünün ispanya 
~~flnda karaya çıktığı biidirıimekte .. 

·ti 25 (A.A.) - Oviedo'dan 
bir ç.ollte göre, hükumet kuvvet. 

rılııı~ k Bevkülceyş mevzileri da
,.~ %re, Oviedo'nun bir çok 
~~ı 1 

tle geçirmişlerdir. 
~ 'llk~ahafil, Oviedo'nun pek ya
~t k t edeceğini ve bu sukutu, t 
\:}t~ Uvvetıerinin bütiin cephe-
!, ~ ~kla.rı bir taarruzun takip 
~~1'1 Yan eylemektedirler. 
~I k lskerlik hizmeti hakkın. 
tı, Ptk a.nun eayesinde hükumet 
~~\'\- Yakında mühim miktaıda 

etıe , 2ô re sahip olacaktır. 
ı-tth - Petit • Journal'ın Lon

\ tnllıar~rına göre, bazı lngiJiz 
~ ltaı ıli, bu avın 18 ve 19 unda 

'lııu~an gönüllüsünün 1span-. 
~ !'ılt Unda bir cok noktaJarda 
~ ~t alatılrnış olduklarına dair 
t~, lttı~. 

Attın lt.,._ '1';~ AIIALE KOMiTESi Bir l>om1>ardı mand't m.crnuife?·hı lJ iç. _ 
t :' "" l' APIYOR1 ği bfr evin hazin hali 

~~ 1c;5.<A._A.) - Ademi müdr- ------------
~!· ?nıtes nin tebliğinde deni- Es k ; kı a h n ev en me si 
~~ 

'it 1(' te, kontrol pJanınrn ta tbi- f!ÖTÜŞÜ lÜlJOr 
bi~~den teşki'Rtın ihda"ı 

· l'a takım iptidai t edbirler Londnı, :!:) (A.A.) - B. Monkton, 
rın Yeniden toi>lamlacak- Enzefeldde \'indsor Düküne mali va

zi)etini 1ar.zim eden \e....~iki imza et-

~lteo~endiğinc göre rnütehas lirmiştir. 
b,11 sı, Fransız_ tsnanvol hu- Dükün, izdh"acının Avusturyada 

~ 111) Unduru•aPnk miiQpn Htpri... 'e hi"lhac:~a \'i) anada yapılmasını "'«' 

l~u.n ~ ''~" i p r ' ı .;~ • 'f,.....,,. lıir \n~li l,r n rahibi tarafından tesid 
~ ~k~~erin a.dedine indlr-1 olunmasını istemekte olduiu zanneüil 
~kabul etmıetir' .-ı.mr, 

~ı111uııı..._.-ııı11111ııııııı1111111ıııı1111Hll"1ttıın11t1ı:ı 

( Türk - ltalyan l 
j = 5 GörU9me leri hakkında i 
i f 
~ Kont C1ano izahat i 
a = \ § 
~ verecek i 

~ Roma ,25 (A.A.) - B. Ciano J = = 1 pazartesi günü. Büyük F14i.at l 
'E .Meclisinde t • ji izahat- -
/ ta ezcümle TUrkiye Hariciye \ 
~ vekili Dr. Tevfik Rüştü Araa f 
E ile yapmış olduğu görüşmeler : 
~ hakkında maHimat verecektir. f 
= = ~IHllftul'flli ....... IWlllllllll1t1111ıllllltU111llllll1111ıtfltlllt;ı 

RAS DESTA 

kurşuna dizildi 

Ccnevredeki 7 ürk hmJeti ~ 
B Mcnemcncioğlıt ı, 

lngiltere hangi taarruz
ları karşılayacak ? 

Si/alı/anma meselesi üze1inde müzake
reier ve münakaşalar devam edıyor 
Londra, 2S (A.A.) - Avam ka· 

marasında mili müdafaa istikrazı ka 
nun layihasının ikinci kıraati münase
betile bugün yapı lan müzakere müna 
sebetile maliye bakanı Nevil Cham· 
her lain demi§tir ki: 

Bugün bile - görüşmeler hiç de 
ceuret \"erici değildir - silahlanma 
çılgınlığına denm zaruretinin önüne 
geçilecek bir saha bu1unabileceğin· 

den tamamile ümit kesmiş değiliz, •a;. 
kat buna intiz.aren, memleket kuvv ... 
terini ,.e kollarını kavuşturarak dura
maz. Memleketin emniyetini yer.İM 
getirdiğimize ,.e beynelmilel teahhöt
lerimizi yapacak vaziyete geJeceğimm 
tamamile kani olmadıkça içimiz rahat 
etmi,>ecektir. · 

İstikrazın milli kredimizi zayıflatMC 
(Lütfen Myfayı çeviriniı) 

Roma, 25 (A.A.) - Adisababadan 
bildirildiğine göre, Ra.s Desta, Garbi 
Habeşistanın Göller mıntakaaında e. ------------- --- ------------

sir ~~~:~~~r mahafil, Ras Deeta- Bayram güzel geçti 
nın esaretine bUyUk bir ehemmiyet at
fetmektedir. Söylendiğine göre, ken

disi, İngiltere kralı Altıncı George'un 
taç giyme merasiminde hazır bulun. 

malt üzere yakında Londraya g ide

cekti. 
Roma. 25 (A.A.l - Göller mmta

kasmda Ras Desta'yı esir . eden kuv
vetin Astegmen Tucci'nin kumanda-, . 
smdaki yerli biİ- müfreze olduğu tas-
rih edilmektedir. 

Ras Desta, hemen kurşuna dizil

rn iştir. 

iKi Bl"l•l 1\IŞI TEVKiF 
EDiLMiŞ 

"Paris • Soir,, gazetesinin bildirdi. 

ğine göre Adisababada :Mareşal Grazi
nni'ye yapılan suikastten sonra iki bin 

kişi tevkif edilmiştir. 

Diğer taraftan Cibuti'de, suikast 

üzerine b!r çok hadi5eler olmuş, İtal

yanlar Habeş konsoloshanesinin bay. 

rağmı söküp atmak istemişlerdir. 

ITALYA INGILTEREYI PROTESTO 
ET.VIŞ DEGILDIR 

Londra, 25 (A.A.) - Bir Ameri-

Dört gUn Kurban bayramı, hava- ı 
nın iki gün de yağışlı olmasına raffe'
men çok eğlenceli geçmiştir. Bilhassa ı 
ikinci ve dördüncü günleri tstanbulda 

şubat içinde nadir görülen bir bahar 
havası vardı. Resmimiz bayramda ei· 
lenen küçük yavrulan gösteriyor. 

ö ff mle netfc ltnen yol kaza aı d 2V•lar1nda n 
duruşmaa•na derhal batla niln ilk dava 

bayramında 
kap ajansının verdiği haberin tenine F . '- 1 _ b • d b• • d 
olarak, sal8.hiyettar mahfeller Negü- ecı Kazaya KUf an gı en ır )3D ar-
siln taç şenliklerine daveti dolayısile •• 1.. •• d ı,..,...J.A .... ...lw 
İtalya hükfunetinin bir protesto gön- ffiafilll 0 UffiU UlUŞM8SID8 uapa&IUI 

aersuiin~ ha1*1iar. ~er. ·- , p mu il 'I 7 ı J P I J 
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B. To~hitc Talretoni 

Yeni Japon elçisi 
Y11kında bek/eni'!/oT 

Japonyanın yeni Ankara bü. 
y.Uk el~isi B. 1'oşihite Taketomi yakın
da şehrimize gelecektir. 

Yeni ıbüyük elçi 1884 senesinde doğ
m~ hukuk tahsilini 'fokyo üniver. 
~nde yaptıktan sonra 1910 da ha-

ltfyeye intisap etmiş, muhtelif hari. 
. e"memur1uklannda bulunmuştur. 
~ de La. Haye elçiliğine tayin o
nmuş, 1936 yılında Ankara büyük 

~çiliğfne seçilmistir. 

Yunan kralı Atinaya 
döndü 

A.~ 25 (Hususi) - Kral dün 
r öğleden sonra Anrof Zl)"hlısile Sisam 
adasından dönmü~tür, Kralın refa
katinde donanma kumandanı Amiral 
lkoromu, sosyal yardırnlaı· vekıli 

Korizis ve deniz müsteşan PapavasL 
liu bulurimakta idiler, 

Averof zırhlısı Faler limanına gi
rerken orada bulunan zırhlılartlan 

mut'ld toplar atılarak selamlanmış ve 
Averof da mukabele etmiştir. Faler. 
de Başvekil ve vekiller Kralı karşda
mışlnrdır. 

Belçika Faşist lideri 
tevkif edildi 

Brüksel, 2.1 (A.A.) - Belçika fa. 
şist teşkilatı lideri Degrel bu akşam 
Ganda tevkif edilmiştir. Van ZelMnd 
bir toplantıda nutuk söylerken Deg
rel, mütemadiyen Başbakanın nutku. 
na Jcesbesi üzerine kavga çıkmış ve 
polis müdahale ederek Degreli kara
kola götiirmü,tür, 

Çanak kalede karaya otu
ran lspanyol vapuru 
lıtan.bul, 25 (A.A.) - Dün sabah 

Ç.nnakkalede Hamidiye tabyası önün
de karaya oturan Madrid hükumeti
ne mensup "Cabo Tres Borcas,, vapu
ı·a, Türk geini kurtarma şirketinin 

Hora kurtarma gemü:i tarafından dün 
a~cıam büyük muvaff akiyetle salimen 
kurtarılmıştır. 

ğr iddia olunuyor. Halbuki son altı sene 
zarfında memleketin kredisini o kadar 

Bir Franaız muharriri 

Türk - Rus 
MUnasebatını bulandarmak 

istiyenleri aydınlatıyor 

====• •=====IJ 

ı• ·ölen insan 
j 

Temps gazete.c:;inin rnktile Istaıı. b '/ k • 
bulda muhabirliğini yapan ve şimdi Tekrar yaşaya ı ece mı köylü /erle görU' ismet lnönü yolda 

şerek hasbıhal/erde aynı gazeteyi Romada temsil eden 
(Gentizan) ı herkes tanır. 'fürk dost
luğu ile tanınmış olan bu Fransız 
muharriri son KÜnlerde l\'lilano mrıa. 
katı münasebctile Tii1k - Rus mü
nasebatmdan bahsetmiştir. Bu ma
kaleden şu satırlarr alı)oı·uz: 

"Kont Ciano ile 'I'eyfik Rü-;;tü 
Aras arasında vuku bulan Milano mü 
lfıkatı iiz~rin<? tefsiratta. bulunan 
"Gazetta del l'opolo,, holşcYik Rusya 
ta rafından l\a racleniı.de, Kafkasya. 
ela, Gürcistanda, Azerbaycanda 5id
clet rejimi tatbili edildiğini n bu ha. 
lin tahammül edilir birşey olmadığı
nı ileriye ı:;ürerck buralarda yaşıyan 
milletlerin ızhrap se:o;lerine lt~lya 

gibi itirldyenin <le yabancı ~a~manı.a. 
sı tazım geldiğini kaydetmıştır. Bız, 
'l'iirk ye ltalyan Hariciye .Nazırları 
l\lilanoda konuşurlarken aralarında 

· I~aradeniz ve Kafkas havali~inc1eki 
bolşevik rejiminin mevzuu bahsed!lip 
edilmediğini bilmiyoruz, Fakat böy~ 
le bir ihtimale keneli he~ahmH1.a inan. 
mıyoruz. 

Doktor Briukonenko, bütün dünya bulundu 
ilim adamlarım hayrete düşüren bir Yirmi bir şubat günü lz.mire vasıl Sualine şu cevabı vermiştir: ~U· 
tecrübe yapn;ı1ştı: Doktor Briukonen- olan Başvekil lsmet İnönü yanlarında - Biz cahil kaldık. Onlar obii. 
ko, bir köpeğin başını kesmiş, bu ba- 1ktısat vekili olduğu halde Ankaraya Bir oğlum İstiklal h~bind~ ~ıırı. 
şa sun'.i: bir kan cevelanı aleti takmış dönmüşlerdir. du. Beşi okuyor. Demış, CilJı .. pt 
ve bu kesik baş böylece altı saat ya- Başvekil İzmirde lktısat vekili, va- hükumeti hakkında fikrini de: b 
şamıştı. Köpeğin bu kesik başı, bu 1i ve belediye reisi ile beraber hükı1- tin bu kadar kudretli ve hal~a. ~ 
esnada, her türlü hayati a.ksülameller- metçe satın alman Kızıl çulludaki A- dar yardım eder olduğunu hı1sıııt' 
de bulunmuş, gözlerini kapayıp açmış, merikan kollejini gezmiş, Kadi:Cekalc- dim .. , Cümlesile anlatmıştır. e:ıl' 
inlemiş, r\'mek yemiş, yalanmış, vel- yi ziyaret etmiş, imar edilecek yerler, nönü bu cevaptan son de:,ece ·~tur 
hasıl her türlü hayat cilveleri göster- Kültürparkı ve fuar işleri etrafında olarak ihtiyarı alnından opm~\;, 
m.işti. Briukonenko, bu tecrübesinde, izahat almıştır. Başvekil diğer bir çok ko) e 
tabii kalp,ittiradı ve ahengi ile •• k8:11 İsmet 1nönü ikinci günü Çeşmeyi dertlerini, şikayetlerini n~iJ 
cevelan ettiren kendi icadı sun 1 bır gezerek yolda köylülerle görüşmüş, Eksi ve Bergamaya giderek . ıtıJ' 
kalp, bir "Autojecteur,, kullanmıştı. eski idarelerle yeni idare arasında ri ile Bakır~ay ha valisinde bır si'~' 

Bir kaç sene sonra, doktor Briuko- mukayese yaptırmış, vergi ve istihsa- kurulacak olan kombinalar J:ı 
nenko, teçrübelerinin ikinci safhasına, lat hakkında malümat almıştır. Bu tetkiklerde bulunmuştur. . ... 

110
e 

tam bir vücudü yeniden canlandırma- konuşmalar esnasında İzmir li- İsmet İnönü İzmire dönuşu. ~ 
d Eı''On sesinin son sınıfında okuyan bir tısat vekili Celal Bayar'ın yerılrl' ya geçmişti. Bu safha a, opera ,; rla. 

masasına bir köpek yatırılmış. Bu taiebeyi köylüler arasında gör- limanı, ihracatın milli vap~oOpel" llıı 
hayvanın göğsü açılmış ve hususi pens müş, talebenin yetmiş yaşındaki pılması ve ihracat satıs ·ıı,!tı". ~ 
lerle kalp durdurulmuştur. Ve köpek babası Ahmet dayı ile de konuşmu~- teşkili hakkındaki izahatı~t dı Y' ~ 
bir kaç dakika sonra ölmüştür. B~u tur. Ahmet dayı~ Başvekilin: tir. İzmirde modern bir Jıııtail &'İbj 

d Ç kl · · k t orsun? masına karar verilmiştir. müteakip, kısa ~r tevakkuf · evre.~ın- ___ :_o_cu __ ar __ ın_ı_n_ı_:ç_ın_o_u_u_Y ___ ·_· ------------· j'eıı 
den sonra, pensler kaldırılmış, kopc- k diy 
ğin kalbine 'Autojecteur,, tesbit olun- Orta Avrupada vaziyet karışı ,, 
muş ve bu suretle köpek yeniden can- • J9 ııı·· 

lan:;: sene, Briukonenko'nun tec- Almanyanın Çekoslovakyada ihtı ~ıd 
rübeıeri için, Moskovada bir Fiziyoıo- çikarma planları keşfedildi ~rı 
jik araştırmalar ve tecrübevi Terapö- . ·nıalillde llJı 
tik Enstitüsü kurulmuştur. . /ngilizce "Stınday Referee,, gazete.! gul olurken memleketın şı ,.,,; , 

Bu enstitünün esas kısmı, çok mil- sı ya.z.ıyor: lunan Alman akalliyeti, a.yrıcJI :~ 
kemmel bir fizyoloji laboratuvarıdır. Hitler Avrupanın tam göbeğinde,ı lanacaktrr. tJllrJ 
Bu laboratuvarda, hayvanları yeniden Çekoslovakyada "İkinci bir İspanya,, Alman menaf iini hima~e e ç 
canlandırmağa matuf ak.la hayret ve- meselesi çıkarmak tasavvurundadır. bi bir sebep göstererek Hıtıer. ôP 

rici tecrübeler ve ameliyatı~ yapı1mak Bu planın bütün teferrüatr, hatta tah- lovakyaya bir Alman ordusu g 
tadır. Bu laboratuvarda, ilim adamla- mini tarihler de dahil olmak üzere, İn- cektir. ı~t 

1''ilhakika Türkiyenin ar.sıulusal . 
.siyasetini anlamak ic:in Türkiye işle
rini çok yakından bilmek icap et~ez. 
Türkiye Cumhuriyeti il~ kurulduğu 

gündenberi sadece kendi milli hudut
ları dahilinde olan Türklere mahsus 
bir milliyet prensipi gütmüştür, Ni
tekim son günlerde Fransa ile Tür. 
kiye arasında mukadderatı mevzuu 
bahsolan lskend~run meselesi bunun 
en açık bir delilidir. Iiemalist Tür. 
kiye Turanizm hareketi şeklinde hiç 
bir siyasete taraftar değildir ve böyle 
hayali maksatlar uğrunda Türk mil. 
Jetinin kudretini israf etmeği asla dü
şünmemiştir. Bugüne kadar takip 
edilen bu siyasetten bundan sonra 
dönmesi için de ortada hiç bir sebep 
yoktur, Binaenaleyh Türkiye ile Ru_<;. 
ya arsunndaki müna.ı.:ıebatm esa..c:;rn
dan değişeceğine hiç ihtimal verile. 
mez, 

Bundan başka ortaya çıkan bazt 
şayialar var ki bunları da tekzip ede
biliriz. Italyanın l\fon treux muka ve. 
lesine imza koyması için sadece Rus
ya menfaatine olarak bu mukaveleye 
girmiş olan bazr maddelerin değişti
rilmesi bu türlü şayialardandır. Mu. 
hakkak olan bir nokfa vardır ki Mon
treux muka>ele.sini ne Türkiye, ne de 
İtalya kendi arzulan ile değiştiremez. 
ler. Bugünden .malüm olan şey, İtal
yanın yakın bir zamanda bu mukave. 
]eye resmen imza koyacağıdır; Türk -
İtalyan münasebatmm hundan sonra 
daha samimi bir safhaya gireceğidir, 

KURUN - Gentozonun yukarıya 
tercüm.esini koyduğumuz m.ütalô.ala. 
rı bir taraftan Tiirk - ·nııs ve bir ta
raftan da Türk - ltalyan münaıu•. 
batını bitarafane bir surette teşrih <>t
miştir, Aynı zanı(lnda Türk - Rw1 
münasebatının bıılandınlmasında 

menfaat umanlara da bu ııolda sarf 
edileeo:ık gayretlerin beyhude olduğu. 
nu göstermiştir. 

rı, hayatı uzatmak ·çalerini bulmak giliz gizli servis teşkilatı tarafından EDEN V AZ/YETi TET[{ 
için, ölüm denen hadisenin muhtel.i! keşfedilmiştir. BAŞLADI J3. ~ 
safhalarını ve vetiresini büyük bir dık Bunun neticesi olarak cenubi Fran- Londra, 25 (A.A.) -
katle tetkik etmektedirler. sada mezuniyet yapmakta bulunan Londra~a avdet edı:r ~t~cı'ı;s 

Doktor Brjukonenko, kendi tecrU- İngiltere Hariciye nazırı Eden derhal sefirlerıle temasa gırmıştı~. i:t 
Lo · d.. kt d" nazırı, bilhassa Fransız sefır heleri hakkında. diyor ki: ndraya. gerı onm.e e ır. 

