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llaJcar teın'8t ' 4 ( • \. • \ . ) - Bea.rn tayyare 
" ll ile Dlensup iki tayyare, bir ge. ' 
lerdıUŞu esnasında müsademe etmiş. ; 
~ k .. • 1'ayYarelerde bulunan altı kf. ' 

C>11:tifr haline gelmişlerdir. 
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~ı:latıbııı llct~t Fah,iiltes-iwi,e dün 

teııı ~ İ\~tDniversitesinde yeni ku. 
~~ ~ıı. ~t li'akültesinin a~ılma tö. 
r:.:. ... ~ 11\'tllc ;7 de İstanbul Oniver 
'""tı.~~~ lö ak~ltesinde yapılmış. 
~ :tii~~ınde üniversite pro. 

---- tedrisat direktörü 

Milano müzakerelerinden bahsederken 

Dr. 

yrıpı"ltuı törenden bir görünüş 

,.e Udisat Fakürte5ine kaydedilmiş o. 
lan talebeler hazır bulunmuşlardır. 

Evvela Üniversite Rektörü B. Ce. 
mil Bilsel kürsüye gelmiş; tkti..cıat Fa. 
kültesinin açılm"Mı hakkındaki gaye. 

c 8omı: &a. 7 sa. sı 

Aras'a 

ITALYA 
Yugolavya 

Bir anlaşma 
yapacaklar 

l 

Belgrad, 4 (A.A.) - Havas muha. 
biri bildiriyor: 

Öğrenildiğine göre, Balkan An. 
tantı konferaıisının toplantısı arife. 
sinde vukua gelen ve gittikçe daha 
sıkılaşan Italyan - Yugoslav yaklaş. 
ması ile aynı zamanda tesadüf eden 
Aras Ciano konuşmalarrndan sonra 
İtalyan - Yugoslavya dostluk mua. 
hedesinin akdi düşünülmektedir. 

Finansiyal 1 aymis'in 1 ürkiye nüshası 

İsmtt İnönü bir lngiliz 
gazetesinde Atatürk iç~iı 

bir makale neşrettiler .. . 

Tar ·hi ·bir-. eser çöküyor; 
. ., . . 

Ne gibi tedbir
ler aldınız? 

Fethiyenin dünli'ii. ve bugiinkü hali 

Roma. 4 (A.A.) - İyi haber alan -:: 
İtalyan mahafiJi, Kont Cia.no ile Yu. 
goslavya ve Yunanistan hariciye na. 
zırları arasında yakında konuşmalar. 

da bulunulacağı hakkrndaki haberleri 
yalanlamamaktadrr. Yalnrz bu müJa. 
katlar irin bu ana kadar hiçhir tarih 
te.cıbit edilmiş olmadığı tebarüz etti. 
rilmektedir. 

Centl"vrey~ gidecek olan 

Sur iqe hegeti 
şehrimizde 

Suriye Vatani partisi erl<anındanl 
Cemil Nurettin, Sadullah Cabirt ve 
Necipten müteşekkil bulunan ve Ce. 
nevreye gidecek olan heyet dün ak. 
şam Toros Ekspresi ile şehrimize gel. 

, ~ ve Pera,palaa oteline iıunJ§Ier~. 

Dün lstrıiıbul Künservatuoorından m~un olan on talebeye 'OObi Muhittin Ua.. 
ti.iındağ tarafuıdcm dipZomaları verilmiştir. BmYlda vali ve ta7.e~~Jl.~ 

Yaz1.1'1nı 'J. inci 8aJ.11./am1Zdıı ~ 



1-KURUN S ŞUBAT 1937 

1 eşki/8.tıesasige kanunundakı değişiklikler 

Bugün Mecliste görü
şülmeğe başlanıyor 

Siyasi müsteşarhklar layihasının 
· esasları nelerdir ? 

Ankara., 4 (Hususi muhabirimiz -ı 
den, telefonla) - Teşkilatıesasiye ka-
nunundaki yapılacak değişiklikler i -
çln verilen rn.yihanm müzakeresine 
BUyUk Millet Meclisinde yarınki cuma 
günü (bugün) başlanılacaktır. 

Teşkilatıesasiye kanununa ait mü
zakereler arasında konU§ulaca.k olan 
siya.si müsteşarlıklar hakkındaki ka -
nun IAyilıası Teşkilatıesasiye encüme
ninden çıkmıştır. Bu münasebetle, Ve
killer Heyeti kanununda da tadilat ya
pılması 18.zmı. görüldüğünden müste -
prlıklar kanun H\yihası yeni Vekiller 
Heyeti layihasile birleştirilerek ha • 
zırlanmı.ştır. 

Evvelce Vekillor Heyeti kanununda 
Vekaletlerin isimleri zikredildiği hal
de ibu yeni layihada isimler zikredil -
memekted.ir. 

Veklllerin adedi asgari 12, 3.7.ami 
16 olacaktır diniliyor. Bu adette "Dev
let vekili" namı altındaki vekfıletsiz 
vekiller de dahildir. Kabineyi teşkile 
memur olan Başvekil kabinesinde ça
lışacak vekillerin adedini ve ünvan -
larmı bir liste ile Meclise arzedecek
ttr. 

Slyast miisteşarla.rm vazifesi ve • 
kft.letlerin Meclise ait işlerini takip et-

mek, Mecliste suallere vekil namma 
cevap vermek, vekfilctte vekil tarafm
dan kendisine verilen muayyen işleri 
görmektir. Bu sonuncu vazifenin gek
li kararname ile tesbit edilecektir. 

Bu vazifeleri alan mtisteşarlarm i
cabında mes'uliyetleri ancak mali ve 
cezai olacak vekaletin Meclise karıt 
olan siyasi mes'uliyeti münhasıran ve
kilin uhdesinde kalacaktır. 

Müsteşarlar icabında vekillere ni
yaoot edebileceklerdir. Bu takdirde 
\'ekil gibi siyasi mes'uliyetleri olacak
tır. 

Hangi vekfıletin bir veya mütead -
dit müsteşarı olabileceğinin takdiri 
Başvekalete bırakılmıştır. Tayinleri 
Başvekil tarafından yapılacak ve ira,. 

dei rnilhyeye iktiran edecektir. 
Kabinenin toptan istifa veya iskar 

tında siyasi müsteşarlar da çekilecek
lerse de herhangi bir vekilin gu veya 
bu sebeple çekilmesi o vekalet müs • 
teşarımn çekilmesini icap etmiyecek
tir. 

Müsteşarların muhakemesi divanı 
alide göriilecek ve ithamları iskatla -
rmı icap edecektir. 

Tahsisat olarak her müsteşara 200 
)ira aylık kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet· n tekimülü 
(tJstyanı 1 incide) 

TUrkiye CUmhuriyetine ait esaslı 
vasıflarından olmak U7.erc ilave edi -
lecek kelimelerden bazısı (Milliyet -
silik gibi) milli mücadele hareketi ile 
beraber doğmuştur; diğer bazısı 

(Devletçilik gibi) bUyük bir zaferden 
sonra esaslı ıslahata giriştikten son
ra kabul olunmuştur. Şimdi Teşkilatı
esasiye k8.l)ununa bir kelime şeklinde 
giren bu fikirlerden ve prensiplerden 
herbirinin tatbikatı yolunda büyük 
mücadeleler olmuştur. 

Demek istiyoruz ki Teşkilatıesasi -
ye kanunumuza. giren bu yeni kelime
ler teker teker okunduğu halde mana
larını müphem görenler veyahut bu 
kelimeleri arsıulusal manalarda. alan -
lar bulunabilir. Hakikati halde ise bu 
kelimelerin her biri büyüklerimizin 
senelerce didinerek, uğraşarak kendi 
milli hayatımızın icaplarını tetkik e -
derek buldukları ve tatbikat netice -
sinde feyizli tesirlerine kanaat getir -
dikleri prensipleri ifade eden birer re
miz hükm.Undedir. Onun için bu keli -
melerin asıl manalanru ve hüviyet -
!erini anlamak istiyenler on üç sene -
denberi Tilrkiyede olup biten hadise -
leri bütiln tef erriiatı ile gözönUne ge
tirmelidir. 

Vaktile imparatorluk devrinde 93 

muş bulunmasında, diğer ta.raftan ~ 
mamen milli bünyemizin ihtiyaçların
dan doğan ve milli varlık için paha 
biçilmez bir değerde bulunan Teşkill
tıcsaslyemiz uınumt hayatın ıamanla 
mazhar olduğu inkişaflara göre de -
vamlı, auurlu :ve tedrict bir surette te
ktımül etmekte .Qlmasmdadır. ~ 
"inkılli.pçılık" prensibinin T~kilAtıe -
sasiyeye daimi bir madde olarak gir
mesi de bundandır. 

Şu noktaya işaret etmek isteriz ki, 
Teşkilatıesasiye kanunumuza "inkılA.p. 
çıltk,, vasfının girmesile başka mille~ 
lerin diIIerinde mukabili bulunmıyan 
yeni bir kelimeye resmt bir mevki ve
rilm iş oluyor. Bundan sonra (ihtiW) 
ile (inkıliip) kelimeleri biribirinden 
ayrılmış oluyor. Çünkü ihtilal kanun 
harici vesait ile devlet ve millet ha -
yatında esaslı değişiklikler yapmak -
tır. Büyük kurtuluş mücadelesinden 
eonra artık bu tarih safhası kapan -
mıştır. Yalnız Türkiye Cilmhuriyeti 
bu türlü değişiklikleri icap ederse nor
mal ve kanuni şekilde tahakkuk ettir
mek yolunu açmıştır. Bunun içindir 
ki (inkılapçılık) kelimesi milliyetçi -
lik, halk!;ılık, devletçilik laiklik .. mef
humları ile birlikte TeşkilA.tıesasiye 

kanununa girmektedir. 
ASIM US 

lauıunuesasisini yapanlar bu kanunu- --------------
esasi denilen şeyin Garp filozofları ve 
devlet adamları tarafından her türlü 
içtlınat ve milli hastalıklara karşı de
va olıı.rnk keşfedilmiş terkibi değiş -
mez bir reçete fa.rzediyorlardı. Meb'
usla.r meclisi şeklinde bir heyet top -
lanmca memleketteki fenalıkların ta
mamen ve kendi kendine ortadan kal
kacağını sanıyorlardı. Onun için 93 I 
Mitat Paşa Kanunuesasisi Fransız Ka
nunuesasisinin tercümesinden başka 

Türk - lngiliz 
Sanaqi f aaligeti 

Yakında beş; m·ıyonluk bir 
mukav 1 daha yapılacak 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajanstı 
bildiriyor: 

Türk hükttmetile fngiliz çelik fir. 
maları arasında neticelenen müzakere-

bir şey değildi. 10 Temmuz Meşruti - ler sonunda sek:z firma i~in imzalanan 
yet inkılabından sonra da yine bu ka- takriben üç milyon İngiliz liralık mu- I 
nunuesa.s! temel olarak kaldı. Yalnız kaveleler, Türkiyenin ikinci be' yıllık 

0 zaman toplanan Millet Meclisi kn.nu-
1 

planına dahil bulunmaktadır. Eğer ha- 1 
nun şurasında, burasında ufok tefek len icra edilmekte olan müzakereler de 

1 
değişiklikler yaptı. Onun içindir ki n:ticelenirs7. b7ş milyon İngiliz liralık 
hUkUmda.rlık ve hilafet mUessesesininl bır başka sıparış ldaha alınac!lktır. 1 

millete yüklediği zararlar milli biln -
yeye uymıyan bu Kanunuesasi takti - Anka1a imar müdüriüğü 
dinin tatbikatı ile bir kat daha art -

/ 
A ., d l k 

mıştı. agve ı ece 
İşte bugUnkU milli ido.remizin ka- Ankara, 4 (Tlef onla) - Dahiliye 

ro.kterini bu noktada aramak Hi.zım - vekaleti Ankara İmar mildürlilğünün 1 
dır: Tilrkiye Cümhuriyetinin eski ida- Irlğvi için bir kanun projesi hazırla-' 
relerden farkı yalnız bir (Ciiınhuri - ma.~tadır. Vekfüet Ankara vilayeti 1-

Türk kitap ve 
~ • • 

resım sergısı 

Atinada mUıterek 
dostluğun tezahürüne 

sebep oluyor 
Atina (Hususi) 

- Parnas salonun 
da açılan Türk re. 
sim ve kitap ser. 
gisi gerek halk, 
gerekse matbuat 
tarafından büyük 
bir alaka ile takip 
edilmektedir. 

Sergide 400 ki. 
tap ve 76 tane tab. 
lo vardır. Bütün 

Atinadal.:i lcitap ve gazeteler, sergi 
resim sergimizi ida münasebetile, bu. 
wıns ·a uap" a.ı günkü Türk resmi 

hakkın da tafsil at 
veriyor Ye Türk -

Yunan müşterek dostluğunun sanat 
cephesinden bahsediyorlar. 

Bu arada Elefteron Vima şunları 
yazmaktadır: 

"Parnas salonlannda açılan Türk 
kitap ve resim sergisinde Türk - Yu. 
nan dostluğunun samimiyeti hüküm. 
femıadır. Sergi eski ve yeni T\irki. 
yenin farkım ve elde edilen terakkiyi 
canlandırmaktadır. Bu büyük terak. 
ki daha ilk bakışta göze çarpmakta. 
dır. 