·ı H · bini kabul etmiş ve onunla ).. ' ÖJüm, muhtelif safha ve, mE:rhale- Ma.yıs ayının 12 si ı e. azıran ayr. t 1 t~ ı ·· 5 Çek ı k dak Macar ak"l diplomasi vaz.h.·eti h~kkmds \' 1 rden mürekkep oriiinal bir fizyo OJl nm ı, os ova ya ı ". ıı. 
c te b·t a·1 · b sa İspanya ve merkezi AvruP ' vctiresidir. Anlamağa ve görmeğe ça- 1 liyetinin isyanı için s 1 e ı mış ır 

. d d. ç k h .. k. t• b la mec:.. tetkikatta bulunmuştur. lıştığımız nokta, bu safhaların hangı- evre 1r. e u ume ı unun ,. · __/ 

Sovyetlerde 
casusluk 

lerinde ilim yeniden hayat vermeğe 

kadirdir ve acız kaldığı devre nereden Siqaset aleminde: 
başlar. 

. 

Senelerce durmadan ve aciz getir
meden devam eden çalışma neticesin
de, Enstitünün ilim adamları, bir kaç 
ay evvel, yeniden hayata kavuşturu
lan vücutta bu hayatın ida.nıesi usulü
ne varmışlardır. Filhakika, vaktiyle 
bu enstitünün ilim adamları, ancak 
vücuda yeniden can verebiliyorlar, fa
kat bu yeni hayatı idame ettiremiyor
lar, ve ameliyattan kalkan hayvanlar, 
birkaç saat yaşadıktan sonra, yeniden 

Bir ziyaretin 
akisleri 

Bayram tatili günlerinde Almc:n ha
riciye nazırı von Nöyrat'm Viyanaya gi 
dişi siyaset aleminde birdenbire Orta 
Avrupa meselesinin canlanmasma se • 
bcp oldu. Şimdi herkes bu ziyaretin 
maksat ve manasını biribirine soruyor. 

Suçile itham edifert ~ ~ 
Atman/ar AlmarıY09 ~ 

ölüyordu. 
Şimdiye kadar alman haberlerde iki 

mühim nokta var: 
1 - Alman hariciye nazm Viyana -

ya vardrğr zı:man Avusturya hükume -
tinden evvel Viyanadaki İtalyan elçisi 
ile konuşmuttur. 

sürülüyor , 
tt~ 

Mosko\.'a, 2:l (A.A.) - ReU ~ıııl' 
sının bildirdiğine göre cas~l~ (i 
Alman propagandası yapıtta ri 
nun olarak teşrinieneldenbe 

011
J 

kuf bulunan .ı;; Almandaıt vıffı 
manyaya ihraç edilecektir. ııt 
ri hakkındaki tahkikata de'°8

e f 
mektedir. Bunların muhaktfll 

bildirilmemektedir. 

' • . Mussolir11 ~ 

~ 

sağlam temellere oturttuk ki, bu' kredi ----------------
derpiş etmekte olduğumuzdan çok daha Su/ar taşıyor! 

Halbuki bugün, enstitünün köpekle
ri arasında, geGen sene ağustos ve ey
lül aylarında öldürülen ve sonra yeni
den canlandırılan be~ köpek mevcut
tur ki bu hayvanlar, ikinci hayatları
nı yaşamaktadırlar. Bu hayvanlar, 
muhtelif suretlerde ölmüşlerdi: Bazı
sı zchirlendirilmi~ ve bazısının da bü
tün kanı akıtılmı~tr. Halbuki bugün bu 
köpekler istisnasız, çok iyi surette ya
şamakta ve normal eartlar içinde in

2 - Alman hariciye nazırının bu zi
yaretini tefsir eden bazı Avrupa gaze -
teleri İtalya ile Almanya arasında yapı
lan anlaşma ile Almanyanm Çekoslo -
vakyada ı;erbest kalmasına mukabil A
vusturyada Anşlus emelinden feragat 
ettiğini ifşa etmiştir. 

Budapeşteqe gideee!~ 
' s.Si Roma, 25 (A.A.) - SıY 11t~ 

ler, B. MussolinininJ Buda.pCl> &· 
bati esnasında krala ref aJ<ıı.t ğıflı 
haberinin asıl ve esası 01.n1ıı.dJ 

geniş istikrazlara da tahammül götürür. 
Bu jstikraz proje5inin tngiJi.z ekonomi 
sini altüst edebilecek mahiyette olduğu 
dld1 bir tarzda ileri sürülemez. Çünkü 
istikrazlar bir memlckeletin umumi ta 
sarruf akçesini aşmadıkça enflasyon ola 
maz ve herkes de bilir ki, 400 milyon 
İngiliz lirası memlelCetimizin umumi 
tasarruf akçesinin ancak cüz'i bir kısmı 
dır. 

tşçl mebus Leessmith, kanun layi. 
hasmın reddini iltizam eden bir ka .. 
rar sureti tevdi ederek, hükfunetçe 
takip olunan milli müdafaa siyasetinin 
hiç bir meseleyi halletmediğini ve dar 
benin şiddetini hafifletmekten başka 
bir şey yapmadığını söylemiş ve, aııi 

olarak yapılacak ve evvelbeevvel Çc. 
kos!ovakya. ı·eya Baltık devletlerine 
tevcih olunacak taarruzun tehlikesini 
kaydetmiş ve demiştir ki: 

"Hcmgi noktalarda /ngiltereniıı ta. 
an-u.züıra Jror.şı dura.ooğını 'lıe em,niye. 
tin Milletler ccmıitı;eti vasıtasile te~l\f. 
laflaiulırılmasının bir jlMmr ~ltına a. 
lınması zamanı '(Jrtık gelmıi.Jtir.,, 

Paris, 25 (A.A.) - Seine nehri bu 
sabah 4,2.> metre yükselmiş bulunu
yordu. Austerlitz köprüsünde tehli
ke seviyesine 13 santimetre yaklaş

mrştr, 

Oise nehri tehlike seYiyesine yük
santimetre yükselmiştir. 

Yi)ana, 2:5 (A,A.) - Devamlı su
rette yağan ya~murlar, YC karların 

kişaf eylemektedirler . 
Enstitünün bütün bu sahalardaki 

çalıF;ılarile ~imdiye kadar elde ettiği 
neticeler hakkında da doktor Briuko
ncn ko şöyle demiştir: 

İnsan vücudtinün yeniden hayata 
iadesi meselesinin de nihayet ha1led:-
1ebileceği hakkında büyük bir kanaa
tim vardır, çalışmal~rımızın hedefi de 
budur. 

erimesi, tuğyanlara sebebiyet vermi~- -----.-----------
tir. ~onding me,·kiinin etrafr göl 
haline gelmiştir. Birçok kasabaları 
sular istila etmi~tir, ATkoHn yakı

nında bir set yıl~larak, hu mrntaka
:n suların basmasına seh~p olmu~tur. 

~·~~ Harici Habe~l~r J 
• 11''G1LlZ amelecıine yokrnda ta. 

til günleri için para Yerilmeye h:tt-la
nacağı hab<?r veriliyor. 

* YlYANA üzerinde birkaç gün 
evvel bir takını esrarengiz çizgiler çiz. 
miş olan tayyarenin bir askeri Avus
turya tayyaresi olduğu anlaşılmıştır. 

Mısırın Milletler Cemi

yetine girmesi 
Atina, 2:l (H u.susi) - Mısır elçisi 

haricıye müsteşarını ziyaret ederek 
hiikfımetinin Milletler Cemiyetine 
~irmesi için Yunnni:;;tannrn ilk temen. 
nide bulunan dc,·l<'tl<'r arnsıncla bu
lunmasmdan dolayı teşekkür etmiş. 

tir. Hariciye miisteşarr aralarında 

r-ııkı bir dostluk bulunan l\lısır hüku
metinin 1\füetler Cemiyetine girmesi. 
le hususi bir sevinç du):aca~ını söyle
miştir. 

Herhalde bu ifşaatın ne derecelerde 
doğru olduğu malum değilse de Al -
man hariciye nazırının Viyanaya varır 
varmaz h~r şeyden evvel ·İtalyan elçi -
si ile konuşmuş ol:nasr bu ziyaretin İtal
yan emellerini rencide eder bir noktasr 
olmadığını çok açık gösterir. Yine bu 
ziyaretten bahseden İtalyan Gazeteleri
nin İtalyan - Alman münascbatma dair 
çok müsait neşriyztı dikkate de~er ma· 
hiyettedir. 

Fakat Almanya Avusturya üzerin
deki emellerinden tamamile değilse bi
le uzun:a bir zc:ma~ için Anşlu!. pro 
jesinin tatbikatmdan vazgeçmişse mut
laka tta~yamn buna mukabil bir şey vad 
etmiş olması lazımdır. Onun için Anş
lustan feragate mukabil Çekoslovakya 
daki üç buçuk milyon Alman nüfusu -
nun cazibesi tabii olarak hatırlara ge -
liyor. Nitekim "Times" gazetesinin Ber
lin muhabiri de gazetesine çektiği tci -
grafta bu noktaya işaret ederek "dip -
lomasi mahafilde endişeler uyandığın -
dan,, bahsetmi§tİr. Yine bu arada Çe -
koslovakyarun Almanlar tarafı?dan ia "'.. 

dediyorlar. ı~·f' 
AVUSTURYA BAŞVEKlf 

ROMA SEYAHAT Şıl~ 
Roma, 25 (A.A.) - ~· eceffe' 

gelecek hafta Romaya gıd r f • 
kmdaki haberler salahiyettı ,-t 

ı-ta ., 
mahfellerinde yalanlanı:ıa ııt' 
kında böyle bir ziyaretın Jl'I 

olmadığı bildirilmektedir. ,
1 

BiR DÖRTLER l!f/Sftl\ 
Y Al'ILACAK! ,,ıı 

ttııl) f Roma, 25 (A.A.) -
11 1 ıı ' \ hiyettar mahfelleri; A Jll dB )~ 

turya ve Macaristan arasJ~tedill' 
bir dörtler paktının~ ~dır~ 
kat'i surette yafanla~~ ~ 

· iY' tilası ptanr ile İngiliz har1'. 11~f' 
Eden'in, istirahat müddeti ~.1t1ı11'~ 
madan Nisden Londraya do ğıl f' 
sında,bir münasebet bu}und1\ıııl 
ti çıkmıştır. Sözün kısası .ar:dı} V 
hada hadiseler seyrini takıP fl' 



~ 
1 

1 Bir kültür müjdesi karşısında. 
• 

• r 

işe bir de ögretmenler 
tarafından bakalım 

-5-
Yazan: 

ll.e Hakkı Süha Gezgin 
~l'İıtıle~ ve çocuk hakkında, bildik- İşte gerçek hocanın karakteri ve 
tı, ~ uıandıklarımı söyledikten son- kalitesi budur. . 
~aıı :eyi bir kere de hocalar bakı- Yapac::ı. kbaşka ~ bulamadığı için, 
~U ıncelcnıemek haksızlık o!ur. boca onlardan uzun uzadıya konuşmak 
'tıt:1~0Ca, kültür ehramının bütün neye yarar?. Bunları en yakın bir gc. 

1 0nıuz1arında taşıyan varlık- lccekte sınıflardan uzakla.5tırmak ge-

~lki rek. 
'tır hU .~ı Beyler yaza.cağım, belki lara gelince, bunlar iki kere suçludur-
~~Utnler vereceğim; fakat yol- Kendini mesleğinden üstün tutan
~ ha .. ' davanın büyüklliğü adına lar. Birincilerin. geçim 7.0runa daya
~.~ ~§lasın1ar. İlk olarak §Unu namanuş olmaları akla gelir; fakat 
·~ı·~Yırn •. ki ben, Türkiyede mual- beğenmedikleri, azımsadıkları bir işi 
lft~' ~eri bir meslek saymıyorum. ellerinde tutanların hiç özürleri yok-
t.ı.. ' hır ı·dar · b' ı· · b" t H k.k tt b l h cal kt .. """iiteıc ecı, ır ma ıyecı ve u- ur. a ı a e un ar, o ı · an uı;-

~~ 1 rnernurlar kadar bunlara da tün de_;il, a~ağıdırlar. Çünkü hocalık 
~ı lll "erıncrnek insafsızlık olur. Yal- baş gibidir. Boy ne kadar uznu olursa 
Ça,hın. eın!ekette. bugün muhiti aşmış, olsun onun yeri deği~mez. 
~r,~ıın seviyesini geride bırakmı~ Bence hocalığı, yalnız getirdiği pa
tibL 'ller var. Askerlerle doktorlar, ra ağırlığile ölçmek yanlıı;ıtır. Şanlı 
teıı ~e u:ı~ar, kendi mesleklerini ilgili- madalyalara kuyumcu gözile bakıla
dıl'orı nılıkleri pek yakından takip e- maz. 

ıt ~. Madem, ki söz buraya geldi, şu 
~ ""' 'cnıuaı 'll:ıJıak arı var, müs1U11ereleri var, noktayı da aydınlatalım: Arada sıra-

la.l'dan.::;lı ~onferaruıları var ve .. yıl- da muallimliğin istikbalsizliği söyle
'(~ h 1 hıç sektirmeden bu guz.el, nir; memlekette bu mesleğin itibardan 
~tır~r. ~ giln biraz daha ileri götürü- düştüğü öne sürülür. Evet bugün ba
~ 8otı b taze bir hekimlik hadi!K!fli, zılarımızda görülen bezginlik, belki 
J4ıı, etı Ulunnıuş bir ilet, en yeni si- bu yiiroendir. Fakat bütün bu işlerde 
'llleıtıi 8aflıun siper, en genç tabya biraz da kendimiz su~luyuz. 
~'ılı.la~ bu ~plantıların haftalık prog Öğretmenin iki midesi olduğunu 
(tıl'utırıa girmiştir. Kendi kendine anlatmakta geciktik. Hoca, hem başı. 
~ka. arı, tecrübeleri, başarış4ırı da hem midesile yer. Ve başın gıdası ~ok 
~ · pahalıdır. Maaşlar meselesi dlişün\!. 