Eski devrin softaları resim yapma. 
ya cevaz vermediklerinden, gördüğü. 
müz resimler yeni re.-..cıamların eseri. 
dir. Sergideki kitaplar da Türk kt. 
tapçılığının terakkiyatını pek berrak 
olarak "rtava koymaktadır.,, 

ispanyada tekrar 
müdaha'e ba?ladı 

Londra~ 4 - Gazetelerin bir çoğu 
İtalyanlarla Almanların İspanyadaki 
yeni faaliyetleri hakkında uzun uzadı
ya tafsilat vermektedirler. 

Londra, 4 (A.A.) - Havas aiansı 
muhabirinden: • .. 

Diplomasi mahafil, geçen cuma gU
nü Cadit'e yeniden bir takını İtalyan 
askerleri çıkarılmış olduğuna dair Ti
mes gazetesi tarafından verilen haberi 
teyit etmekteldir. 

Bu kuvvetlerin miktarı malCim de
ğildir. 

FRANSADAN DA GiDiYOR 
Paris, 4 (A.A.) - E<:ho de Paris 

gazetesi, İspanyol hükumet kuvvetler:. 
ne iltihak etmek üzere giden yeni gö
nüllü sevkiyatını haber vermektedir. 

Avcılar Birliği başkanı 
vefat etti 

İstanbul Avcılar ve Atıcılar Birli. 
ğinin kıymetli başkanı Asım Turgut 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 
11 de Modada Çınar sokağında 18 nu 
maralı evinden kaldırılarak namazı 

Selimiye camiinde kılındıktan sonra 
aile kabristanına. defnedilecektir. 

lstanbul Avcılar ve Atıcılar Blr. 
liğinden: 

Sonsuz bir teessür içinde bulunan 
Birliğimiz bütün azasının cenaze me. 
rasiminde bulunmasını diliyerek ke. 
derdide aile.c:ıine ve bütün avcr arka. 
daşlara kalbi taziyetlerini bildirir. 

A_ÇLIK 
RO ·1AN 

Yazan: . 

Refik Ahmet Seveng11 

Pek yakında 

yet) olmasında değildir. Bu idare şek- mar i~!erinin normal bir hal almış ol- ._ _____________ __ 

linin bUyUk bir kurtuluş mücadelcs! 1 duğunu göz önünde bulundurmakta ve ler imar heyetile Anlcara belediyesine 
isinde kendi milli varlığımızdan doğ - imar :müdürlüğü kadrosunun belediye · devrini muvafık görmektedir. 

Cumhuriyet Merkeı 
Bankası toplantısı 

Nizamnamede hisse senetlerine Jaif 
olan iki madde değıştirıldi.- Dövızıef 
hakkında geni hükümler konu/dil 

Ankara, 4 (Telef onla) - Cum. 
huriyet Merkez Bankası umu . 
mi heyeti bugün saat 14,30 da reis 
Nusret l\letya'nın reisliğinde toplan. 
mış ve esas nizamnamesinin 19 ve 20 
inci maddelerinin değiştirilmesi ile 
nizamnameye ithali teklif olunan bazı 
maddeler üzerinde görüşmüştür. 

Fevkalade toplantının ruznamesin. 
deki bu iki teklif azalarca çok yerinde 
görülmüş ve ittifakla kabul edilmiş. 
tir. 

HiSSE SENETLERi NASIL 
OLACAK? 

Ni"ıa.mnamenin 19 ve 20 inci mad. 
delerinin yeni şekillerine göre, her 
hisse senedi idare meclisi reisi ile 
umum müdürün veya banka namına 
imza atmağa salahiyetli iki memurun 
imzalarım, sıra numarasını, hangi 
seriden olduğunu gösteren işareti, iti. 
bari kıymeti ve sair münasip kayıd ve 
şartları ve 30 kuponu muhtevi ola. 
caktır. Hissedarlara asıl senet veri. 
linceye kadar ve senet bedelinin k. 
mamen tahsilinden sonra bankaca bi. 
rer makbuz ilmühaberi verilecektir. 

Bir hisse senedinin yüzde 70 şi 
tahsil edilmedikçe ferağ olunamıya. 
caktır. Ödendikten sonra da ferağ 
muamelesi ancak bankanın muvafa. 
katile yapılacaktır. Senedi başkasına 
devir keyfiyetinin hi~edarlara mah. 
sus olan deftere kayıd ve tescil edil. 
mesi de lazımdır. 

KABUL EDiLEN YENi 
HlJIJ1lJ11LER 

Yukardaki iki maddenin tadili ka. 
bul edildikten sonra nizamnameye 
konulması teklif edilen maddelerin 
müzakeresine başlanmıs ve ittifakla 
kabul edilmiştir, 

Kabul edilen yeni hükümler şun. 
tardır: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban. 
kası filen alhna kabili tahvil ecnebi 
dövizleri alıp satmağa mezun olduğu 
gibi beynelmilel tediye vasıtaları olan 
haşhca paraların bu şeraiti yeniden 
ibraz edeceği tarihe kadar Merkez 
Bankası gördüğü lüzum üzerine bu 
şartlan haiz olmıyan diğer ecnebi dö. 
vizleri de alıp satmağa ve bu dövizler 
mukahi1i emiqyon yapmağa mezun ad 
dedilmiştir. 

Vadeleri 90 günü tecavüz etmiye 
cek olan bu ikinci nevi dövizlerin alım 
hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabili 
yapılacak emb:;yon miktarının tayini 
i~in idare meclisinde en az beş azanın 
ittifakı ~rt sayılmıştır. 

Bu dövizlerin alım ve satımından 

dolayi vuku bulabilecek zn~r~ 
ne .sonlarında hususi ihtiY•t er 
mevcudundan mahsup edilt~ 

' Ecnebi döviz ürerindell t 
yaptığı muameleden müteve~ 
mal karın fevkinde hasıl 0 ~ 
fevkalade karlarla MerkCZ. # 
''Hususi ihtiyat akçası,, t,eşk~l tJo' 
bu hususi evsafı haiz devıe:iJl J 
tı mübayaası suretile teınrıib 
lecektir. . -1' 

Bu miktar 6 milyona ba]ığ ~ 
kadar anaparaya il.3.ve 01una.c 
miktarı a.~tığı takdirde f a.zlaS.~J 
nın ihtiyat akçasma ilave ed11tı't6 Bu hükümler 1936 dall 
mer'i olacaktır. 