~~ ~~ la~ız böyle değil. İçimizde lürken, bu hak~kat ortaya konamadı. 
~ v~1,. belk~ tiğüterek okuyanlar, <:a- Ama. öteki mesleklerin de bizden kalır 
~\·ar.~letini gömen uzak tutmıyan yeri mi var? Öyle unıyorıım, ki ara
~ızııı lk~t toplu ol&ro.k hiç bir \'ar- mızda bezginlerin bulunuşu başka 

l>tyla he!ırdiği görülmemiştir. Ken noktadandır. Buğday zamları, mesel
eler tına ilerliyenler de, m~hul ha- ler sistemi, ve en sonra barem, eski 

~lar. ııbı, derinliklere gömülü yaı;ıı- ile yeni hocaların haklarında epey dc
\..~lırıi arlık!arile yoklukları birdir. rin yaralar açmıştı. Nitek~m bugün 
~ ~UZda bir öğretmenler kay- bir mekteote on beş yıllık bir hoca ile 
~y~ ~ok. Herkes kendi füeminde otuz yıllık bir hocanın ayni maaşı al. 
~~r, Değil bir kasabanın bütün makta. olduğu görülüyor. Bunlar dü-
lı.a~~ a1:'-8ındn, bir mektep kadro- zeltilirse, bilgi ordusunun üstünden 
!ı..:ıt.t bıle ortak bir hava yaratıla- büyük bir yük kalkacaktır. 
~~· lialbuki kuvvetlerin birleş- Önce bugün memlekette bir terbiye 
~ 1• l§ığı ateş yapan bir adese birliği uğrunda birleşmeliyiz. Kurtu-
~ Q ~t~erdi, Biz, bunun değerini bir luş yolları arlık belirmiştir. Doktor-
~(lvtıya.nıadık. lar, askerler gibi bizim de müsamere-

lll ~p Ve hoca, bir memleketin terimiz, münakaşalı konferanslarımız, 
~'il~' gayeden gayeye koşturacak mecmualarımız olm:Llı. Çağın nabzım 
9' ~l't 'ettir. Bulgarlar, bu kuvvetle dinlemeli, tekamül ve değiş!nelerin ta 
lı. ~ğ· Yılda yurtlarının baştan ba- yanında yürümeliyiz. Mektebin, çocu
'"Ruq~tirilebileceğini ısöylerler, ki ğun bozukluğu karşısında kendi dağı-

()lllar· nıklığımızı da unutmıyahm. 
~~ • !:Orak bir tarih, alımsız bir 
~ııe 11 alev gibi ruhlar yeti§tire- Bat garaonlar da muayene 
\t· :~~iz. dünyanın en zengin tar:- edilecek 
~ haıd Banıı geçmişine dayandığı- Bar, lokanta ve birahane gibi yer-
~i bi: ;~nu yapamaz mıyı7H Mef- terde çalışan baş garsonlar şimdiye 
ı~ to rk hocası, bu vatanın her kadar sıhhi muayeneye tabi tutulma
~~ ~tır~~;~nda;n başka bir gönül a- makta idiler. MUşterilerin fazla oldu. 
~.. 1 ır. Yeter ki kendi sezmiş. gu" zamanlarda baş ganıonlar da biz.. 
~ ~olsun 
ıı~ . · zat iş gördükleri için bunların da ısılı-

" ~ • 
1§başında.ki öğretme!lleri hi muayeneden geçmelerine lüzum ha-

\. l ...._ n.!f ~ebiliriz: sıl olmurştiır. Aynca çaycı dükki.nla-
~la.r, Cekırdekten yetişme gerçek rında çalışan garsonlar da bundan 

' \' sonra muayene edileceklerdir. 
~ıı~ır apacak ba.5ka iş bulamadığı 
a ...... '. katıananlar. Halkev inde top lanacak 
:ı'.ar l\endini mesleğinden üstün · k ongreler 

C;.re:. . Şehremini H ailloovinden: 
r lı.ill" ~0calara söziim yok. Onlar, Evimizin 27 şubat cu~artesi günü 

~· \'~~ej kinıselerdir. Çocuğu tanır. saat 15 a~ dil, tarih, halk derııhanele
. ()~:!erinin kutsallığına inanır- ri, kitapsaray, spor kollarının; 28 şu. 
la der lar, ba~ka memleketlerde bat pazar günü saat 15 de ar, gösterit, 

t'tarı illeri iç:in benimS<'nen usulle- sosyal yardım kollarının kongresi var
. ~ tıı.tr, llluhit §artlarını göz ö- dır. Üyelere dave4.Yeler gönderilmek
°l'a.ıebear_ak ~·erlilcştirmeğe çalışır- le beraber adreslerini deği!5tiren arka

' l'\ı.~ın bir yandan kafasını, bir daşlarımızın da 0 gün ha.7.ır bulunma-
' lı.ı Unu ir-lerler. Sonra bunlar, ları rica olunur. Kongre~erden sonra 

\ ~darnıa;dır. Eğer devletir. gösterit kolunun hazırladığı piyes sey 
r t, ;~di inanışlarına uyına7..c;a, redilecektir. 

'1t ttı ır Yandan Türkçü bir hü- Ii.adtl.:vy Halkct'itıillm: 
, tft eınuru, bir vandan da ko-

' ..,q· • Bu ak~anı saat 21 de Evimiz saıo. 
il 01 -

1
st, kozmopolit ideallerin nunda Dr. Bay Şevket Salih tarafın 

~. ~~l'ak yaşamağa katalana- da.n (Çocuk Yeremi) adlı bir konfe
~ı.ıı~tsüyü propaganda tiifeği rans; konferanstan sonra da (Bayan 
1 b:r İı.h azlar. Sözlerile işleri ara- Ful.va, Bay tskender ve Bay Cafer) 
~ ı.;1 ~nk kuruludur. Talebe kar 

~ '<?.! tnraf mdan Trio konseri verilecetir. 
~~ı~tı · :rini kızartacak tezatlara ---------------

~!fta, bır !Jtddetıe çekinirler. Yıllar Boğaz vapurlarana radyo 
• ttı ~"ttı l!aat ders kaçırmazlar. Sı-
~ :i .. ~ak ~n daima alınları ter!! <:ı

~ll.· at bu yorgunlukla vacdan
ll' • 

Şirketi Hayriye Boğaza sefer ya
pan başlıca büyük Yapurlarına radyo 
koyma.yı dUşünmektedir. 

3 - KURUN 26 ŞUBAT 1937 -

Kurban bayramında feci bir kazaya kurban giden 

Bir jandarmanın ölümü duruşmasına 
meşhut suç nöbetçisi derhal başladı ! 

Bu d ava; öllimle neticelenmiş seyrtJaefer ka::ası davalarından 
me,t.Jt suc; kanununa göre sıcağı sıcağına durutmısı bafhyan 
ilk seyrüsefer kazası davası :tır ! 

Kurban Bayramının üçüncü gü
nü akıam üzeri, mC§hut suçlar k~ -
nununun tatbikine giri§ilcliberi, ö -
lümle n~ticclenen bir seyrüsefer ka· 
zası davası, ilk defa olarak sıcağı sı
cağına nöbetçi haky~rine gelerek, 
duruıma sür'atle yürütüldü. H'akye -
rine verilenlerin sorgusu, raporlann 
okunması, bir krsrm §ahitlerin din -
lenilmesi v. s. gibi safhalar tekmil -
lendi. Şubatın sonuncu günü de, 
bu tedbirsizlik, dikkatsizlik, seyrüseo 
fer nizamlarına riayetsizlikle ölüme 
sebep olmak davasının, -ihtimal
son celseııİ açılacak ! 

Bu gibi davalardan, suçun ~ekli 
ve derecesi itibarile ağır cezada du -
ruşmayı mucip görülenlerle cezada 
duruşması lazım görülmekle beraber 
muhtelif noktalardan delillerin top -
lanması zamana muhtaç görüldü · 
ğünden hakyerlerine intikalleri ge· 

cikenler arasında. bu dava - şimdi· 

ki halde - bir İstisna te§kil etmek· 
tcdir. Daha doğrusu, ilk olu~ vazi • 
yetindedir ! 

Bu gibi davaların, bu suretle ga• 
yet çabuk olarak hakyerlerine gel -
mesinin ve görülüp neticelenmesi • 
nin, kesenkes faydalı olacağında 

§Üphe yoktur; böylelikle kazalarm 
ön~ne se~ileceği, hiç değilse az ola· 
cağı, kuvvetle umulur 1 

Yak'anm cereyanını 
ma safhalarını, bütün 
anlatıyoruz: 

ve duruş -
teferrüatile 

ŞlŞU 3. K. MINT AKASIN DA 
Kurban Bayramının ikinci günü ak· 

şam üzeri, Şişli 3. K. mıntakası Büyük
dere caddesi üzerinde fecl bir kaza ol • 
mu§, bir jandarma neferi, yolun, müte
kabil istikametlerinden gelen iki kam • 
yonet arasında kalarak ağır surette ya
ralanmıt ve kaldırıldı~ı Etfal hastane • 
ıinde on biri kırk be§ geçe ölmüştür. 

Vak'amn tahkikatına derhal nö .. 
betçi müddeiumumi muavini Kemal, el· 
ko~uı. adliye doktoru Enver Karan 
da haıtaneye giderek, vak'anın Adli Tıp 
bakımıridan tahkikatını yapmııtır. Di -
ğer taraftan vak'a yerinde, belediye scy· 
rüsefer fen memuru Yakup Çakır ehli
vukuf olarak, ayni zamanda kamyo • 
netlerin §Oförleri de hazır bulunduğu 

halde hemen bir keıif yapılmı§, rapor 
yazıunııtır. 

Bayramın üçüncü günü akşama doğ
ru da, ıoförler, nöbetçi İstanbul asli· 
ye üçüncü ceza hakyerine çıkanlmıı • 
lar, duruımalan baılamııtır. · 

ölen jandarma, Ceyhanbeyli Siiley -
man Hacı Bektaıtır. Suçlu yerine geti· 
rilen JOförlerden biri, 4049 numaralı 
tuğla. ta§ taşıyan kamyonetin §Oförü 
Mikaildir; öbürü de, 3590 numaralı 

"Kocata§" suyu taşıyan kamyonetin ıo
förü Caferdir . 

Uçüncü ceza hakyeri heyeti reiıi 
Salim. aza Hüseyin ve :rahirle kurul • 
muştu. Reis Salim, ıoförlerin hüviyet • 
lerini belirttikten sonra, ikisini de esas· 
tan sorguya geçti. 

KAMYONET ŞOFöRLERtNlN 
SORGUSU 

4049 numaralı komyonetin şoförü 

Mikail, şu cevaplan verdi: 
- Şoförü bulunduğum kamyonete 

yüklet ilen taıları, Zincirlikuyuya götü
rüyordu·m. Bu yolun sağından, Ermeni 
mezarlığının caddeye bakan kapısı ya
nına ıeldim. Kar~ıdan da bir kamyonet, 
yine sağı takip ederek yaklaştı. Geçer
ken, yolun kenarında duran bir asker 
telaşla eledince, kamyoneti durdurdum. 
"acaba ne var, ne oluyor?., diye! Bir de 
baktım, ki yerde, yaralı bir jandarma, 

baygın yatıyor. Ben, karşımdan gelen i• 
kamynette jandarma görmedim; çarp · 
ma da hissetmedim. Youn sağında. 

vak'a yerinde bir çocukla bir kadın yü
rüyor.:iu. Ben, kamyoneti sola inhiraf 
ettirmeden, istikametime clcvam ettim. 
1 S - 20 kilometre sür'atle gidiyordum. 

.3580 numaralı kamyonetin şoförü 
Caferin verdiği cevaplar da, ~öyle: 

- Büyükderedm, &u yükletilen kam
yoneti idare edere'k, yola çıktım. Gelir
ken, yolda kamyoneti durouran bir jan
darma "vazifeye gidiyorum., diye bin
meğe davrandı. Sol çamurluk üzerine 
bindi. Böylece, Mecidiyeköye ldoğru yol 
alırken, Ermeni k~tolik mezarlığı hiza
sında, Şi~liden gelen taş yüklü tuğla 
kamyoneti, yanımdan geçtı. Benim şo
förü bulunduğum kamyonetin camlan, 
şangır şungur kırıldı. Ve tam o aralık 
da, çamurlukta duran jandarma, gözden 
kayboldu.· Bunun Uzerine kamyoneti 
durdurunca, jarHarmayı yerde yatıyor 
gördüm. Ben. yolun sağından gidiyor -
dum. Mutedil yolla, usulü dairesinde 
hareket ediyordum. Ben, fren yaptığım 
sırada, bu kaza olmuş 1 

1,lci ıoförden her biri de, kamyone • 
tini yolun merkez hattına yaklaştırma
dığı iddiasındadır; ancak, bu yaklaıtır. 
mayı, her bh'i di~erine atfetmekten de 
geri kalmıyor! 
MUAYENE VE KEŞiF RAPORLARI 

Şoförlerin sorguya. çekilmesi bitince, 
reis Salim, muayene ve ketif raporları· 
nı okuttu:. Ağır ya1'lı jandarma Cey • 
hanbeyti Süleyman H~cı Bektaşı Etfal 
hastanesine polis memuru Zeki Caner gö 
türmüş. Yaralı, orada 9 uncu hariciye 
koğuıunda can vermif. Adliye dokto -
ru Enver Karan gelince, cesedin üstü • 
ne çekilen yorgan açılmış. Adliye dok • 
toru yaptığı muayenede, v,ücudün muh
telif yerlerinde, kol, bacak ve çenede 
yara, bere, sıyrık müşahcı:le etmiş. Bil· 
hassa sol kolla, çenenin sol mmında 
"teharruş asarı" gördüğünden, jandar -
manın sol cepheden kazaya mnuz kal
dığı ve bundan mütehassıl "zaafı kalp"' 
ten öldüğü neticesine varmıı. Hastane
nin nöbetçi doktoru Osman Kiıım Ak· 
man da. adliye doktorunun müıahclde· 
sine iştirakle, ayrıca, yaralınm uat on • 
da hastaneye getiri.~di~i~~· bir ıaat kırk 
be§ daltika sonra oldugune, yaralının 
polise bazı izahat vermekle beraber ta· 
mamen anlatacak kuvvette bulunmadı • 
ğına dair terh vermiı. Diğer taraftan 
jandarmanın "İstanbul Vilayet jandar· 
ma 297" yazı ve numaralı kaaketile &air 
eıyası, hastane ayniyat memuru Hay -

rettin Okaya emanet kasaturası da, po-
lisc teslim edilmiş. 

Polis memuru, bu kasaturayı yeşil 

bir kağıda sarılı \'e sicimle bağlı olarak, 
hakyerinc getirmişti. Kendisine, bunu 
Kurban Bayramından sonra kime ait 
olduğuna dair evrak tanzim ederek 
müddeiumumiliğe getirmesi söylenildi. 

Vak'a yerinde nöbetçi müddciumu -
mi muavini Kemalin nezaretinde yapılan 
keşfin raporuna gelince, bu raporcl;ı 
4049 ve 3580 numaralı kamyonetlerin, 
yolun sağında ve on beş metre aralık 
durdukları; 4049 numaralı kamyone -
tin sol taraf tekerleklerinde arkaya doğ• 
ru sıyrıklar görüldüğü, 3580 numaralı 

kamyonetin de camlannm kırık olduğu: 
asfalt kuru yolda tekerleklerin hiç iz 
bırakmayışına göre şoförlerden hiçbiri
nin kuvvetli fren yapmadığı; ikisinin 
kamyon:tlerini derakap durdurma.:lık -
ları anlaşıldığı yazılıyor ve ehlivul."llf 
olan belediye seyrüsefer fen memuru 
Yakup Çakır, mütaleaiına . şöyle devam 
ediyordu: "Dolayısile, vak'amn yolun 
hangi kısmmda vukua geldiği belli de· 
ğildir. Suçluyu veya suçluları kat'iy • 
yetle tayin için, bunu bilmek lazımdır. 
Bununla beraber, her ikisinin ide müsa
demeden tevakki için sağlanna kaçma
dıkları anlaşılıyor. Şoförler, yolun mer
kez hattına tecavüz derecesine nisbet
le suçlu sayılırlar. Bu merkez hattına 

ancak yarım metre yaklaşabilirler. Kam
yonetlerde esaslı bir arıza yoktur. Bu 
itibarla da,, kaza, doğrudan doğruya 
kullanma hatasından husule gelmiştir.,, 

Bu arada, seyyar jandarma başça -
vuşu Derviş oğlu Yusuf Ziya Aydının, 
"Ceyhanbeyli Süleyman Hacı Bektaş, 

Bize bağlı Derbent ~arakolu efradın -
dandır. Derbent karakol kumandanı 

Remzi onbaşı, Bekta~ın tüf cği karakol
da durduğu, kendisinin ne suretle ayrıl
dığı henüz belli olmadığı, vazifeye gön
derilmediği cevabını verdi,, yollu bir 
muhabere raporu da okundu. 

ŞAHiDE PARA MI TEKLlF 
EDtLMIŞ?! 

Şahitler çağmldı. Birinci muhabere 
alayı ikinci bölükten MuzaHer, ilk din• 
lcnilen ~ahitti. Şunları anlattı: 

- Ta' yüklü tuğla kamyonneti, Şiş
liden Mecidiyeköye ve "Kocataş'' yük -
lü su kamyoneti, M'ecidiyeköyden Şitli· 
ye doğru geliyorlardı. Her iki kamyo • 
netin gidişi de, oldukça sür'atsiz bir gi
di§ti. Su kamyonetinde duran jandarma 
vücudünü dışarıya dofru çıkarmııtı. 
Jandarma. her iki kamyonet arasında 

(Lut/en 8<lyıfayı çe'virin~) 

BASIN BALOSU 
Bu sene de çok eğ lenceli geçti 

Bayramın ikinci günü akşamı To
katlıyan salonla~ında l stanbul Ua...,ıı. 
kurumunun senelik balosu verilmiş. 

tir. Ilir~ok orijinalite leri ihtiva eden 
bu balo şehrimizin mümtaz simaları· 

nı n .kordiplomatiği bl~ araya topla· 
mıştr, Gece yarısı zengin kotyonlar 
dağıtılmış. müteaddit eğlenceli süı'

priıler yapılmıştır. Neşe sabaha ka. 
dar rit:nı6~r, 
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Yolcu salona 
J.tanbul limanındaki iıllalla& & 

l'll6a4la Japdmakta olan te1klkler 
1-am Jntlnuebetile fasılaya llfra
.-.&r. Alüa.dar mühendisler bu. 
llndıen itibar~ tetkiklere yeniden 
.inam edıeeeklerdir. 
ı Yole11 alona maketleri hakkında •r fkat yapmak üzere seçilmiş iki 
-..,on da bu günlerde tetkiklenni 
aıecek Te jtlri heyeti katf raporuna 
l&dlreeektir, 

..... ,. Veklll Ankaraya qittl 
Bir mtlddettenberi rahatsız olarak :::::-.!:: bulunan Maliye vekili B. 