Beynelmilel tediye v~J. 
başlıca paraların yeniden fil~ 
kabili tahvil döviz vaziyeti ik 
tiği tarihi takip eden ilk seııe 
dan itibaren bu hususi ihtiyat~ 
alınmış tahvilat sermayeden tC 
dilmemi§ yüzde 30 bakiyeye •,rt 
ben ve borsa fiyatile hissedaf1 

edilecektir. atı' 
Geri kalacak bir buçuk ın~Y oıs'_ 

sayılı kanunla teş1dl ediJzniŞ ~ 
mortisman sandığına devrol ~ 

Ancak, sermaye ve ihti~at ti". 
nin yüzde ellisinden fazla bil' 
tahvilata yatıramıyacak olan . el"' 
bu münasebetle portföyünde bitil 
vüz vukuu halinde o sene ve ~ 
teakip seneler temettü hi~rlli 
tında A, B, C, serileri bıs•e 
temettü hisseleri takdirine bO~ 
tile bu tahvilattan verilmek s\J 
zeltilecektir. ..tfl 

Deruhte edilen tedavül ~ 
larak Merkez Bankasına de~ 
.,,_:fO. .,VIUG"'l , .. llUl'-4UC 4Y~1rııif 

olarak ba kaca iktisap edil ~ 
kul kıymetlerden bir klsmını1' ~ 
mammm satılıp yerine diğer~ 
kıymetlCT ikamesine MerkeJ: 
mezun kılmmııtır. ~ 

İkinci madlde mucibince :nr~ 
lip hususi ihtiyat akçesi 4,S ıc-fl 
raya baliğ olunca Merkez J3~t1~ 
mayesinin tamamı tediye edil 
tarak heup edilecektir. sJ ~ 

Cümhuriyet Merkez Bank• ~ 
lanna sigorta ve tekaüt ınaaf_.,_,, ~ 

• • . • ''fuY avenetler temını içın bır ~ 
maksadile bir misli de bank• e ~ 
nnın maaılanndan kesüınek "~d 
esas nizamnamenin 83 üncU ~ 
deki hükümler tatbik ediltıletc 
sencl1e memurların bir ayb ~ 
geçmemek şartile, bir hisse • 
banka ;dam,; mezun ola~ 

Milano 
den 

müzakerelerifl 
bahsederken 

(tJ3tya.nı, 1 incide,) 
Nihayet ltalyanın Balkan Antan. 

tı memleketlerine yakınla,maya te. 
şebbüs edeceği söylenmektedir. ltal. 
ya, Balkan antantı başkanı olan B. 
Rüştü Arasa Arnavutluğu askeri ha. 
rekata bir zemin olarak kullanmıya. 
cağını ve Bulgar taditciliğinln, Bul. 
gar - Yugoslav paktının da labat 
ettiği gibi korkulacak birşey olmadığı 
hususunda teminat verecektir. 

Oeu:vre gazetesi, B. Hitlerin son 
nutkunda ltalvadan çok az ehemmi. 
yetle bahsetmiş olmasının B •. Aras 
üzerinde bir tesir uyandırdığını, ve 
Tilrk Bakamnda İtalyanın sandığı 
kadar kuvvetli olmadığı hissi uyan. 
mrş olduhnu yazmaktadır, 

Anadolu Ajamunın notu: 
Fransız gazetelerinden bir kı~mı 

Ar,<t. - Clnno mliH\kahndan hnh..ıe. 
c1e .. ı\en j!arfn ve teecıcıiife R..'lvan tnhrL 
kl\f:t k""'l'''orlı-1'. Mil~nodl\ Türkl. 
yl:' H:-ırictve Vekiline Kont Cfano ta. 
rafından bu yolda teklifler yapılma. 

bir ı' mıt ve buna benzer hiç .1~ 
vukubulmamıştır. 1'il *'., 

Mllano müllkatının dilıt .,,~ 
çok açık gösterilen hedef ~e ~il 1 
rinl değlştirmeğe matuf ol•;, Jıl 
neşriyat, Ankara mahafiUl1 ,, 
le karşılanmıştır. p0JO ;ilJ 

Milano, 4 (A.A.) - po JJ, 1 
ya gazetesi, Kont Ciano ile rJJI ıl. 
Aras arasındaki görüşnıe1.:.u,-• 
sini hulAsa ederek bu giS d'ııl' 
İtalyanın Ege denizindeki rıt>, 
!erinden Tilrkiyenin zar' f'I 
rak istifade etmekte otdll::f'• 
ki endi~elere temamen " utıİ.JI 
diğini müşahede ve tespit ;.ıe~, 

Korrlere Della Serıı ı.-1t' 
göre, Milftno mülakatı "~utUll /. 
metinin ltalyaya karşı eaıı~ 
sabitlerini ter1tetmfş old;: J 
termtştfr. Gazete diyor rfJ 

1 
1:11' meselesi henttz bir ~ l'ııl'_~ıl 
ba1'rlanmamr~hr. fakat btt 1"'' 
zar te~ttlerl~den genf<ı bil' 
anlayış kaydedllmf~." 
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Mm. Staviski'yi bir hırsız 
filminde kullanan ar bence bir 
hicviye yapıyorlar. Fakat herşey 
silinse sanat gene affetmiyor 

~tele!in hemen hepsi yazdılar: 
~ Staviski, Nevyork barlarında 
ıtıaYa .~ Yaptıktan sonra, i§i sine
~ doknıu~ ve film çevirmeğe baş. 

1§. 

l\Jct~ında çözUimez bir düğüm br. 
~ sonra, ölen Staviski, "Di
~' mabedini yakan adam kadar 
llt~dllrdur. Hintte, Çinde, Doğuda, 
diue: adı anılır, çevirdiği dolaplar 

destandır. 

"~~ YilzUnden koca bir devlet 
~hı llıtı.ı", bUyUk bir mill~t utanç 
~ Ut Illeclislerde kıyametler kop
' "e kabineler devrilmi~tl. Yalnız ~:•''l··ı•~ 

Türk haldan 

Müze dah111nae ayrılan 
bir salonda teşhir 

edilecek 
Eski Türk ve t.llm eserleri müze -

sinde yapılmakta olan tadilat yakında 

tamamlanacaktır. 

Müze türlü baknnlardan yeni bir te
kil alacaktır. Bundan başka müze dahi
linde ayrılan bir salonda (Türk halı -
lan) isimli bir miize salonu da vücude 
getirilecektir. 

Bu salonda türlü asırlara ait halı -
crlığm tek~müllerini canlı bir surette 
gösterecek halılar bulunacaktır. 

Salona konacak halrlann sayısı 250 
dir. Kıymeti ide 250 bin lira kadar taJı. 
min edilmektedir. 

Murada kavuşturan kadın 

"Şirinlik Mıskası,,! 
Al}şenin Sa1Jesınde: Bedriqeqi sokakta hangi 
delikanlı görse, bir bakışta aşık olacakmış! 

• .. Ve çocuk istemiyen çocuksuz ka'acakmış 1 
Büyücülük, mıskacılık yaptığı, §t:·' 

nu bunu muratlarına kavu.~urmak i
çin kendilerinden para aldığı iddiasi
le Ayşe isimli bir kadının duruşması
na, dün akşam üzeri, İstanbul asliye 
birinci cezada başlanılmı§tır. 