Alralı llOD gilnlerde tamamile 
~ dün Ankaraya gitmiş-• • 
l* lmf defa döndü, ayaklan yerden ke
lllcll ft aonra yere düttü. Mikailin kam
pDMd, 101 ortasına yaklatmııtı. Fakat, 
lılast tof8r müsebbiptir?. Bunu kesti • 
•wmı 
, - Kıorna ıeıi duydunuz mu? 

- Ben, bir korna ıeıi duydum. An • 
- Jıaııciıf çaldı? bilmiyorum ı 

foftSr Cafer, ayağa kalktı: 
.,_ Ben, çalıyordum r 
fahlt Muzaffer, jandarmanm ıu 

'-ıyonetine aııtdığmı, ef er vücudünU o 2 .. __ 

11 -,.nya çıkamıalDıf olsaydı, her 
... lraayonetin bin'birlerine kleğmeden 
91febfteceklerini sandığını, kendi görü • 
,... nuaran, jandarmanın ihtiyataıa • 
iılma kurban gittiğini ilbe etti. 

- Peki, çekiliniz r 
- ll'tiuade eder misiniz, bir ıey da-

lil 118Jtiyeceğim r 

Ç 
ocukluiumda bize bir pap da
danmıttı. Hemen her yıl güz 

-vakti, kaaabaya setir, bai>qı

nın konağı gibi, hiç sıkılmadan, üzül· 
meden, kıt ortalanna kadar, bazan 
iki, hazan üç ay, bizde misafir ika. 
hrdı. Babam bu paşayı es1'iden hiç 
tanımazmıı. Bu misafirlik ilkin şöy· 
le başlamıı: 

Paşa vaktfle babuının valilfıl'i 81. 

rasında birer kolayını bulu' üstüne 
tapulattığı köylerin, zeytinliklerin, 
bağ ve bahçelerin idar~ine bakmak 
için kuabaya geldiff zamanlar, iyi 
bir otel, temiz bir lokanta bulama
maktan, lstanbula döniince etrafın. 
dakilne şikAyet edenBiş. paşanın 

d08tlanndan ve babamın eski memur 
arkadaşlarından biri paşaya bizim ~ 
vi tavsiye etmiı. Paşa da o yd, eski 
arkadaşın bir sellmını getirip biz1m 
eve postu sermlttl, 6 yıl bu :r.ıl, bu 
bal böylece devam edip gidiyordu. 

Babamın 
bir müddet oturduğu yerde sızar 

kalırdı. 

Haftalarca aylarca bu minval a. 
zere, köylüleri sık boğaz ederek, ye. 
ni mukaveleler imzalayıp yeni irad
lar temin eyledikten, ceplerini altın. 
la doldurup gene yedikten, ıene iç
tikten, gene sızdıktan sonrl, bir gün, 
banlunu kapatır, yol yemeklerini 
sepetine doldurur, arabasına kuru. 
lup Jstanbula dönerdi. Ama, bizim 
orta halli, mütevazi aile bütçemizin 
dibine dan mı ekmiş. kileri tam ta
kır,, babamı kabaran borçlarmın or. 
tasında bocalar mı bıraknnt? Pata 
böyle ulak tef ek, önemsiz, kendi mea
faatlle alikası olmıyan weyleri hiç 
düşünmezdi bile. 

Söz buraya gelmişken, tunu• da 
illve edeyim ki, pafa biitiln lstanbul 
ıelfşlerhıde hep eli bot bulunur, ha. 
nl, "yanm elma, hatır alma!,, nevin· 
den, kUçtik de olsa böytik rirünen, 
yavan da olsa tatlı ıelen bir hediye • 
cik, bir anaağancık bile getinaHdl, 

Yalnız bir defa, tek bir defa, pa
ta bize hediye getiraıit. teYtanın aya. 
tını kırmıştı. 

intikamı 

Bel.<lr 
s ıtk 1 

nun başına gittili dakikadaki yürek. 
lerimizi çarptıran, bir yarım baş dön
mesi veren himi, bilmem ki size nasrl 
anlatmalı?! 

Az sonra paşa hediyesini, elinde 
çeke çeke geti· -'şti, Fakat bu hiç 
birimizin hatırına, hayaline gelm•,ren, 
hl~ beklenllmiyen, hiç dü§iinUım;yen 
blrteydi; bu bir teabfhtt, bir tahta 
tesbtb ki, eşleri ıniibakkak Ba) .tzit 
sergisinde, o zamanın paraıdle, yfr. 
mi paraya filin 88tılıyordu. Hepimi. 
ıin batına bf rer kova su döktilmflf ıf 
bi olduk. 

Meter tesbihfn deleri, bizim bildi. 
timiz ıibi, sade atacmda, biçimin
de, yontulqunda, boyasmda, yani 
maddesinde defilmit!. Asıl manevi 
deleri varnuı bu teablhin,. Zira: 

lleitepleru 11• 
ıalaluzt olmalı? 

Kapıcı bırak---~ 
ğı için bah 
duvarından 

atlayan 

- Ayleyiniz f 
· - Bu f0f6r Mikaille mal aahibi Mih-
- ••aa.. . 
- .D'UI ıenı memnun ederiz, biraz 

Babam belli ki paşayı semezdl. 
paşa Yddız •rayına mensup koda. 
man bir vezirin damadı, mirimiran 
riitbeli, su katılmamıı bir Abd61ha
mit bendrsiydi. Babamsa, renç deni. 
lebileeek bir yaşta tekaiitlüğünü İ8ıe
yerek hükOmet işlerindea çekilip doğ. 
duğu kasaba)'& dönmüt. biraz kasaba 
itiyatlarına bağlı, lııahldan kalma 
çifti çubuju ile uil'&fBn a;akin, kendi 
halinde bir adamdı. Paşa ile arala
rında hiç bir münasebet, duygu ve 
dü§iince birliii olamazdı, Hoş ıaıen 
paşa da bize bunlar için değil, iyi ye
mek ve temiz yatak için geliyordu. 

O ıelişinde daha babamı ıörUr 

görmez, hemen müjdesini vermiş, fa· 
kat ne olduğunu söylememişti. Bavul 
açıldıtı zaman tabii hediyeyi çıkanp 
babama teslim edecekti, 

- Bu tesbih, falanca pişi hazret. -
lerinin cebinde huzuru flbaneye çık
mış!. 

ISTANBUL LiSESi TUR1'~ 
RETMENI B. TAHiR NEJAll!" 

FiKiRLERi 

-" Bence mekteplerde dili~ 
lirden tarafa · söyle f" diye bana para 
MHf ettiler. 

- Ne saman, nerede~ 
- Bir saat evvel, mahkeme korido • 

-.laf 
- Öyle mi? Yanınızda batka kimler 

Wldı' o 11rada? 
- Baıka kimse yoktu r 
- Peki, bekleyiniz turada r 

"BU KıADIN, BENiM ANNEMDiR!" 
LMr fabrikuında iıçi Mehmet. ao

f8r Cafedn •nneai Rasime, Mikailin 
blkndıl:r kamyonetin sahibi Mihran, 
'°Fut' Ardaı, öte1ii fahitlerdi. 

Bunludan Mehmet, Mikailin ıilr • 
dlltl kamyonetin jandarmaya çarptıi•· 
m. Jandarmayı Caferin ıürdüğü bm~ 
aetln arbama düşürdüğünü. Mikailin 
Jı:ıoma çalmadığım, Caferin çaldığını 
.Syledi. Rasime, pbit yerine gelince, 
tofllı' Cafer, dofruldu : 

Babam papyı sevmemekle bera
ber, misafirperverliii bir aile namu. 
su aydıfl için, ona nasıl ikramda 
bulunacaflnı bilmezdi. Kaaabalı olan 
ve çok gtizel yemek piıirmesinf bilen 
annem, ne dolmalar, ne hindi kı

zartmalan, neler neler.. Ne kay. 
makh tatlılar yapar, her yemefi bit 
ziyafet sofraaına çevirirdi, 

Btitln sün kiylfUeri husunıaa p• 
tırtıp "l"nltillf mi111a11.." 1\4111&\lli il. 
ren, ,una buna ~ıpp kiracılan ye
ni ve ağır teahhUtlere baf lıyan, son. 
ra da çil çil, san •n altınlan k~ 
sine dolduran pap, yemek vakftlerJ 
oldu mu bapndakt biittin o kalaba
lığı sanrak, iri göbefiai oynata oy. 
nata sofraya koşar, 7er içer ve en so. 
nanda bir nevi yemek sartıoşu olarak 

Bizi bir düşünce, bir merak, lıf r 
hayal armıştı ki, deme gitsin!. 

Ben ve kardeşim birer bahriyeli 
elbisesine çoktan razı idik. Annem 
bir elmaa küpe ümit ediyor, babaDUJA, 
paşadan birşey beklememekle bera. 
her, zannederim, hediyenin bir altın 
tabaka, yahut deferli bir kehribar a
tızlık olmasını istiyordu. Belki bun. 
lardan hiç biri olmazdı da, mesell bir 
acemşah, yahut babamın kitap me
raluna dft, ııtefl.8 hl~ nrlftlllıtep ~ 
dil'an 4a olabilirdi, Huılı herk•in 
yaşına batına röre. paşanın hediye. 
sinden bir umduğu, bir beklediji Tar

dı. Fakat patanın hediyesi ne idi, ne 
idi acaba?!. 

Nihayet o beklenilen heyecanlı a. 
at gelip çattı. Paşa, size hediyenizt 
ıetireyim, diyerek odasına, bavulu-

Evet, pap böyle söyledi. Öy
le ya. Bu aiaç teabihe bundan biiyiik 
nimet ve taıralı miaafirpervere de bu 
tesbihi elde etmekten yüce saadet mi 
olurdu?!. 

Babam te,ekldir ederek papnın 

elinden teablhl aldı, eebine koydu. 
Biz auspus olup etrafa dafıldık. 

O vakitler dededen kalma taş ya
pılı bir eski zaman evinde otururduk. 
Bu evin her tarafı birer parça harap. 

•.tı. •Hele helAyı hl ç Hnn&1ftl, Mria, 
kocamata bit çakara vardı. ÇA»k de
falar ayafımıs kayıp da içine dlfe. 
riz diye ldUmtlz kopardı, 

Babam, papam hediyesini aldılı 
ıecenln eabahı, anlqılan bütiin sea: 
kurmut. diifiinmüt olacaktı ki, elin
de huzura çıkanlan tesbihle, itte bu 
heliyi sirdi, oradan eli höt ~tı r 

- RXa ederim. bu kadın benim an • 

-=.:Salim, oonlu: 1 Polla Halterler! 1 . ı Üç ayllklar ll.cı/ olanlara mani olmak 
- fah1tu1r eder misiniz, yoba çetrn- Eve tar uz 1 iatiyen bır fenç 

meğl mf tercih edeniniz? d 
- A a, phitlik ederi~ elbette! Şelınmıbıinde İbrahim çavuo ma- Dul, yetim ve tekaüt/ere qaralan ' 
- Y.emin edeceksiniz? halleeinde oturan Necati sarhot oldu. k k .. . Dün ıece Kar..Umrlikte bir ya-
·- Ederim ve Allah için dotruıunu ğu halde Seyit ömer mahalleeinde o, agu tar goaterılecek ralama Takuı ohnaf, on altı yaşla. 

........,_, Nurinin evine taarruz ..t--i·, •• a ... nw. nada Şftrtl otla bmalJ, Fanak a-
~ ~ &'"'" İatanbul Emllk ve Eytam müdür. 

Rasime, yemin etti ve "yolun kena- ye yetifen memurlar tara.f.mılan /aka,. li.lğüne teıfian tayin edilen Kemal Tl1r dında diler bir pa~ tarafından bl. 
..-a dunıyordum, jandarmaya Mibi. lanmıttır. ker vazifesine bqlamJ§ bulunmakta- ~la aiır auretıe yaralanmtftır. 
• bnqonetinin çarptığını gördüm,, de- YANGIN BAŞLANGICI - Divan- dır. Haber aldığımıza göre dul, yetim lamail, au utarken, sokakta se-
i& folir ~l. itiraz etti; töyle: yolunda lH numaralı evin U8t katm. ve mütekaitlere tlçer aylıklan muka,. zen kızlara ili atan birka~ sence ma. 

- 'lclıl bayle diyecek; Cafer, oflu 1 da oturan 70 Ylflllda Emine gaz ile bilinde verilen borç paralann tevzi ni olmak iatemft, bundan mujber o
JObnn, Jlıllrriyet tepesinde çakıl ta- mangalı devirmif, bu yUzden yangın teklinde çok gl[lük ıörUidUğtl için Jaa Faruk biçalıaı çekerek lamam 

• 7'Udetllen kamyonda toförünün yanı- çıkmıştır. hfai~ gelmif, yangını aira- · fbndiye kadar 1atbik edilen usul de- yarala•ıftır. 
• otmdafanu, toför kamyoneti durdu- yet etmeden l&ıdUrmilştUr. . fiştirllecektir. Hazirandan itibaren üç Yaralı baysıa Wr halde Cerrahpa. 
lllDCa •ne var?" diye sor4duğunu, inen LIJIANDA KAZA - Kuruçeşme ö- ayhklarmı kırdıranlar daha az mUd. ta haatahaaesine kaldırılanf, hadi· 
pftfrlnln adraamdan baktığını, kasa- nünde d~ Uman ,firketine aft duba- det Jçinde ve gite önünde beklemeden seden sonra upa Faruk aranmata 
•~ancak •~radası ~lrendtli- ya Hacı lltref vapuru CJU'P181f, duba paralarını alabileceklerdir. Bunun f- batlanmııtır. 

1 nl " tof6rUnün iki defa korna çaldıfı· U7.eriııde buhınan. amele Klmil denize çin de tehrin muhtelif yerlerinde mu- '!llr Çin 9en•all ltlr hevetle 
• IBJledi. dÜllllilftilr· I(lmıl boğulmak üzere t.. vakkat tubeler açılacaktır. beraber teh•lllllade 

... s.ıtm, sordu: ken lrurtanlmlfÜI'. 
- Sis, bu uker Muzaffere dıpnda OTOMOBiL ÇABPTI - Nuruoe-

.... hldll ettinis mi? ~..., ......... oturan alb 
- Kat117en. .. aaıa r Ben, kendiaini yapMa ömere DiVanıolmıda 1089 nu 

.....,.. biler Bia,.,.,. tıek1if etmedik: maral! otca4ali4 carPmJI, ,...ı-.. 

.. bea. ne de tof8rii6ıl tır. Şot6r ~ ,.ıaııanmqbr .. 
lluaffer, para teklif eclildilinde • 'l'IIBDl/i, _ 8ehremhdnde 

lllr1a dunlu. Ram.iS, dibll l'ehml w.tmdaa .... 
- Oı+*dır flyle beri yana, baka. ıe tehdit ecUliU,linl iddia etıldt, Mml 

..... , Jaka.lanm11ı >tOl'lllmm .,....;.... 
l§f • ıidq, Milralin alirdql bıçak buhırPPuFVi 

• ' ..... tllal tatlan UatUnde otar • - __ ....,... ______ ~---

.. 1 M s-fden bit tel 11nc~k .... dinlenilme!Ddl Tülrla )Wpllfis 

..... I' 1 llın."n •e alrmedilinden le •ak'a ye ...., yapdml't; asker 
ip. ... Muaafferla. ICSslerjnl delil • 

iN DEVAMI: 28 tirmesi ~ MI! teldil ettiiini ihbar .et-

.. -'ITAI mesine, ~UM clller delil •e 
11111111 .... • HtlleJin •e Tabir. emar~ .,n.. llflraUia, cua 

.. at ., ............... bopltll • dun:nrl ---- 104 On-
• el dJ/ı ;rW~ lç8Dcl fdrra· 

Yana ..e aOJlla ceı.e "§!lmca, p !arma ıln dlltlal tnldfi:. toför Cafe
lıilw tıf 1 ı•ı """"- lllWpJe fen me- rin lftevkuf olmıyarak durupnasınm de
... Y 1 1 n w pal ll1kıle ,...ıa,a vamı. .... 
• .,.,. • ,_. • 1 8* • t r - Ve dunlfllla, 28 tubat puar &ünü 
yomu hem;f"91 lllıl:Jtda .. ı• Wl lllllS U • 1* Mdrr 

Van 981Und e yapllacall 
teraane 

Van gölünde yaptlaeak tena• 
lçia burada hazırlanaa atelye alulaaı 
havaların iyi gitmemesi ybtiadea di. 
yarbekirde ahkonmuıtar. Yollar a
çılır açılmaz ıöl sahtllae yerlettirtle. 
cekttr. 

lktfat Vekileti hnazlannda yap 
tınlmakta olan Van ıBHi ıemlleri 

aksamı alli1*1ajlanaralF! Vana ı••· 
derilerek orada monte edilecek ve 
ilk gemi eyliil ayı içinde ılle indiri
lecektir. 

fCr•p 111U111eulll Berltfte 
9ldlfOP 

lkıı.at veklletile yeni vap&rlU' al
mak lauuADda bJr mllkawle ~ 
DJit olan J<rupp müeseeıeai aaWıiyet
li mUmeuili dün Ankaradan , .. hrimiz.e 
gelmiftir. Bir kaç ıUn eonra Berline 
~. 