Ayşe, siyah çarşaflı, tıknaua, ka •. 
ra gözlü, kara kaşlı bir kadındır. Te
miz giyinmiştir. Dikimhanede terzi 
Ahmedin karısı olduğunu, b:ri kız, bi
ri erkek iki çocuğu bulunduğunu söy

derck, "Katiyycn,, dedi "bu kadmca. 
ğız böyle şeylerle uğraşmaz. Bilmez 
ki zaten! öteki kiracılarla araları ar 
çık olduğundan, yok §unu yaptı, yok 
bunu yaptı, diye kendisini buraya k~ 
dar getirttiler i§te!. Allah kuru ifti
radan saklasın, cümle filemi!,, 

Dört şahit daha vardı. Bunlar, gel. 
memi§lerdi. Getirtilmek Uzere, duruş
manın devamı, 11 şubat perşembe gü
nü saat 10 a bırakıldı. 

h ba ıı gll?.etelcrini değil, büttin dün- Açığa 
"'et sınını, aylarca kaphyan dalavc. - Anamın adı Hatice, bab:ı.mm Ele~trik faturaları 
l'et.iu~n son kocaman bir sıfat aldı, otuz memur- Hüseyin. 37 yaşındayım. Tophanede nasıl ödenecek? 

çıkarılan ledi ve ilave etti: 

~L "- §aınp'yonu oldu. Zaman, bü- f Bost:nb:ışında oturuyorum. Şimdi tev Elektrı"k coı"rketi aıın· diye kadar fa-
""C ·~ k l Seyrüse er müdürlüğü emrinde çalı- w w 
b..ı. a ın bir !argıdır. Ne kadar k d kifhanedeyim. turalar "--nn· dekı' yı'rmı· paradan .,_,_ :-~ olu şan otuz a ar memur yaşları elliyi u= ._.....-
' karsa olsun, her yara onun al- doldurduğundan dolayı tahdidi sinne Dava, 677 numaralı kanunun bi. ğı kesirleri halktan almamakta fakat 
~ 'l'a Panm.asa bile örtülür. Nitc- tabi tutularak işlerinden çıkarılmışlar - rinci maddesine göre gelmiştir. Ayşe, yirmi paradan yukarı kesirleri de 
hdı, ,_ dan aylar geçince, sinirler gev 1 d d. 1 mevkuftur. kuruşa ı·bıa;p ederek -'--'·ta idi. Bu •8.§1 dır. Bu memur ar an bele ıyeye ge e - u.o wuuı.A 
l1bı k .a~ çatkınlığı düzeldi. örn. rek vali ve belediye reisine müşterek bir Da.vanm gelişine göre, Ayşe, Bos- hususta şirket nezdinde bir teşebbüs 
l'llt, r~ı Ugultusu yeniden duyula. Mm. Stavi.ski istida vermişlerdir. tanbaşmda Hekim çıkmazında. 29 nu- yapılmı§tır. Bundan sonra yirmi pa.. 
R'lııı d etatet gtirültüsü unutuldu. Dur-} Bu memurlar mesleklerinde ihtisas maralı evde oturan Ali oğlu Ahın.edin radan aşağı kesirleri eskisi gibi gene 
dı, "-ıekınlere, sessjz günlere rastın.say- cahğma kafüışması iyi mi sanki?... ah"b" h ·· k b' b tvıok" ""'cu.klu karısı Emineye, artık "O- almm"'acak fakat yı·rmı· paradan yu-1-.. .ıı.ıe i bu 1 s ı ı ve en uz çalrıaca ır yaşta u- ~ ~" "" "J 

-.ııııe dalı iş daha uzun sürecek, dil. Diyenler belki bulunur. Ama ben on- lunduklarını söyliyerek himaye edilme- cuğu olmaması için bir lira alarak, karı olan kesirler de kuruşa iblAğ e-
li-ah b a Çok sürüklenecekti. Fakat !ardan değilim. Fenaya sövmek, çirki- terini istemişlerdir. Arapça yazılı bir kağıt vermiş, sonra dilmiyecektir. 
ltıl hud 8.§ka oluşlar girdi. Gözlerin ki- ni yok etmek de bir §iirdir. da ilaç yapmak istem.iş. Kocası işi bu Şirket bu kilsürleri nihayet yirmi 
l'ı ~:tlara çevrildiği, kimi uzakfa- Hakkı SUha Gezgin sırada öğrenmiş ve karakola şikayet para olarak bırakacaktır. 
\Odu 1,.::-nıağa koyqlduğu için dedi- Kara Ali kaç ya91ndaym ıt? etmiş. Bundan başka Şemsiyenin kızı Digwer taraftan Elektrik a.irketl te-. 

'b ·: ı.nıası tez geldi geçti. Bedr" d k bulm · · b"" ·· w 
~enı ah " k Bundan yedi sene evvel, Gebı.e, Da.- ıyeye e oca ası ıçın uyu sisatı üzerinde yapılan tetkikler netı. "isJcı ti . l_ak çerçevesi içinde "SU:. UÇ g" tu" r dı·rekto" ru•• haopnolam1a. Kız aldıgıw u··ç ~keri ku 
' P nca ve civarında hoşuna gitmiyenleri - 6lr ' '""" • cesinde tesisatın bugünkü vaziyeti de :r.,, ~1•1 ının n.ldığı kıymet hükmü ne- • • yuya atac.,,, ..... ., sonra gene Ayşeden 

1 Q h d adanılan vasıta.sile öldürtmekten hak- ~·us>• tesb;t cdilmicıtir. Sirkete yapı an yeni a"' d ~.ınenı. Bunu araştırmak da ko- Ş e r m z e aldıw · • ı·k k · ' ~ ~ 
'" egıı Y kında takibat yapılan çütlik sahibi gı ıırın ı mıs asını annesıne ve- bir tebliğde ölüm, kaza ve yangın gibi '!tın ~ll. alnız 5u var, ki bir ada- Kültür Bakanlığı yüksek tt'drisat Dramalı Kara Alinin, HA•A-'a tb-'-i. recek, a.nnesi bu mıskayı kızının üs- mu'"hı"m ahval müstesna olmak Uzere 1iıı aı- arca ba.c;kalarınm hakkını, e. a.ı:ı«UU '---' ..n-- cak d d 

ın t direktörü Bay Cevat, orta tedrisat di - min öldürülmesinden dolayı İstanbul ı.u,uc, asa ve on an sonra a, so- tesisat Uzerindc heyete haber verme-
•~~~ <'o:r~~:1I~~i:::!ıe:eaş:::~~ rektörü Avni, ilk tedrisat direktörü B. ağırceza hakyerinde idama bedel otuz kakta hangi delikanlı görse, kıza bir den hiç bir değişiklik yapılamıyaca.ğı 