Çin ordusu generallerinden Sen -
Şi • Tanı bir ukert heyetin batında 
olarak, Orta A vrupeda bir tetkik yap 
tıktan llODl'a eehrimiae gelmlflerdir • 
Bu aJqam .Ankaraya gideceklerdir • 

ea. kanununda 
d•lltlWlkl• 

Haber verildiğine göre temyiz mah. 
kemesi reiıleri bugUıılerde An.karada 
bir komi.iyon halinde toplanarak bazı 
meeeleleri görUeeceklerdir. Görilfille
eek mevzuun Tetkillbeeuiye kanu
nundaki son tadilAt üzerine ceza kanu
nunun değiftirilmal icap eden madde
lerine taallftku oJaca1ı zannedilmekte
dir. 

Trabzon vallel vefat etti 
Cerrahpqa bM*•heDMinde t.edavi 

ecmmeırt.e olan '1'nbıul vaUat ve eül 
EmnlJ9U 1UllUllÜJ9 mldtlrl Rıfki O. 
nıpnan vefat etmiftir. Cenueei dün 

1 Cerrahpqa hutabu•inden kaldınl
IDJltlr, 

selesi pedagojiden ziyade 
alAkadar eden bir bAdiıcair. Ç 
cuk her ıeyden evvel cemiyetbl 
lüdür. Mektep yalnız" cemiyetİll 
feyleri takviye eder. 

tnlaliplann ve tek4mtil 
rinin deiiJtirdiii cemiyetin ç 
da da inzibat fikrinin buna u 
yet tabiidir. 

Ben aiae ild müıaJıedemi 
cetim: Biri Şark wayetlerin• 
a1lim mektebinde ....... 
bahçe cluvarmdill a~arak 
ıimli bir talebe, mektep Ya 
lunca aorpya çekiliyordu. 

Kurulun her üyai yapılall 
tın büyükliililnil çocula 
için ciddi bir çehre ile çocu .. 
tıinu aormuıtu. Çocuk bu ailf 
karfısmda biç iatifini •nm-~ 

"- Ne yapayım? Kapıya si 
prcı bırakmadı. Ben de bsbçe 
dan atladım. Gittim ve ıeldJlll. 
teri kırdım, ne bir feyi yıktdı 
hareketinin pek t9bit olduiUDll 
samimiyetle anlatmıftı. 

ikinci müphedem pe; l . 
kenar mahallelerinden birillclf 
bir ailenin lisede okuyan bir 
aittir. Bu çocuk bulunduiU 
yesinden biç beldenilmiy~~ 
incinen elini çıkıkçıya p 
mektep idaresinden izin iltİ 
disine bir itte t9lebeıinln 
damı otan doktordan ba•ka
catı doğru olnuyacatı .CSyldl 
derin bir aamimiyette doktOf 
çıtar kadar maharetti o 
ve bundı ısrar etti. 

Bu iki basit müphede 
talebeye mektebin wrdili 
kadar eaaıb ve k6klü otuna 
nin mahalle ve muhitin ter 
bütün kasıp ıilmek ve onun 
tepçe iıtenileni koymak '~-.... -,,...~ 

otmaaa bile çok si1ç bir ifd"• 
Bir vapura ıirerken, bir 

çıkarken batkalanm rabatad 
dar itip, kakıp esne ıeçenlel' 
cibi, bunu ıören biru ela 
telikki eden çocufun, unıfa. 
ıirit ve çrlatında ıcmülle~ 
ii kadar inzibatb hareket 
tle ıeçemiyccek bir hayaldir• 

Onun için bence, me 
cemiyetin muqeret bayatdll _. 
dinnek, 1eviye kuvvetle~ 
tellkkilerini biribirine 
prttır. 

Ailede ve cemiyette bU 
huıule ıelinceye kadar. 

Mekteplerde melek 1rac1af 
çoculun bulundufu pbi. .ı. 
mu bapnlann buluftduı-. 
ctfiz. Bu cayet tabiidir. 
matnameleri ve talitnat 

ifn OnU. ..... * ~ 



Telrlia 
11 

~ Turıut cevap vermeden odanm içinde do
..._,. ı. ~vam etti; hukuıık müıavir muavini Gül
l'llıı • ıı. bar sözü hatırına ıelmitti: Köylüler hakla
,~~ için fabrikaya gelmitler ama buradan 
~ ~ edilip koiulmuılar; aonra tarlalarına eahip 
a.ıi k •ıtedikleri uman da jandarmaya haber ver· 
"" Yakalatnuıız biçareleri-. Kimi karakolda günler· 

"'hlıııı, kimiıi kurtulmuJ... ilah_, 
l!..·~er fabrikası müdürü cevap vermekte gecikti· 

1 hiı·-.l k h k k .. • . d .. d .. '""llf!~ u u mupvınne on u: 
•ile ~rı buraya çaiırtmıyahm, dedi, bilen biri· 
"1\ r biz oraya gidelim. Hem arazinin yerini, 
~.~•u, hududunu fifan da yakından ıönnüt olu• 
ı._ 'lc. ır !ezinti de olur bizim için .•• Oraları en iyi bi-

hndır fabrikada? .. 
..,_ - . P~car ekme daireıi ıefi oraları çolc: iyi bilir 
fitti.~• malumualiniz izinli, ıeçen hafta lstanbula 

' dönmesine de epey vakit var daha .•• 
- '-ılca kimse bilmiyor mu? 
- Bilirler elbette ... 

'tti~lllcuk müpviri birden aklına ıelmiı gihi ilave 

~ ~ B~m muavin Bayan Gülseren raporu yazma-.. 

°'~~ ~ancar ekme dairesi tefine rica ederek 
() l.iıi ltırlikte gitmif, battan baıa gezmişti oraları ... 
lıiJi.. :.~r; eier efendimiz arzu ederseniz yine gide· 

>t ız1111ıe. •• 
... ı.~lnet Turgut hep ayni sükunu mu haf aza eden 

~?:le olıun! 
.L li-.1cu1r .. • • 
'lliı..ı . . muıavın, modorfin kadınlardan ho~lanma· 
lrott; ~ilı~ordu, onun için bu son teklifi de korka 
"lcıJ-.alerlye sünnüıtü; Ahmet Turgud'un canının 
ı~ dıfnıı, alAkasız kaldıfını, batta kabul ettiğini 

lf ce haYttti arttı. 
F'~~ ertesi günü gitmeğe karar verdiler. 

"-ıct.ır· rıka mahallesinin düz~ün kaldmmlı sokakl!l· 
1-., h 1 

kar temizlenmiıti ama kaaaJ,a dııındalri yol· 
..... ele dai t v• d-L" Ak k'" .. . b ::-"il ..__ • e egm caı nrıar oyu cıvan aştan 

~ il~yazdı; otomobili;ı bu kar içinde yol bu-
1..ı'- "'i)~~i hayli güç olacakb; tarlalara yaklatı· 
' ~';;°1°" belki de itlemiyecekti; onun için toförle, 
hl41..~dan gelen iıçilerle filan uzun uzadıya konu· 

' " ~onra ya vazgeçmek, yahut da atla gitmek 
""" .teldi. Konuımanm bu son aafhaaında hukuk 
t._;.ç"1

" rnua,•ini Gülseren de hazır bulunuyordu. 
lao,ı, ~ hiç sf!s çıkannadan dinliyordu. Tekinalp, 

~--~ •• :!u:amet günü otomobilin iılemiyeceii yolla· 
.~lfiti . !i ı»ek minasn buldu, fakat müdiirden ç .. 

et. •çın dü,üncesini aöylemeCli ama beygir aır· 

"
01culuk lafından hiç hoılanmadı. Bir aralık: -a -..... en gİhnu · -ı olmaz mı? 

UJ•·~k 
~fi. oldu, müdürün krzacaimı düıünerek vaz. 
~d: .hele ~u pnmak kadar kız sesini çıkanna7J<en 
\~tı:•• gibi koskoca bir erkeğin çekinmesi tuhaf ola-

Refik Ahmet 
Sevengil 

Ahmet Turgut, iıin acele olma11nı fırsat bilmiı, 

hukuıık rnüıavir muavini Gülseren'in ·beraber gitme
si teklifini de memnuniyetle kabul etmitti; hiç değilse 
kızın beygir yolculuğanu dütünerek özür dileyeceği
ni umuyordu; böylece elinin hamurile erkek itine ka· 
rııtriı için ona acı bir ders verecekti; kızın ses çıPcar
madığınr görünce içinden: 

- Sen yann anlarsın at üıtünde saatlerce gidip 
l'elmenin ne olduğunu ..• 

Diye söylendi. 
Ertesi günü fabrikada buluştular. Ahmet Turgut, 

son zamanlarda idet edindiği gibi zarif bir spor kı
yafeti içinde idi; Tekinalp bir golf pantalonu giymit, 
devıirme bir yol kılığına bürünmiiştü; fena halde ca· 
nı 11kılryordu, hiddetini belli etmemeğe çalrıarak mü
dürün odasına girdi. Tayin edilen saat yaklaııyordu. 
Gülıeren henüz görünmemişti. 

Ahmet Turgut bir gün evvel genç kızın da bera
ber relmesi teklifini se11izce kabul etmiı olmasın" 
rağmen ıimdi aflkça söyleniyordu: 

- Şu kadınların olur olmaz iılere burunlannı tok· 
malarına fena halde sinirleniyorum; haydi bakalım, 
küçük hanım, nerelerdesin ... l~te hareket saati yak· 
laııyor; çık ortaya bakalım! zor ıeldi galiba ... 

Tekinalp: 
- Beyefendimiz, dedi, ben o kız için gelsin dedim 

ama otomobille gidileceğini sanıyordum; hani bey
gir meselesi ortaya çıktıktan sonra Allah bilir ya, 
bendeniz bile cayar gibi olmuıtum ama yüksek ha· 
tınnız için ... 

Hukuk müşaviri sözünü tamamlamağa vakit bu· 
lamadan Gül.tren içeriye girdi. Vücudıiniın çizgileri· 
ni harikulade bir cazibe ile meydana çıkaran zarif 
bir Jokey kıyafeti içindeydi. Ayağında parlak çizme· 
ler, kadifeye benzer bir kumaştan külot pantalon var· 
dı. Beli kemerle 11kılmıf, göğüsleri snn11kı kapalı, 
güderi bir ceket riymişti. Bııışlrğrnı ve eldivenlerini 
elinde tutuyordu. Genç kız, bu tık k09tümün içinde 
pırıl urnl, her zamankinden canlı, cazibeli görünü· 
yordu. Tekinalp, muavinini hiç ummadığı, bekleme· 
diği bir kılıkla görünce sersemletmiı gibi idi; birden 
kendisini tutamıyarak: 

- E, vallahi çok güzel! 
Dedi; aonra hukuki olmıyan bir meıe1ecle hem de 

müdürden önce mütalaaarnı söylemi, olduğu için va· 
zifeainin dışma çıkmıt bir memur hicabı duydu. 

Ahmet Turgut, hakim ve duygusunu belli ebniyen 
bir sesle: 

- Buyurunuz Bayan Cül~NQ. dedi, laiı de aiai 
laelrliyorduk. •• 

Müdür genç kızın elini arklı; Gülıeren hukuk mÜ· 
ıavirine de elini uzattıktan sonra: 

- Geç mi kaldım, dedi, zannetmem... Konuıtu· 
iumuz gibi saat tam dokuz İ§te ... Daha önce gelmiş. 
tim ama aşağıda hayvanlara baktım ... Ne sevimli, ne 
sıcak kanlı, ne cana yakın ve sadık !eylerdir atlar ... 

( A rlı:a~ı ı•ar) 

lPosta T. T. Levazım müdürlüğünden: 
~(a,.ld AR 1 - Takını adedi Muhammen bedeli Muvakkat teminat münakaımm ,ekli 
\ ~ 11 a bulunan san'atkarlar ta. Lira Lira Kurut 

"ıı·a.u ~redılen AR ismindeki gü- ------

La .. :;t; 8:ı~isdinin ikinci ~yısı 1475 17700 
" Çtltttı un erecat ve nefıs re- 875 12250 
'l ıştır. Bu ikinci sayıda 
\'e da.h li~~an Ali Yücel, Remzi 
~8.ııı a. dıger muharrirlerin kıy 

arı Vardır. 

190 

155 

-~ 2~5 

5020 

1327 50 kapalı zarf 
918 75 ,, ,. 

376 50 ,, 
" 

YekGn. 
•tc'"· 

t\irı !~ili sanıyorum. Bir taraftan İdare ihtiyacı için yukarıda mikdan, muhammen bedeli, muvakkat 
~Çareler aşeret yollarını tanzim. C· teminatı ile ekıiltme §ekli gösterilen cem'an "2695" takını elbise ve ku· 

o ~.. bulunursa mekteplerı • l t t l kt 11 "ll'ıa <e sa m a ınaca ır. 
'1.·'ttil\· il bu hususta en kuvvet-
~lirı 1 Yapabı'ı· 2 - Ekıiltmeleri 27-Şubat- 937 Cumartesi günü saat 12 de ve 

1• ır. 

~biat~sclerin leyli veya ücretli ol- her kwnm ekailbnesi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. Umum Müdür • 
tib·ıı, cocukJ;m yukarıda söy _ liiğü Sabnalma Komisyonunda yapılacaklar. 

11
"het;ll •evilnıiyen menfi tes:rıcr - 3 - lıtekliler, teminatlan~ı idare vezneıine teslim edecekler, alacak· 
· aYtrrn l ğ · · f be ~~ ış 0 aca 1 ıçın ay • lan makbuz veya kanunen mute r hanka teminat mektubunu ve prbıa-

. ~'"cuu . . mede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva edecek kapah ve mühürlü 
• a11\ arının azaltılması ışıne .. d "' · · · 
"" ıf ttıevcutJ t .l • :ıarflannı o gun aaat ( 11) ka ar mezkur komısyona tevdi eyleyeceklerdir. """ :>rının d.ı rı s sa -

~~~.büyük bir muvaffakiyct 4 - lıtekliler Reımi Gazetenin 7-5-936 Ta. ve 3297 sayıb nüı-
h~ ~{1ll sınıfJardaki talebe sa . humda yazıh müteahhitlik veıikumı himil olacaklardır. 
~o~ ;naı~ kırk etrafında top - S - Şartnameler Ankarada P. T. T. l..evaznn Müdürlüğünden lı • 

aydalı netice verecektir.,. tanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelaiz olarak verilir. 

(304) (791) 
H.B.ULCEN 

-. '""' ~'· "'~·~·;·~·~;·k·~·:·;·;;··· Jandarma genel komutanlığı Ankara 
1\ il. C101tto 
~ bu rııınuz Pazartesi gtınlerl t t k • d 

~"' b:ktan )1rmlye kadar ga• sa ına.ma on11syonun an: 
11 1 

tslnde, Cumarte11l günleri 

~'' l!{.D a kadar La.leli Tayyare 
' ~ ~lalncı daire Uç numarada Kumatı verilmek diğer malzeme ve dikimi müteahhide ait olmak üze-
~~~'~,:~ınızı yedi kupon muka- re (6080) takım kıtlık erat elbiseıi 10--3-1937 ÇarfUDba günü saat 

~ ~ıkıan doktorumuz da bu (10) da kapalı zarf eksiltmesine konulmu9tur. 
\ı..'""t, 11eainı 'l>lrlktlrlp kendisine (9424) lira fiat tahmin edilen bu dikim ekıiltmesinin f&l'bıameaİ 
.\...~ • curııart~l . .._ıı, pel'lembe parasız komisyondan almabilir. EksHtmesine girmek isteyenlerin (706) 

rası Akıta rayda. Millet cad-
a,,. ~mu karftıındakı mu- llira ( 80) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile prbıa • 
~klamuza bakacaktır mede yazılı belaeleri içinde bulunacak teklif mektuplannı eksiltme vaktin· 

-- " • den bir aut evveline kadar komiaıona :vermit olmaları. ( 1055 ) ... 

1 - KURUN 26 ŞUBAT 1937 

Ay parçalanacakmış! 
t u haber he nUz r; sathanelerce teyit E dilm mişsede .. ~ 

lnsanlar kendiıerinderı cı.ört qüz bin kı ometre 
uzaktaki bir /e.ô:ket ıhtimatinden korku ·ıorlar 

Asırlardanbcri dünyamızın etrafın-) 

da pervane gibi dönen Ay'm parçalr-
• nacağı ve parçalarının da dünyanın 
üı.er~ne düşeceğini soyliyenler ve kı

yametin de böyle kopacağını müjdcli
yenler olmuştu! Fakat, bunun çok u
zak bir istikbalde • en a8qrı 50 milyar 
sene sonra - olacağını da söylemek ne
zaketini gösterdiler. 