. ~ :\14,, ' " bı.w. ;uu ue:m:l'l.ıı.:, a. • i.l~~ kI-Ialdcı şehrimi2e ~elmişlerdir. .,..,,.v-' .vı~hkAm Ôluı:ı, dMysınm t.P.mYf- ba.klşta Aşık olacakmış. Kıza kısmet bildirilmiştir. s:'. ~rd!?' da, "Staviski,, ler onlara ü sek tedrisat direktörü Bay Ce - z.e gittiğini, oradan gelip tekrar gittik- d~, ~etler çıkacak ve hangi nam 
,,~a~ı, nu belirirler, yoksa bu vat ttniversitclde yeni açılacak radyolo- ten sonra, bir defa da.ha geldiğini, f/V- 7'001 bege~rse, onunla e~lenecekm~~· Denizyollar1 vapurları 
~crı ''Staviski,, lerin zekaları mı ji, biyoloji ve pedagoji enstitüleri ile velki günkü duruşmanın, vakit gecik. Fakat, ~ye, anası Şemsı.yey? bu saz Deniz.yollan idaresine ait vapurla,. 
bit Ce ~? diye sormıyacn<Fım. Çünkü meşgul olııcaktır. tiğinden, düne bırakıldığını YamıJf- lerden bahll ıs _açtm~ca,AŞem~ıyeb ınhanma.- rm kömürsüz kalmamaları için Havzai 'l battı Yetin çürUklüğünU isbat et- Orta tedrisat direktörü şehrimizin tık. mış, po ee gı .. !.§. yşenın ~ usus- fahmiyeden diğer gemilere tercihan 
~ıı1,,_ k·rnnıdan bunlann ikisi de bir orta okul ve liselerini gezerek okulun DUn sa.at on dörtte ılan oelsede ta kızla _yaptı~ pa.z:ı;lık, bır buçuk kömUr almaları hakkında bir karar 
ili.. .rcı. <: ı l talebe ve dersini ve laboratuvar işleri - . aç ' lira üzenndenm.ı.ş. Dıger taraftan po- Udd ı· 31 'ki cl 
"'Cl \'"- .ctar. st('r biri, ister öteki ıx- suçlu avukatı, bazı ıstekler ortaya koy . ... ' çıkmıştı. Bu karar m e ı ı n ._L ~ ot ni de inceliyecelttir. l'·"- Ava..nın oturdugu yerde vapılan ,İttıı ı:ıun, sebepler birdir, netice İlk tedrisat direkto"'rü de İstanbul muştur. Kara Ali otuz aeneye mah- ~ .J:.--- ~ kanunda bitmiştir. Şimdiden sonra 
)M, ·ho. ez.·~ R. utuplnrda hurma agwacı kfun lm fakat' af kan <l 1 · ~tırmada da, Arapça bazı eski ki- D · ıı 'd i · vapurları da ;.::~-.ı.edı- Kültür dirckto'"rlu··ğu·· ı"Je yat.rodan ala~ - o uş, unu o ayısı- ta.pi 1 b' l'kte .. l . 'H t' enızyo arı ı ares nın 
•q gı gib" .. .. wl .... d ... .... 1 b .. dd t 'rml d"rt ;.,._,~ ara ır 1 ' uze erıne • azre 1 ta.bi la ı 1 d 
L ~evı-eıe d ı ozu sag am, sozu og- kadar olarak ilk okul talebe ve ders e u mu e yı o seneye ... ~. K .. llabU T lA~r h "Y H sıraya o ca t ar ır . 
..,.. ba... r e de bu tUrlü dalavereci- ti. Şimdi, yaş noktasmdan da cezası- e:em~ ea 1:'wvec e,. ve a az Od k k k 
!'rıı ~narnaz. Kirli gövde, mikropla- ıdurumlarile meşgul olacaktır. nm azaltılması istenilmektedir. Suçla- retı Alı,, yazılı kagrtlar ~le g~~miş. un ya ma yasa 
t~ ad etidir. Bulaşık kalabalıklar da n işlediği tarihte, altmış altı yaşm- Ayşeye, bunlara ne d~yecegı sorul- Odun ve odun kömilrü yerine ma-
lUıo. anıların en verimli tarlası c- Soyadı a~ıkgözleri türedi daymış, yani altnuş beşini tekmille. du. O, şu cevaplan verdi: den kömürü kullanılmasını temin için 
~- Belediye vergi resimlerinin toplan _ miş bulunuyormuş! - Allah, kuru ütiradan saklasın! hazırlanan kanun layihası Başvek8.le-

~--~ &"eçen yıl, bu talisizliğe uğ- ması esnasında mükelleflere verilen Hakyeri, bu cihetin nU!ustan so- Biz, bUtün bu adı geçenlerle hep bir te gönderilmiştir. Projeye göre şimen-
~l'l ku C.:lrkefin serpintileri, ta Lond makbuzlarda soyadlarının yazılması rulmasına k rar vermiş d evde otururuz. Aramız açıktı, kavga. difer güzerg!'ıhmda ve sahillerdeki §C-

;""~a b~ar sıçramıştı. Fakat bugün mecburiyeti konmuştur. devamı başk: güne kal~~anm Iıydık. O yüzden bana böyle iftira et- birlerle bunların elli kilometre dahili-
ıg~il'i §eyle karşı karşıyayız. Sta- Bazı açık gözlerin isim benzerliğin _ ' · tiler. Benim, okumam yazmam yok ki ne kadar muhitlerinde, devlet mUesse-
~det ınteezar yuttu, ölüm örttü, ka- den istifade ederek kenı:iilerine ait olnu- Fatih aabık noterinin hem! Bakınız, orada.ki kağıtlarda gör- seterinde, içtimai müesseselerde ve fab 
~. -.te rden sildi, halk unuttu. Ah. yan makbuzhı.rı tahsildarlara gösterdik- durutmaaında, 1 düğünüz yazılar, basmadır hep! Eli rikalarda taş kömürü kullanılacaktır. 
~~i. ~ 11 ona yaklaşmaktan iğren- !eri, bilhassa yol parası makbuzlarında ehlivukufun tetkikat. yazısı değildir hiç biri del 
' ı..lt1alnız san'at affetmiyor. Karı- bu gibi hilelere başvurulduğu görül • Şahitler, çağınldı. Em.inenin ko-

.._ Fatih sabık noteri Mehmet Şükrü Ah , ~-"e. durnan kokan bir bardan müştiir. cası met, 'Ben, bu kadından davı:. 
"'- J\!l ile noterlik başkltibi Fevzi ve daktilosu """(l'"tr~ ati.n kordeleler üstüne çizen Ruhsatı·ye harçlar cıyım, şahit değilim,, diye geldi ve •. 