Lakin, Amerikadan son gelen biri 
haberde ayın yakında parçalanacağı 

bildirilmektedir. Bununla beraber. a-
1 yın bu parçalanması dünya için tehi". 

keli değil, bilakis eğlenceli bir şey ola
caktır ... 

Amerikalı alimler son zamanlarda 
ayın üzerinde bliyük bir yarık gör
müşler. Bu haber henüz rasathaneler 
tarafından tesbit ve ilan edilmemiş ol
makla beraber, böyle bir hadiseye de 
ihtimal verilebilir. Çünkü. iki buçuk 1 
a.sırdanberi, her gece en küçük tele~
koptan dünyanın en büyük tele.skopu ı 
olan Vilson dağı rasathane8inin kutru 
iki buçuk metre olan teleskopuna ka
dar bütün hava silahları mütemadi
yen ayın üzerine çevrilir ve bunlar da
ima ay üzerinde yeni hadiseler arar-
lar. · 

Şimdiye kadar, bu vasıta ile, ayın 
oldukça mufassal bir haritası çizilmiş
tir. Bu harita üzerine her gün yeni bir 
çi:ı;.,.i ilıive <'dilmektedir ve bunlar da 
ayın üzerinde yeni görülen dağlar, va
diler, çukurlar. yarıklarchr. Bu hadi
seler ay üezrinde yeni yeni zuhur et. 
mektedir. 

Fakat, bütün bu yarılmalar, çatla
malar ancak ayın kışn Ü7..erinde ol
maktadır ve aym tamamile parçalan-' 

işaretler: 
.___.., ~ ~ -

ması tehlikesini hiç bir suretle g~ 
tcrmemcktedir. 

Ayın, vaktile dünyamız gibi, içi a... 
teş olan bir küre olduğu ve sonradan 
soguduğu mallımdur. Fakat, bugün 
~ a.cıağı tabakalarında gene bir par .. 
ça ateşin bulunup bulunmadığı kati .. 
yet1e bilinmiyor. Belki, ayın mcrkezlı 
gene ateş halindedir de arada sıracıa,. 
bizim dünyada olduğu gibi, 7.elz::?leleı: 
ve, bunun neticesi, yer çöküntüleıi oı. 
maktadır. 

Aydaki catlamaların diğer bir se
bebi de şöyle izah ediliyor: 

Ay da, bizim dünyamız gibi, gür>&; 
şin hararetinden istifade etmektedirı 

Fakat, aydaki insanlar . eğer V8.1'8& 

veya yaşadılarsa • bizden çok mesut 
idiler: Orada gündüzler, bizim gtinfi~ 

müzle. on beş gün sürmektedir! 
Bu müddet zarfında ayın toprail 

ısınır. Fakat, gece olunca, hararet l6'lt 
denbire eksilir. Çünkü, orada biıdell 
hava yoktur, hava olmayınca. da hai4 
raret devam etmez. Bunun için, ._ 
toprağı bu ıbirdenbire eoğtık htiıtl • 
karşısında çatlar . 

Ayın sathında görülen bu~
ve yanlmala.rm bu kadar ıık sık Oldu9 
ğuna ve bunlarm da sebebi böyle ll!;lk"'.. 
ç.a. izah edildiğine göre, bu ibMlllrdn' 
büyük bir tehlikeye ali.met obı..aığr 
görülüyor. 

Fakat, yeryüzünde her gün yttzle1"'4 
ce otomobil, tren, tramvay kazam oı.. 
duğu bir 7.amanda insanların dilnya.a 
dan 400.000 kilometre uzakta oıaca1t 
bir felakete bu kadar büyük bir a.llka 
gösterebilmeleri biraz tuhaf görillmez 
mi? 

Almany~ müstemleke istiyor 

Almanya müstemleke istiyor. 
Bu isteyi§te Almanya kendi cephe· 
sinden haklıdır. Çünkü Almanya • 
nm bugünkü mevkii iktidar kuvvet· 
leri sadece 91 4 den önceki Alman • 
yayı geriye çevirmeğe çalı§makta • 
dır. 

Harpten önceki Almanyanın 

bünyesi ham maddeler, ve açık pa • 
zarlarla çevrilmiş bir vahdetti. Bu 
vahdet 1919 muahedeleri ile parça • 
landı. 91 9 dan 9 3 7 ye kadar yapr 
lan bütün hareketler Almanyanm 
koparılan uzuvlarım eklemek için 
yapılan hareketlerle geçti. Almanya· 
nm 919 operasyonundan sonra ya • 
~ması için bünyece büyük değiıme· 
ler geçirmesi ve sosyal davalarında, 
ekonomik tqekküllerinde tamamen 
yeni bir plana tabi olmalı idi. 

Halbuki, 919 un tabii tasfiyesi 
Kayzerin Almanya hudutları dı§arr
sma çıkarılması ile nihayet buldu. 

Ekonomik cihaz harpten önceki 
iskeletini muhafaza etti. Büyük müs: 
temleke imparatorluğuna dayandığı 

zaman elulağı ve ticaret elemanı o

larak kullandığı yahudiyi kadro ha
ricine çıkardı. Fakat bununla Al • 
manyaya bah§edilen refah ancak bir 
nazariyeden daha ileri gidemedi. im
paratorluk cihazına göre harekete 
geçirilmi§ ki.itle mütemadiyen kolo • 
nilerin hasreti ile yandı: tutu§tU. 

Almanyanrn üstün refahı renkli, 
ve renksiz birçok insanların alın teri 
pahasına ancak elde edilebilirdi. 

V crsay muahedesine karşı giçlen 
Almanya anti emperyalist bir yol • 
dan yüriimedi. 

Ve adım adım muvaffak oldu. 
Bugün koloniler istemesi bu mu· 

vaffakiyetin, bu yürüyü§Ün tabii ne· 
ticesidir. 

.. * .. 
Almanya 919 opcrasyonun~an 

ıonra neden bu kadar ~uk ılY,BP 

Sadri ~rte111 

kalktı. Bu ayağa kalkışın yüzde yÜ% 
~ıhhat olduğunu kimse iddia ede • 
mez, fakat bu sür"atli hareketin se• 
beplerini bulmak kolaydır ve hiç güç 

değildir: 

1 - V crsay muahedesinin Vi180"' 
nun saflığı, Klcmansonun hırsı, Lo• 
id Corcun demagojisi ile tabiatın. 

hayatın tam zıttı bir mahiyette, bir 
garibe halinde dünyaya gelmesidir. 

"Versay" m gayritabiiliği halt• 
kında bir edebiyat yapmaya lüzum 
yoktur. Sadece "Versay" sözü bu. 
hareketi ifade eder. 

il - Büyük Harpten sonra dün• 
yanın tanıdığı iki cereyan sosyalist 
hareketleri durdurmak için 919 un 

galibi İngiltere tarafından ehemmi .. 
yetli bir surette yardım gördü. ln • 

giltere sermayesinin ve tcfevvuku • 
nun muhafazası için yardım gören 
bu kuvvetlerin gi.irbüzleşmesinde 

Britanya aermayesının, zekasmm 
diplomasisinin büyük rolü oldu. Bu 
cereyanları be~ledi, büyüttü. 

"' * "' 
Avrupanm kapılarına dikilen bu 

muhafızlar sosyalist hareketlerin 
ilerlemesine mani oldular. Fakat bu· 
gün İngiltere içiJl bu muhafızlarla 
halledilecek tek me!!ele kaldı: Kolcr 
ni İmparatorluklarını kurmak 1 

Almanyanın koloni isteyişinde • 
ki psikolojik nokta buradadır. Bıı 

psikoloji, Avrupanın dönüp dolatIP, 
91 4 ten önceki hale avdet etmesi • 

dir. 
9 1 4 ten evvelki Avrupaya dön• 

mek demek yine bir lngiliz - Al • 
man ihtilafına veniden önayak ol • 
mak demektir. ~ i 

Diplomasi olanın tarihini deiiJ. 
olacak olanın tarihini hazırlamak ol
duğuna göre lngiliz parlamentoaun• 
da Alman kolonileri hikayesinin mu• 

kavemcte uğramaıı tabii görj.ihn•• 
dir. 
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Ba1Jramın ikinci günü qapılan maç 

Çırçır makinası 
Adanalı Bay Jsmail 
Sıçramazın icadı 

Mersinde Adanalı İsmail Sıçramaz 
adında bir 7.at, yeni bir çırçır maki. 
nesi icad etmiştir. Adana borsası bu 
işi ehemmiyetle takip etmiş, yeni ma
kine üzerinde tetkikler yapmak üz~. 
re ~tersine bir heyet göndermiştir. 

T. B. M. M. de tarihi bir celse 

Anayasamıza geçen 
inkı/Qp prensipleri 

• Bahçe - G. Saray 
a ım arı bozuk bir oyundan 
sonra 1 -1 berabere kaldllar 

Adana borsa encümen reisi Fevzi. 
borsa baş ~ekreteri Süleyman Ser~id, 
fabrikatör Ali Karabucaklr, lş fab
rika~ı idare müdürü Ahmet Karaim. 

-3-

Asırlardan ve asırlardanbcri canla • 
rile, kanlarile müdafaa ettikleri toprak
lardan elinde kalan kısımdan olsun 
kendisine hür ve efendice yaşıyabile -
ceği kadar bir parça vermek, hiçbir kim
seye, çok görülmez zannederim. (Bra • 

sat: 
( Hakkı Kıhçoğlu (Muş) - ıj) 

arkadaşlarım; Ulu Önderin, ).!ı1 
kün güneş dimağından nur s.lall ~..". 
İnönüne bu Te5kilfLtıesasiye k1~: \1 

~ 'it ı~' 
nun bazı maddelerinde değişi· ~ 
pılmasına dair teklifi. bilha.S53,•e t 
maddesinin değişmesi dola)'JS·~t' 
tiln hür (l'ürk camia!'lı n~ınıı. 1) 
sine şükranlarrmı arzedcrıı:Il· il 
maddenin • değiştirılmesi haJ;rl 
hür fikirlerin uzun zamandanbet;A 
retle ~klediği bir şeydir. ~~ 6 
la Cümhuriyctimiz. Partimızın 

11 
yük temel ta~ı Ü7.erine oturtulıtl,: 

caklı Ye horsanın çırçır müteha"qı~ı 

Malatyalı Ahmet Uz'dan müteşekkil 
heyet l\lu~ine giderek ı~mail Sıçra

mazın makinesi iizerinde uzun tetkik. 
ler yapmışlardır. 

Heyet bu makinenin kozacı malın
dan ı:-;aatte 36 kilo pamuk• kırma Ye 
şiflemeden geçmiş maldan saatte :l2 
n• )·alnız kırmadan ge~miş maldan 
da ı;:aatte 21 kilo çırçırladığını gör. 
müştür. 

IJIR CANI ,ısnnı 

vo sesleri, alkışlar). 
Bunun tatbikını kolaylaştırmak için 

Teşkilatı Esasiye Kanununa bir kayıt 
koyduk. Bu kayıt Büyük Başve~<ilimi -
zin de bilvesile söylediği gibi, hiç kim
senin hukuku tasarrufiyesine bir taar
ruz teşkil etmez. Biz i~lenmiyen top -
rakları işletmek için, işsiz kalan top -
raksız köylüyü topraklandırmak için 
kanun yapıyoruz. Elbettte toprağını iş
liyen ve işletebilen çiftçi bizim en bü -
yük yadtmımtza ve himayemize ın.az -

har olacak bir elemandır. (Bravo sesle
ri) Gümrük kanunlarımızın, ekonomik 

Artık hiçbir zelzele onu sa~~aJl.l~ 
dahili. ne harici. Değışen dıgerd 
ter hakkında Şükrü Kaya arıta a. 

Galatasaray - Fener ma çmd.an bir göriiniiş 

Zonguldakta A..;ım adlı bir cani. kanunlarımızın hedefleri hep budur. E
eski mahkeme ) erinde asılmıştır.. ğer biz çiftçinin yüksek istihsal kabili -
Asker Mustafa oğlu Asım, 21 temmuz yetinden istifade ederek onu ayni za -
9:l:> de, Bartınm Sarmaşık köyü ih- manda müstehlik bir vaziyete koymaz
tiyar heyetile Çekirge oğlu Yaşarı !ak ekonomide yaptığımız işler dahili 
pusuda kur;rnnla öldürmüştü. Ka- pazarda müşterisiz kahr. Bizde köylü -

söylediklerine. tamamile iı:t~:a~ 
rim. Bunlar hakikaten bugun > 
yaçlardnn doğmuş ve yerinde -o; 
mış değişikliklerdir. Sizi faz!:ı ) \ 
mak için sözümü uzatmıyaCf•~~ 
nız kendi kanaatimce, bilh~ı; 
maddeye biraz yan bakan ~~e' 
fa tutan bir teşekkül var. Dı~_ .. 1~ 
leri (gülmeler) ben bu teşekk~~ 
leyhinde değilim. Dinlerin ve k bU 
ların hasmı da değilim. Ancll tıJl. 
dini işleri vicdanlara bıraktık d 
ra bir devletin resmi bütç~sin b~. 
hassa Teşkilatıesasiyemizın . 0ııı: 
ikinci maddesi karşısında yerı 

Bayramın ikinci günü, arife güniı 
başlayan dostluk kupası turnurn::.ının 
mağlupları olan lfenerbahçe - Ga. 
latasaray takımları kar~ılu~tı, h· 
tanbul futbolunun iki ~ki Ye kunet. 
li rakibinin hu meysimdcki ikinci 
mnçlarıru seyretmek için stad gene 
b!r haylı dolmuştu. 

Pazar günkü mağlubiyetten S<>nra 
üçüncülük için yapılan bu maç umu
mt alakadan çıkarak yalnız ezeli bir 
rakabetin verdiği heyecan ve merak 
çerçevesi içinde kalnıı~tr. 

Stadyomda. dört beş bin kişilik bir 
se)·irci kitlesi vardı. Hava çok güzel, 
saha oldukça iyi idi. 

'fam saat 15,20 de enela Fenerbah. 
çeliler, biraz sonra da Ga1ata..;aray-
1ı1ar göziiktiilcr. Ufak bir seromo. 
niclen sonra tnkımlar karşılıklı dizil
dikleri zaman her iki takım kadro. 
sunda da mühim eksiklikler ~öze ~ar· 
pıyordu. 

Fenerbah~e; Fazıl, Cevat n ~i. 

yaziden mahrum olar~k şöyle bir ta· 
kmlla oynuyor: 

Hüsamettin - Yaşar, Lehip - Re. 
şat, Aytan, Esat - Naci. Şahan, 

:Ali Rıza, Semih, Fikret. 
Galata.sarayı da Lutfi, Necdet H 

Avnisiz şu kadro ile görüyoruz: 
Sacit - Reşat, Refik - Ekrem. 

Salinı, Suavi - Şevket. E~fak, Sü
leyman, Haşim, Danyal. 

Hakem, baş antrenör Mister 
Booth.s. 

Oyuna Galatasaraylılar başladı· 

Jar. Fener mua,in hattında kesilen 
bu hücumu Jı'enerlilerin Galatasaray 
müdafaasında kesilen mütekabil bir 
akını takip etti. ı 

llk on dakika daha fazla Gala. 
tasaray yarı sahasında oynanan oyun 
yaYatı )ümş Fenerhahçe aleyhine dön 
rneğ'e başladı. Döyle olmakla bera
ber her iki tarafa müe~ir hücumlar 

' oluyor, :Nitekim on ikinci dakikada 
Galatasaraylılar soldan Danyal va. 
sıtasile güzel bir hücum yaptılar. 1''r
ıner kalesi önüne kadar uzanan top, 
tehlikeli bir kafa ''uruşu ile avut ol. 
du. On beşinci daldkada Galata:-;ara.r 
aleyhine çekilen bir korner de Fikre· 
tin yerinde bir kafa vuruşu ile top 
kale direğine çarparak Galata.<mı-ayı 
muhakkak hir golden kurt.ardr, Ge. 
ne on sekizinci dnkikııda .Esadın ile
ri pasını yakalıyan Rızanın sıkı bir 
şütünii knleri çok güıel bloka etti. 

Maamafih hücum faikiJeti Ga. 
Jatasarayda, Lebip ve Eı:;adrn ser
best bıraktıkları Şevket, aldığı top. 
ları daima kolaylıkla Fener kale.sine 
kadar götürebiliyor. 

Ye nitekim Fenerbahçeliler GaJa · 
tasaray sağ açığının mütemadiyen 
serbest bıralnlmasınm ceza.~ını :dr. 
minci dakikada çektiler. 