"' q ı ı Münevverin ihtil!s ve zimmetten du-~ e idır. şahitlik etti! Kendisi, yol bedelinden 
' dam Staviskiye çevirtilen fil- Pa~ar günle~i a~ık b~l~nan .. dükkan- ruşmalanna, İstanbul ağırceza hak., dolayı hapishanedeyken, karısı Emi-

l!kenderun'a vapur 

Mersin hattında işliyen vapurlan
mızın İskenderuna da s.efer yapmala. 
n etra.f ındaki haberler kuvvetlenmiş
tir. lktis:ıt vekaletince bu hususta ha
zırlanan bir seyrüsefer tarifesi ya. 
kında V ckiller heyetine gönderilecek. 
tir. 

Konferans 

•ıı ôçlade adını öğrenmek san'n.tın na. h:r?an ~radr gayrıs~fıyelerının yuzde onu yerinde dün akşam üzeri devam edil-1 neden, Ayşcnin davaya sebep olan şey 
tlltılht, aI~ınğını anlamağa yeter. Dü- n:sbetınd: r~hs~tıye h~rcı alınmasına miştir. 1 Ier için para almış olduğunu söyledi. 
~.. .ki bu filmin adı "Arsen Lü- karar verılmış, ılk taksıt olarak yedi§er Duruşma, Azadan Abdurrahman Karısı Emine de şahit olarak dinlenil
'eı:ı t ~· liani §U meşhur hırsız Ar- buçuk lira ahnmıştr. Şehir meclisi teş- Şerefin naipliği altında, ehlivukuf he- di ve ayni esastan söz söyliyerek, ay
~11-:;n Yok mu? lıjtc o! Mahşeri :.inis~ni. to~la.ntrsınl:la yüzde onu yüzde yetinin noterlik defterleri üzerinde ni 7.3.lllanda Etninenin eski harflerle 
'ltrrı rtıalıkcmclerde kendisine ve uçe ındırm.ştı. tetkikat yaparak, rapor vermesine kal okuyup yazması olduğunu bahse kat- Eminönü Hnlkevindc:l: 

~ f1'11açıarzna pek yar~an siyah Belediye şubelere dün bu hususta mıştı. tı. Ay5e, ''Hayır,, dedi "okuyup y:ız.. Bugün evimizin Ccğaloğlundaki mcr 
\t~ tanı, kara duvağile sorguya cc. bir tamim göndermiş. yüzde üçe göre Dün, tetkikatın henüz bitmediği mam yoktur. Emineden ne para al- kez salonunda Bey Mehmet tarafından 
,~<>ısına, §İmdi meşhur hırsız fil- alınması ic:ap eden r~hsatiye harcının anlaşılmıştır. Duruşmanın devam ta- dım1 ne de ona bir şey yaptım!,, verilecek oli:ın (ilimleride izah) adh 

'l'ar-~l'lııyacak. şubat ayı içinde tahsıl edilmesini bil - rihi, 18 şubat perşembe günü saat 14 Hep birlikte oturulan evin sahibi konferansın tehir edilmiş olduğunu bil-
~l' ~ ka:cmin, fırçanın "hınç,, a dirmiştir. dilr. Fethiye, Ayşenin lehinde ı;ahitlik e- diririz. 

'-t llt, iti , ~u~ az değildir. Belaya ----------------------------------------
' ~ 'hıcıv,, "kaside,, den ~ok ya- {'·ünf eriff nP.C:-tffden: 
~ bile ~n. su~tanlar, en kanlı la!;-ı.~-------f.N-~------

ıt,,.:. "endılcrıni bu san'at şamarın 
"' ''Jıı.~~ltı::ı.dılar. 
"I k~e\t • 
)ı ~'Q\ 'n sı,. olmasaydı, "Gaznevi,. ç o k m an t ı ı 
~Ilı la. llr; ''Nevai,. siz "Baykara., 
htıı 11.lıt ~ardı? .. Fakat koca "Şchna
,,. ,,,,.,., l>Utla.cıtırdıc!ı "Mahmud u 
"""it'> ·11~\lk . ~ " , 

·... hıcviye hiçe indirmiyor 
... ~\t~ 
~l~lld ~am Sta\'iskiyi bir hırt' bQ. h~ .kullananlar, bence işte 
~) ' lı~k Ct\r yapıyorlnr. He~ si. '°"· Otı es unutsa da san'at nffct-
~? ~· vazifeleri arasında bu J 

1 körüklemesi, ahlak he- i 

Sabahleyin uykusundan kalkıp da pencereden 
kar yağdığını gören. çocuk dışarıya çıkmak istedi. 
F enn havnda çocuğun soğuk almasından korkan an
nesi ise kendisini menetti. Buna sıkılan çocuk itiraz 
etti: 

- Bugün de bahçeye çıkmnyacaksam bu kar ni
çin yağıyor?,, 

Kar niçin yağar? Yağmur niçin yağarsa, fır
tına niçin kopnrsa, deniz niçin dalgalanırsa.... Kar da 
onun için dii~er değil mi? 

Fakat çocuğun sualine annesi birdenbire mana 
veremedi. Çocuğun suailine verilecek cevabı yine ken
disinden öğrenmek istedi: 

- Peki kar niçin yağar?,, 1 
Dedi. Çocuğun verdiği cevap şu oldu: 1 

- Çocuklar kar topu oynı:ısmlar diye!,, 
Doğru değil mi? Çiftçi için kor tarlasmm top -

raklarmı rutubetle beslesin diye yağar. Çocuklar için 1 
ele kar topu oynasınlar diye! 

Hasan Kumçayı 

"Ultür tay·nıeri 

Kars maarü müdürlilğüne F..skişe

hir lisesi tarih ve coğrafya muallimi 
Sadettin, Trabzon maarif müdürlüğü. 
ne Giresun maarif müdürü H.ifat Nec
det, Sivas maarif müdürlüğüne de 
Samsun maarif müdürli Cemal tayin 
edilmişlerdir. 

Yeni banknottar1mız 

Kullanılanuya.cak hale gelm!§ 
banknotların ihtiyat karşılığı olmak 
Uzcre 50 m11yon liralık yeni banlmot 
bastırılmakta olduğunu yazmıştık. 

1.000 ve 50 liralık olan bu banknotlar 
bugünlerde Lond.radan gelecektir.11 
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14 yaşındaki 
genç kız 

Naszl tuzağa düşürül-
düğünü anlatıl}Or ... ı 

Dünkü sayımızda Melahat adında 

ı: yaşında bir genç kızın iğfal edildiği-ı 
nı yazmıştık. Melahat dün evine giden 
gazetecilere annesinin yanında başın -~ 
dan geçen macerayı anlatmıştır. Genç 1 
kız sinemaya giderken rastladığx bir ı 
kadının kendisini hiç tanımadığı bir e
ve götürüp kendisi kaybonduğunu söy-1 
)emiş, ve şöyle anlatmıştır: 

Evden çıkacak oldum. Ev sahibi ka
am ile diğer kızlar beni bırakmadılar. 
Bir müddet sonra bir bardak içinde kah 
veye benzer koyu bir şey verdiler. İç· 
miyecektim. Zorlaldılar. Birkaç yudum 
içince bunun çok keskin bir içki oldu -
ğunu anladım. Şimdiye kadar böyle bir 
şey içmemiştim. Birden başım dö · .. 