Galatnsaraylıların ortadan sol:ı 

doğru inkişaf eden hir hücumund~ 

~anyalrn ort.aladığı topu kale öni.:n
de yakalayan Şevket hafif bir ''uruş. 

la kö~eyi kapayan Hüsamettinin kol- til, zarnllı adamcağızı kurşunla pa- nün ocağı tütmezse fabrikanın bacası 
lan altından Galatasarayın golünü ,rampar~ ettikten sonra toprağa gö. söner. Yaptığtmtz ekonomik hareketle
yaptr. fınerek üstünü örtmüştür. Katil, öte- rin verimli olabilmesi için behemehal 

Bu gol I<'ene~lileri biraz canlan. denberi hayvan hırsızlığı ile birçok Türk köylüsünü ve Türk çiftçisini müs
dırdr Ye oyuna, Reşadı .sol hafa, Se· canlara kıymıştır, tahsil olduğu kadar müstehlik vaziyete 
limi 3af hafa \'e Esadı sol i~e alarak Katil Hasanm muhakemesi Bar. de koyacağız. Bugün ancak kendini ge
yerinde bir değişiklikle başladılar.. tın ağırceıa mahkemesinde görülmüş çinıdirir vaziyetten kurtararak, medeni
Bu sırada gene bir Galata.-.arayın ,.e S sonteşrin 9:J;; cuma günü hakkın. yetin insanlara verdiği saadetten zevk
soldan bir hücumundan ortaya gtlen da idam karan verilmiştir. Karar ten hissedar etmek istiyoruz. (Alkış -
topu yakalıyan Süleyman Hüsamet. temyizde n sonra Kamutayda tasdik lar) Medeniyetin bugünkü yüksek hu
tinle karşı karşıya kaldr. Hü~amın edilmiştir. zur ve refahından Türk milletini mah
geç çıkması az kaldı l<'enerbah~e a· Katilin cesedi öğ1eye kadar teşhir rum bırakmak bizim için zül ve §in o
leyhine ikinci bir gole daha sebebi} et edildikten sonra kaldrrılrnrştır. lur. Elbette ki mahrum bırakmryaca -
veriyordu. I<'akat SülE'yman acele ---------------- ğu:. Elbette ki Türk milleti kendini u-
yüzünden topu a\•uta atarak belki Ga. Bahar gezintisi yapmak mumi refah ve saadet seviyesine çıka -
Jatasarayın galibiyetini temin edebi- istiyenler -racaktır. Bu da istihsal kabiliyetini ar-
lecek bir gol fırsatını kaçırdr. tırmak sayesinde olacaktrr. Koyduğu -

Mart sonunda ve nisan ayı başın. b · n· - k 
Simdi Şarı • L:irivcrtlileri ,devam. muz kayıt bundan i arettır. ıger a -
co da yapılaca ~n zlitthler içfn vilayete ıç:ı· d 

1ı hücumlarda.· görü-.·oruz. Reşadın yıt yine büyük Başve ;,..ın sır;;srn a 
" - üracaatlar yapılmaktadt.r. Vilayet bu k'l" d ·· 

hir pasını Hıza durdurmadan güzPl söylediği gibi Hükumet teş 1 atın a go-
gezintilerin mahiyetini tesbit etmek rülen bir lüzum üzerine yapılmıştır. 

hir şiite tahvil ediyor. Fakat Saci. füere istidaları polise havale etmiş- "hd Hükumette siyasi müsteşarlar ı ası 
din yerinde bir müdahalesi Galatasa- t· M h ı ·· ··ı · ı ·· 
rayı hatırı -"ayıJrr bir tehlikeden kur. d•:· ve~ıe:~~~r~oru mıyen ere musaa- i<lüıtünülmüş ve bunun zarureti görül -

mücıtür ve icabı hissedilmiştir. Bunun 
tardı. Iı'enerbahçe tazyiki dernm erli- B ğ i i d Al :r 

O az ~ n e e~ en ce tatbiki için Teşkilatıesasiye Kanunun -
yor, lıu müddet uırfında Galata.c;m. d yerleri da formaliteye ait bazı maddelerin e-
ray kale.<;i önünde birkaç defa kor· k · 

Martın yirmi altısında yapılacak o- ğişmesi icap etmiştir. Son olara getı -
ner ve frikik Yuruşları netice nrmi. 1 Ş H . rilen tadı"l teklı"fı" de ondan ibarettir. an irketi ayriye hıssedarlar top. 
yor Ye Fenerlilerin Fikret vasıtasilc t 

lantısr için bilanço hazırlıklarına baş- Arkadaşlar; tadili icabeden zarure -
Y,'lptıkları bir iki tehlikeli hücum d;: lanmıştır. leri ve Cümhuriyet Halk Pa~sinin pren 
Galata."aray müdafaası tarafından h Diğer taraftan şirketin muhtelif siplerini },:.iksek huzurunuzda mu tasa· 
kırıldı, 1 d - -ı 1 · · ran arzetmı'cı oluyorum. Eg-er bana ve· yer er e yapacagı eg ence yer erının :ı 

32 inci dakikada gene bir Ft>ner- şimdilik geri !bırakıldığı haber veril- rilen vazifeyi kısmen olsun yapabilmiş
bah~e hücumunda 20 pas üzerind~n mektedir. Yalnız Sarıyerdeki Balık ga- sem benim icin büyük bir §ereftir. Şunu 
Aytana yapılan hatalı bir çıkışı ha. zinosunun inaa.sı devam edecektir. da arzetmek ~isterim ki bizim bütün mü

kem frikikle tecziye etti. Esadın çok ---- - ---- ------• talealarımız ve tekliflerimiz ancak tas-
güzel hir şütü Galatasaray kalecisini ref stadında devam edilmiştir, vibinize iktiran ettikten sonra tatbik o-
kımıldatmadan ağlara takıldr. FENERYILlJIAZ - GALATA lunur. Unutmamahdır ki bizim kurdu-

Beraberlik sayısını temin eden Fe- GENÇLER BIRLIGJ ğumuz büyük esaslardan biri de ınem-
nerbahçelileri gene cansrz görüyoruz Feneryılmaıın penaltıdan attığı leketin ve milletin mukaddcrat:na yal· 
,.e devre bir iki mütekabil hücumdan hir gole mukabil Galata Gençler Bir. nız ve yalnız Büyük Millet Meclisinin 1 

sonra beraberlikle bitti, liği beş sayı ?"aparak bu maçı 5 - 1 hakim olmasıdır. Hakimiyet Milletin-
1 

lkinci devrede oyun daha fazla kazanmıştır. ,., dir. (Alkı~lar) . 
Fenerin tefenuku altında geçti. Ma. ANADOLU - BEYLERBEYi Başkan - Söz Sadri Maksudi Arsa-
mafih oyunda hiç bir feykaladelik Bu maç çok heyecanlı olmuştur. lı'ndır. 
kalmamıştı. Bu devredeki mahdut Ilk devreyi 1 - O galip bitiren Hisar· Sadri Maksudi Arsal (Gire!'!un) -
heyecan sırf Fenerbahçe - Galata..~· lılar ikinci kısımda bir gol yemişlP Bazı ,eyler ~oracaktım suallerime cc-
ray maçr olmaktan neşet ediyordu \'e ve maçı beraberlikle bitirmişlerdir, vap aldım. 
her iki taraf ze,·ksiz kırk beş dakika. GALATA GENÇLER BIRLIGJ - Başkan - Söz Hakkı Kılıç'mdır. 
Irk bir çekisme yaptılar. Ye tabii bu KARAGÜlJl.RVK Evvelki kanunlara rey vermiyen 
hedefsiz uğra;;_ıma hiç bir netice ver- tik devre 2/ 0 Gençler Birliği lehi. var mı? .. Rh toplama muamelesi bit-
medi. ne bitmiş ise de ikinci devrede çok miştir. 

cağı kanaatindeyim. 
Rasih Kaplan (Antalya) ' 

oraya reis yapahm. tıit' 
Lutfi Müfit özdeş (I<ı~ 

Bunu bütçede söylersin. ı;t' 
Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - . 

ayrıca söylerim. Srrası geline~ J 
söylerim. Ölünceye kadar tıe > 
söylerim. jlY 'I( 

Recep Peker (Kütahya) ,,..,. 

İbrahim hasta. 1 J3l 
Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - 1 

iki şe-kli telif eden formül va~:/ 
bu formülden malllmattar de~.,.I 
Şükrü Kaya arkada.'1ım, ya.btJ ~ 
·ıatıesasiye Encümeni bana..'"~ 
se kanaat verecek surette bır )J 

formülü söylerlerse mesele ı;tı 
Tekrar ediyorum.. Devlet ıeşltl}C,f. 
de, Teşkilatıesasiye kanunu.~ 
da bunların yeri olmaması 13 I' 
lir. Evet mabetlerimiz vardrr. ~ 
hizmet edenler vardır. Bunlf ıf.!. 
masm demiyorum. Fakat P 
doğruya ayrı bir fasıl oıar~#r 
kanununda bunlar için hükll 
terilebilir. tıtC 

Arkadaşlar: bunu yalnJZ d# 
lemiyorum. Bugüne kadar. •Jcif. ~ 
da ayni davayı dinledim. ~ıiı ,.,t 
sunuz amma hata müftüler.10 el/' 
yorlar. Arı.ettiğim gibi dü~.u~., ~ 
bu mesele hakkındaki hul rıl tt 
dan ibarettir. İsterim ki ~tılı () 
etsinler, ben de rahat ede)rı t#ıl 

. ı ··zel ~ rahat cdesinız. (Güze gu ı-d' 
( Ark(l.cı 

Kadına sövme1et'" 
ceza yedi 1 ~~~-.,. 

Bakırköyün Osmaniye ıcıırtl 
Fatma isminde bir kadına. bllduo 
tiği iddia olunan Hüseyin10 ~I' 
hut suç kanununa göre auı:u~ııl~ 
pılmış, Sultanahmct birinci ~· 
hakyeri hakimi Reşit, FJilSll~~ 
gün ha pis, dört lira para .c tiı'· 
miş ve bu cezayı tecil etı:nı§ 

Komitenin bidayette kararlaştır. hakim oynıyan Iiaragümrüklüler dr. --------------------------~ 1,9 
dığı Yeçhile, maçlar beraberlikle ne- i~i.M~ı ya~arak ma~ı beraberlikle Jandarma genel komutanlıgvı Aıtl' 
ticelenirıo;e yarım saat daha temdit bıtırmışleı·dır. 

edilmeleri Iaırmdı. ANADOLUHlSAR - DAJ'UTPAŞA satına lma 
Fakat her iki klüp murahhasının İkinci kümenin tehir edilen son komisyonundan: iı',ıİJ~ 

~on dakikada yaptıkları anlaşma do. müsabakası Anadoluhisar - Davut
layısile bu yarım saatlik temdit ya- pat:a arasında yapıldı. Bütün oyun 
pılmadı ve takrmlar bu suretle saha. müddetince yedi kişi olarak aynr)an 
dan 1/ 1 beraberlikle !;Iktılar. Davutpaşalılar yaptıklarr bir gole 

S. Taylan mukabil on dört gol yiyerek ma~lup 
oldular. 

GÜNE$ - BEŞiKTAŞ ,VAÇI 23 Ni-
SANA TEHiR EDiLDi Fenerbah~e mUessisleri 

Ilayramın üçüncü günü havanın 

bozuk olması yüzünden tehir edilen 
Güne~ - Beşiktaş maçı 2a nisanda oy 
nanacaktır. 

ikinci küme maçları 
Bayram günlerinde ikinci küme. 

nin tehir edilmiş olan maçlarına Şe-

toplantısı 

F\znerbahçe Spor Klübü Başkan

lığından: 

:Müessisler heyeti 27 - 2 - 937 
cumartesi günü saat 13'> de Kadıkö. 

yünde klilp merkezinde toplanacak
lardır. Müessis arkadaşların teşrif. 

leriili dileriz. 

1 - Aıağıda mikdar, tahmin, şartname bedelleri ve ilk te~ıe ~I ~: 
darları yazılı Battaniye ve kilim hizalarında gösterilen gün ve .-ş 
zarf eksilbnesile satın alınacaktır. ' \ 

2 - Şartnameleri komisyondan alm:ıbilecek bu eksiltı11elef: . ~· 
isliyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz ve . ~-~ ~1 
içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme günü belli vakt111 (tCP'iJ 
at evvel komisyona vermi~ olmalan. tf' 

ih•le 
Cinsi Mikdarı 

Battaniye 

Kilim (bey· 
lik). 

4600 

4000 

tahmin Şarbıaıne llk teminat 
bedeli bedeli 

L. K. 
9 00 207 Kr. 3105 Lira 

3 30 00 
,, 

990 ,, ,, 



lstanbul Tramvay Şirketinden: 
il 1kf11-'L.a .;ııı.anun lfll tarftt1f prb!ame 111111 Jf tlneft ınaddmine g~re 

l lttırt 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda 
aşağıdaki tarifeler tatbik olunacaktır. 

Nakliye ve Köprü reeimleri dahil 
Birinci mevki 
Kurut 

1-2 kıta :s 50 
3-7 ,. 7 75 
1-7 " . :5 50 

~(~ler ( karne) 1- 7 ,, 4 25 
~c~ı ' asker r.rnIUlleri. . • , , • 1-7 " " 2.5 
h er <karne) l-7 
"ı otta " 
~Yııi '"e lise mektepler i talebeleri. 

"- arabaa 
·ııten C\'e kaa C\'den mektf."be ve mek. 

kse dar) 
L.. k lllekt 
'il'\ ( ep ve Üniversite talebe-
>tb .A.Y'ni arabada yapılan tekmil ~e-
~ için ) 4 25 

lst;~ul Defterdarlığından ı 

4 

lkinci mevki 
I\uruş 

3 50 
:s 60 
3 2.5 

2 
l 

2 

2 

50 

Muhammen kıymeti 

Lira K. 
ortakal sokağı eski 19 yeni 23 sayılı ınaa 
ahçe hanenin 1 O da 4 hi uesi. 
amerhatun Aynalı Çeşme caddeıi eski 40 yeni 

6 sayılı hanenin yan pa yı 
eridiye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı hane
in 8 de 3 hiaaeıi. 
ar altı caddeıi eıki 32 yeni 29 sayılı albn· 
dükkinı olan sahilha nenin tamamı. 

lrköy Bahariye caddesi eski 15 yeni 9 saydı 
haneni n 140 da 60 hi ueıi. 

•ta - Sancaktar mah ailesinin Koca Muatafa 
•ta caddesi eıki 202 yeni 238 aayıb 22,5 

llıetre murabbaı ananm tamamı. " Mübadil 
ikinci tertip tasfiye veıik uile." 

t ılarda - Valide hanı birinci kabnda yeni 3-3/ l, 'a_2. 4--4/ 1 sayılı odalann tamamı. 
Rüıtempaf& mahalle ıinin Canbu ham cad. 

cleıinde eıki 11 yeni 36 sayılı dükkinm 38320 
ele 745f hi11eıi "Mübadil ikinci tertip tufiye 

' •esikasile." 
\aataf*Pata - Sancaktar Hayrettin mahalleainin u· 

&\anca ova yeni lzci Türk aokağı eaki 22 yeni 16 aa· 
h 48 metl'e murabbaı S3 deıimetrelik ana· 

4 de bir hiueıi. 
Tatavlada Rus ve Kostantin aokaklannda eski 
ila 67 yeni 60 ili 68 sayılı altı harita N. 

1 metre 67 desimetre murabbaı araa. 

Tatavlada Rut ve Kodantin Harita Mesaha· 
ıokaklannda eski 69 ili N. ıı 
67 yeni 60 ili 68 sayılı M. S. 

2400 00 

1883 10 

762 17 

836 ss 

541 42 

87 50 

541 44 

583 32 

12 20 

243 34 

ı, 5 121 67 243 34 
,, ,, ,, 4 121 67 243 34 
,, , " ,, ,, ,, 7 121 67 243 34 
,, , " ,, ,, ,, 8 121 67 243 34 
ı, ' ,, " ,, ,, 9 121 67 243 34 
ı, ' ,, ,, ,, ,, 10 112 98 225 96 
,, t " ,, ,, " 11 112 98 225 96 
,, , ,, ,, " ,, 13 225 96 451 92 
,, , ,, ,, ,, " 14 121 67 243 34 
,, t ,, " ,, ,, 17 121 67 243 34 
ı, t " ,, " " 18 121 67 243 34 
,, , " ,, ,, ,, 19 121 67 243 34 
" ' ,, ,, ,, ,, 20 121 67 243 34 
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Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonu ilanları 

·s== Günlük 

R~~! o J Milli Müdafaa Vekiileti Deniz Merkez S.tmalma Komisyonu R.. den:ı 
<>GLE :SEı;iRll"ATı : Muhammen bedeli • Teminab Adet Cinsi 
Saat l:?,ZO Pllkla Tllrk musikim. 12,60 

Ha,·ııdn. J::,o;; Muhtelit pltk ı:ıe§riyatı. 14,00 Lira Lira 
Son. • 10900 818 ~ (2) 90 breyk beygir kuvvetinde 

AK!\IAM ~EŞRt\"ATI: 
SııAt 1 ~.30 P IA.kla dans musiklıd. ı 9,80 benzin motörü. 

l'por mO::.-ı'ı:ı~leıi : Eşref Şefik. 20.00 Vedia 1 - Yukarıda muhammen bedeli, teminatı, mikdar ve beygir kuvve-
Rı7.a ve ıırkad~ları tar~mdan T ürk muııi • lİ yazılı motörler. kapalı zarfla müna kasa::a konmu"tur. 
ki!i \ 'I! hıılk şarkıl ıırı. 20,30 Ömer Rıza ta • :s-
nıfmdıuı arapça ııQylev. 20,45 cemal Kı\ - 2 - Münakasa 3--Mart-937 Çartamba günü saat 14 de Ankara· 
mıı \"e arkadaştan tarafından TUr k rnusik '· da M. M. Velcaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 
ıri ve halk ~ark ıları, Saat ayarı. 21,15 orket- 3 M '----
tra. 22.111 Ajııns ,.e borsa haberleri ve ert( • - üna-.aa tartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
ııt ı;'{ınun nrogramı. 22,35 PIAklıı. 11oıoıar, opc 4 r- Münakasaya gireceklerin lesbit olunan günde azami aaat (13)°e 

_r_ll_v_e _0P_,._r"_t_p_arç_a_11_1rı_._2_a._oo_s_0_n_. ___ kadar 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve teminatlan nr havi ve usulü 

2-3-93i sah günü akşamı saat 21 de 
NAŞtT tarafmdan: KIURIKI~ 1R r <> 

DBr.inouı 

dairesinde kapalı ve mühürlü teklif rnektuplannı ko:nisyona vermi§ bu • 
lunmaları. 

4 - Saat 13 den sonra verilecek teklif knlıul edilmiyeeeği. 

T k 
• CU~lA l'umaTtt11I 

a vım 26 Şubat 27 Şubat 
=======tı ı Zilhicce ı 5Zilhicce 

5 - Posta ile gönderilecek zarfların poatacla gecikmesinden 
m\itevellit teahhurun nazan itibare alınmıyacağı. ( 151 ) 

GUJl dOtuf!J 5 4 1 6 ~9 
17,55 17,57 

M. M. V. Deniz M erkez Satmalma Komisyonu R iyasetinden: 
Cinsi Kilo Tahmin edilen kıymeti T~inatı Müna• 

1 
: 

Gtm ballf> 
Sab&b oamaaı 

011• namazı 
lldndl O&lQUI 

6 O!'i 6 O:' 
12 27 12 27 Allautal Kö§ebent, 

Akf&m namuı 
Yatm aamuı 
lJm&)ı 

ı ~.3 1 15.~2 Levha ve Perçin 
11.~s 17.51 ••• M 
t 9 25 • t 9 26 çıvısı. eanuu. 4 129 12.000 lira 900 lira 1. Mart 937 
5 02 3 O > Galvanizli ve siyah 

ı, Yılın geçen g11ııler1 
Yılm k&lan günleri 

!17 58 1 la k 
31)8 307 aaç evhalar , öte-

·-----------...ı.----= bent ve perçin çiviıi 

... 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 63 

nr AN TURGENlEV 
Süreyya Sami E1'en 

LİZA 

., 
1937 - İstanbul 

mecmuu. 108.802 20. 000 ,, 1050 ,, ,, 
1 - Tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatlan ve MünalCua 

~ günleri yukanda yazılı Allautal Levha, kö,ebent ve perçin çivilerinin mü· 
• nakaaaıı kapalı zarfla 1-Mart-937 Pazartesi günü saat 14 ve Galvaniz· 

li levha ile saç levhaların ve köşebent lerle perçin çivilerinin münakuuı ke· 
za kapab zarfla ayni ıünde saat on bette Ankarada M. M. vekileti bina• 
ımda müte,ekkil Dz. Merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek iıtey enlerin her gün münakasasma iıtiralC 
edeceklerin de birinci maddede yazılı gün ve saatte komiıyona müracaat• 
lan. 

3 - Münakasaya ittirak edecek taliplerin zarflannı utulü dairesinde 
kapalı ve mühürlü olarak münakasa yatinden bir saat evvel komisyona 
venneleri li.zmıdır. Posta ile gönderi lecek zarflarda postadan mütevellit 
teahhur nuan itibare abnmıyacaktır. (152) 

Kocaeli Vilayetinden 
Adapazan - Hendek yolunun 25-l-000 - 26+ 460 kilometreleri 

arumda 1460 metrelik kısmm esaslı tamiratı martın dördüncü Perıembe 
aünü saat on be~t~ açık ekıilbne sure tile ihale edilecektir. Ketif bedeli 
4658 lira 56 kuruttur. lıteklilerin 349 lira 40 kuruJluk muvakkat temi • 
nat mektubu veya Banka makbuzile Vilayet makamma ketif ve şartna • 
mesini görmek iıtiyenlerin Kocaeli Nafia Müdürlüğüne müracaatları 

Fiyatı: 100 bruf VAKIT Kitabevi (997)' 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartımanlarm
da daire 2 numara 3 de hastalan-
nı kabul eder. Cumartesi gilnlerf 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Eksi\tme Komisyonundan 

1 - Tuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire tamiri ile 
iki adet ıu tanla İn§Uı açık eksilbneye konulmuıtur. Ketif bedeli 2984 li· 
ra 75 kuruttur. . 

2 - Bu ite ait tartnameler ıun lardır: 
A - İdari prtname 
JJ - Fenni fU'lname . 
3 - lateldiler bu f&l'bWDeleri 15 brut mukabilinde lıtanbul limanı 

- sahil ııhbiye merkezi Levazmımc:lan alabilirler. 
•,•.•ta·,.-~·u•l •L•e•v•a•z•ım-•ı•1111111ı"'rll!IHl!l!i•i • 4 - Eksilbne 9/ Mart 937 salı günü aut 15 de Galatada Kara Mua-

Sat 1 n a l 111 a tafa pqa sokağında mezkU.. Merkez ekıiltme komisyonunda yapdac:aktır. 

,, , ,, ,, ,, ;, 21 121 67 243 34 
,, , " " ,, " 22 112 98 225 96 

ko111l•yonundan 5 - Eksiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat paraımı vez-

;ı.-----------:ı nemize yatırmalan f&llbr. ( 1037) 
-~-~--__:_--~-------~----~---~~~--

" ,, " ,, ,, ,, 23 112 98 225 96 

~~~l'Jda yazılı mallar 9- 3-937 ulı günü aut 14 de satılacaktir. 
\, l'~~ İatikrazı dahili ve o/0 5 faizli Hazine tahvilleri de kabul olu • 

~~ ~,":-"'. vakti muayyeninc:len evvel o/o 7 ,5 pey akçelerini yatırarak 
~ '"'111 •e saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde mütefek· 

'~lld J'onuna müracaatlan. (M) (1003) 

arnıa genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

~ ll, ··'-· 
\ "'~ '"'Flğıda mikdar, tahmin, !&J'bWne bedeli ve ilk teminatlan ya-
~ kilim hizalannda ya zıh gün ve saatte kapalı zarf uıulile 

,~ ...... ş_ . 
\,ı' ' rtnameleri komisyondan 
\~ tt~~rın şartnamede yazılı 
\' llıektuplarını vaktinden 

~t tahmin bedeli 

~~ 900 Kr. 

330 .. 

alınabilecek olan bu eksilbneye gir. 
belge ve teminat içinde bulundura • 
bir saat evvel komiıyona vermit ol-

Şartname 
bedeli 

205 Kr. 

llk teminat 

L K. 
3037 50 

S69 25 

(1054) 

Eksiltme 

8 3 937 

P. ert. S. 101 
,, H H isi 

İ ı tanb ul v0 0ama Md. emrinde Belediyeler Bankasından: 
bulunan Müdafaa mavunuma ko • 
nulacak motör ile ketfi mucibince Ankarada Hukuk Fakülteıi yamnda inta edilmekte bulunan Bele • 
tamiratı 12-Mart- 1937 Cuma SÜ· diyeler Bankuı için yaptınlacak Mobilya, mefruşat ve Dckoruyon işleri, 
nü aaat 15 de Tophanede Satmalma •tağıdaki tartlar altında ve kapalı zarf uıuliyle ve on bet gün müddetle 

Komisyonunda kapah zarfla eksilt • eksiltmeye konulmuıtur .. 
maı yapdacaktır. Tahmin bedeli 1 - İtin muhammen bedeli 33.000 Türk Lirasıdır. 
6628 liradır. llk teminatı 497 lira 2 - Eksiltmeye konulan mobilya, tefrifat ve dekoruyon iflerinin 
10 kuruttur. Şartname ve nümune· nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnameıile, mukavelename projeıinde 
ıi Komisyonda görülebilir. lıteklile· ve bunlara bağlı plin, reıim ve projelerde göıterilmiJtir. 

lıtekliler bu evrak ve resimleri Bankanm lstanbulda Galatada Bah • 
rin kanuni vesikalarile teklif mek • • 

de tiyar hanında bulunan Kontrol Mimarı Bay Seyfinin Bürosundan yirmi 
tuplannı ihale saatin n bir saat ev· 
vel Komisyona vermeleri. (JJS) lira mukabilinde alabilirler. 

(478) 3 - Eksiltme: 8-Mart-937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
) Belediyeler Bankuı ldare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerde bulunması şart olan vuıflar. 
Kirahk klglr ev ve ~Ukkln A. - Eksilbneye konulan Mobilya itini yapabilecek kudret ve kahili· 

&.,,ttkta§ Vakıf Akıcırlar ldare81n- yeti haiz hali faaliyette mobilya Fabrika veya imalathane sahibi olmak; 
de n: B - Son üç sene içinde bir defada laakal 30.000 liralık bir mobilya 

Beıiktaıta Akaretlerde 14. 18, 29, i§İni nizasız ve itilifsız olarak muvaffakiyetle ba~, olm~k. 
30, 33, 45, 46, 47 numaralı evlerle 15, 19 C - Asgari 30.000 liralık itiban maliıi bulunmak. 
20, 21. 24, 28, 43 numaralı dükkanlara- O-Muhammen bedelin o/o 7,5 u niıbetinde muvakkat teminat ver· 
çık artırma suretiyle kiraya verileceğin· mek. 

den isteklilerin 3 Mart 937 çarpmba 5 - lıtekliler teklif mektuplarını ve ~ede yaidı diğer veaika • 
günü saat 15 e kadar Befikta§ta Akaret· 
lerde 54 numarada mütevelli kaymakam· lan azami S--Mart- 937 Pazartesi günü saat 12 ye kadar Ankarada Be-
lıiına ıııürac:aatlan. f lediyeler Bankasına göndemıİ§ olmaları ve ekıilbne saatinde bizzat veya 

(V. No. 2og32) vekillerinin ekailtmede bulunmalan li.mncLr. (381) (973)_, 
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\rr urk iye U mumi Mumessillıği: 

DEV GiBi 
CUCE GiBi 

HELiOS MhESSESATI 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 12t 

(Yeni binasında) 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek· 
rar pudralanmıya hacet yok. 
İşte; havalandrnlmış yeni 
T okalon pudrasının ga -

ranti muhassenatı bunlar -

dır. Bu cazip havalandır · 
ma usulü, Parisli bir kim · 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan -

dmlmış yegane hafif pud · 
radır. Şimdiye kadar yapı · 
lan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. 
Bu usul, T okalon pudrasr 

nm istihzarında kullanıl · 
maktadrr. işte bunun için· 
dir ki, T okalon pudrası, 

daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya · 
pışır cildi hemen hemen 

görünmez bir güzellik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
maki19j şeklini vermeden 

kalın ldi pudralardan ta • 

mamen başka bir tesir ya • 
par. Bu yen~ Toka1on pud
rası yüze yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud .. 
ra" tabir ederler. Artık n·~ 

parlak burun, ne yağlı ci'1t 
görünmiyecek, belki rüz • 
gar, Y.ağmurun, terlemenin 
icrayı tesir ederniyeceği mat, 
saf ve sevimli bir ten gö -
rünecektir. 

Devlet : Dem1iyolları ve Limanları işletme 
. . >'· ·> Umum ida1'esi ilô.nları ·' : •J\,..;. • .. 

r 

KUPONLU VADt;Li 

400 
3500 
3000 

" 
" 
" 
" 

" 
,, Çuval 

İskarta ip 
,, Kınnap 

" " " 
" 

,, ,, 
" " " 
" " " " 10000 ,, ,, Kanaviçe ,, ,, ,, ,, 

2000 ,, ,, Çuval ,, ,, ,, ,, - Birinci sınıf Operatör -
lor. CAFER TA y y AR 3500 H ,, Çul il H H '1 

200 ,, ,, Marka bezi ,, ,, ,, ,, 
estetik ve her nevi erkek ve kadm ame- ,j 
liyatıarı, rahim hastalxklan n doğum 8000 ,, ,, Bir metrelik kasıntı ipi ,, ,, ,, ;· 

mutehUBıat 26 Kalem hurda otomobil yedek parçalan Cibali Nakliyat !ııbe 
::rı~ ::::r MECCANEN 2000 Kilo Kanaviçe Şemsi paşa İşleme evinde 

muayene 600 ,, Çul ,, ,, ,, ,, 

P&rls Tıp Fakülteei S. asietam dimağ, 

" p ,, ,, " ,, Öğleden sonra 1lcretlldtr. 1200 1 /. 
Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han e · J 

.. _. No. ı, Telefon: HOS& Y ukanda cins ve mikdarlan ya vlı malzem~ 9 1111 937 tarihİJ1 ô~ 

• ----• ·----• lıyan Salı günü aaat 10 pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malları ~ i o~ 11 

N 1 Ş A N Y A N üzere her gün hizalarında gösterilen mahallere pazarlık için de ta~111ıi/ 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan aşağıda yazılı (3) gu • nan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta l 

rup malzeme her gurup ayn, ayn ihale edilmek üzere 4-3-37 Perşembe Hastalarını hergün akşama kadar lar Levazım ve Mübayaat şubesi müdüdüğündeki sabş Komisyoııııl1' 
gihı(i saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iıletnıe ko · Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında racaatlan. (884) ıK 
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mektep sokak 35 numaralı mua,.. lif" 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazdı muvakkat teminat ve yenehanesinde tedavi eder. 1 - Şartname ve nümunesi mucibince (30.000) tabaka beY,.ı , 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilbne günü ıaatine kadar komia· Tel: 40843 lr aleminyum kaadı pazarlıkla satın alınacaktır. t 16 
y~ müracaatlan lazmıdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız İlkmcktcp tahsilini b~tirrniş orta 2 - Pazarlık 2~2-937 tarih ine rasthyan Cuma günü .a• ı 
olarak dağıtılmaktadır. mektepte iki aene okumuş bır Bayan val- Kabatqta Levazon ve Mubayaat Şubesindeki Almı KomisyonUJldJ , 

desi1e birlikte apartıman kapıcılığına ta- caktır. ıA 
1 - 250 kilo dana derisi, 400 kilo kösele, 40 kilo kromlu kösele mu· Jll'' 

liptir. Devren de olabilir. 3 Ş rtn 1 l k h .. ·· .. ubedeıt llammen bedeli 1187 lira 60 kuru§ ve muvakkat teminah 8907 kuruştur. - a ame er parasız o ara er gun sozu geçen § 

2 - 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 696 lira ve muvakkat Adres: Aksaray llo~hor caddesi bilir. 5 f 
Akarca sokak Karadenız Mensucat 4 1 t klil . hk · · t · d'I .. tte (J'!.1"o 1, 

t--1-ab 5220 kuruıı.tur . d - s e enn pazar ıçm ayın e ı en gun ve saa ··' cmuı T • fabrıkası kar§ısın a numara 13 ' . Jııll"'' l 
3 - (500) beşer yüz metre kırmızı ve yetil şali bez muhammen be- -------------- venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin o (9ı1 

aen 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. (805) 

Muhammen bedeli 8700 lira olan 15000 kilo zeytin yağı 1/ 3 '937 pa- ı 
aartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci İ§let
me komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın almacakhr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 652,5 liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 936 gün Vf: 3297 No. lu 
nf.iıhumda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınını§ vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de on dörde kadar komisyon "reisliğin~ ver
me1erl Jhundrr. 

Bu ite alt tartname ve mukaveleprojeleri parasız olarak komİ$yondan 
1 

C!alrtı1maktadır. ( 804) 

. KURUN 
Abone şartları 

Vıll ılc 6 aylık J aylık A}'bl& 

Memleketımizd6 7f 0 420 2JS 110 
Yabancı yerlere 1350 12S 400 150 

~oı~ Birliiine t I SOO 9SO SOO I 
Qırmıyen yerlere I 80 

Turkıyenın her posta merkezinde KURUN't 
- abone yazılır. -

Telefon 
ldare~ 24370 
Vazı itleri: 21413 

...... - .. ~ 
Poat& kutusuı -

.,.....,, -'T' elarat ııdreai: KU~UN latanhul 

Basıldığı yer: fsıanbul Ankara Caddeti 

V AKIT Yurdu. 

Sahibi. ASIM US 

Ne~riyat dırekıôrii : Refik A. SevVlf(iJ 

5000 Kilo 

12500 " 
8000 

10000 

15/ 45 
15/ 50 
16/ 60 
17/ 70 

35500 .ı 
ef1 

1 - Nev'i ve mikdarı yukanda yazılı 35500 kilo çivi tartı1'rıı I 
cibince pazarlıkla ıatın alınacaktır. t 16 • 

il - Pazarlık 12/ 111 1 937 tarihine rastlıyan Cuma günü r•1,pJ1 
Kabatatla Levazun ve mübayaat §Ubesindeki alon komisyonun a ,i 
cakbr. de~"" 

Dl - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fube f 
~~ ~~ 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 1f ıJıııJf J 

venme paralarile birlikte adı ıeçen Komisyona gelmeleri ililt 
0

( 1 ~ 