- Yapıştırma kağıdı satan bir a
damın, sattığı şeyle böyle bağlanabi-1 
leceğini bilmiyordum. Kağıtlarınızın 

sağlamlığı yolundaki rekldmlarınız, 

yalan değil! Yalnız, merak ediyorum: 
Bizi ne lrooor mn,sraf a sokuyoru,m '! ! 

- 3fae ilk balnşia gönül verdim. 
Ah, siz öyle mü.stesna bir 1cadınsınız, 
ki her öptükçe, biraz daha rnelekleş. 
tiğimi hissediyorum! 

- Yavaş,.. yava§! Artık öptür
mern. Daoo ilk gecenin sabahmd.a uç
mağa kalkı§m.ayınız. 

Olur §&11 değil bu i§, ama old. 
işte! Bir sene garanti ettikleri otomo
bil, ilk sefere çıkı§ımda parçalandı. 

Fakat, kabahat kimde'! Hiç şüphesiz, 
bu yolun kenarındaki şu ağacı ke.~. 

tfrmiyen belediyede! 

L illi, her günkü gibi, saat yarımda 
b:ir·odan eve geldi. Yemek ye

mek üzere. 
Annesi, lazım telaşla karşıladı: 
- Dün gece nerdeydin, kız? Saat 

iki buçuğu vurmuştu, sen eve döndü
ğünde! 

Lilli nerede ve 
kim e beı·aberdi? 

MeUıh'1.t 

Ellinde bardak oturduğum sandalya • 
lcla arka üzeri düştüm. 

Lilli, annesini sokulgan bir tavırla 

okşadı: 

- Anneciğim, dedi, sana doğrusunu 
söyliyeceğirn. Pavl Tsanderle sinema
daydım. "Kızıl Canavar,, filmini sey
rettik, beraber; fevkalade bir film bu. 
Sinemadan çıktıktan sonra da, bir hay
li yürüdük, eve yayan geldik ve yolda 
bu film hakkında uzun boylu mülaha
zalar yürüttük! 

- Yarabbi, Yarabbi! Saat iki buçuk
lara kadar Pavl Tsanderle sokaklarda 
dolaştın, hal Ya bunu baban duyarsa? 
Eğer bir duyacak olursa, seni bir temiz 
döver; dayaktan bayıltasıya kadar! I 

Bundan sonrasını bilmiyorum. Yal • 
ruz hayal meyal birkaç erkeğin arasına 
çıkarıldığımı hatırlıyorum. Sabahleyin 
kendimi bir yatakta buldum. Yan çrp • 
lak bir vaziyette idim. Odaya giren kız
lar benim bu halime bakarak gülüştü • 
ler. 

- Sen merak etme, anneciğim; ~n. 
babama Peter Falke ile birlikte muhar
rirler balosuna gittiğimi söylerim. Bilir
sin a, Peter, vurqumduymaz ı;ı:inepenin 
biridir. Onun ne beceriksiz Qlduğunıı 

babam da pekala bilir; kendisine emni
yet eder beni ! 

... "Kızıl Ca.rıaoor,, filmi matinesi için iki bilet temin ettim; fevlrolade 

- İyi, ama ya baban ona rastıgeliT· 
de baloda neler konuştuğunuzu soracak 
olun;a, skandal hazırdır! O aptal ap
tal yüzüne bakıp da ''Hangi baloda?,. 
dedi mi bir kere, baabn tabii işi der
hal çakar ve .... 

meraklı bir film ... 

Baştttı ağrıyordu. Rengim sapsan 
idi Gö.tlerimin altı çürümüştü. Evdeki 
kadın yanıma geldi: 

- Birisi var. On lira veriyor. Bu ge
ce beraber kalır mısrn, !dedi. Bana olan 
olmuştu zaten.. Bu teklif karşısında is
yan ettim. Beni bırakmalarını istedim. 
Fakat arka taraftaki bir odada idim. 
Perdeler srmsıkt kapanmıştı. Kapıdan 
lda dışan çıkartmıyorlardı. Yalnız acı • 
kınca bir fincan kahve ile bir dilim ku
r~ ekmek uzatıyorlaridr. Bu suretle üç 
gun evde kaldım. Orada öyle güzel kız
Iat vardı ki .. Bunları her gelen erkeğe 
çıkıyorlardı. Nihayet annem polisle bir
likte geldi. Beni sandığa sakhyacak ol
dularsa da girmedim. Evde benim gibi 
bir kız tdaha bulundu. Onun adı da Me
lahat, fakat o kız çıktı.,, 

- Anneciğim, boşuna lizülme ! O
nun orasını da düşündüm ben! Petere 
dün gece kendisile birlikte olduğumu
za dair babama bir yalan atmasını söy
liyeceğim. "Birlikte oturduk, şundan 

bundan konuştuk,, dedi mi o,.. iş yo
lunda, demektir! Peter, beni kırmak is
temez, ricamı redde cesaret edemez; is
ter istemez babama bu yalanı kıvıra

caktır l 

eve yayan dönmeğe mecbur kaldığımı 
söyliyeceğim. 

- Ama kızım, gene !§ hallolmuyor 
ki! 

- Neden? 
- Aa, neden olacak, Peter buna 

inansa bile, gene bir aksilik çıkabilir! 
- Ne gibi? 
- Ne gibi va.mu, ya? Mesela, Mi-

mi ile karşılaşabilir herhangi bir yer
de! Karşılaştı mı, senden bahis açı
lır, "Briçte hanginiz kazandınız?,, fi,. 
lin yollu bir şey soruverdi mi Peter, 
iş gene sarpa sarar! İşin içinden çık 
bakalım, artık! 

- O cihetten de endi<;eye kapıl

mana hacet yok, anneciğim! Ben, da
ha önce Mimi ile görüşür, anlaşırım 
bu hususta! 

Yazan: 

Zoltarl 
S•mon 

- Macarcadan -

Pavl Tsander, elinde iki sinema 
bileti tutuyordu. Bunları uzatarak, ~ 
deta nefes nefese bir halde, şöyle de
di: 

- Lilli, "Kızıl Canavar,. filmi ma
tinesi için iki bilet temin ettim. Fev. 
kaladc meraklı bir film olacak, her
halde! Melahatin annesi Mdek de suntan 

söylemektedir: ~ 

- Güzel, ama kızım.... Ya Peterin 
senin hakkmda neler düşüneceğini hiç 
hesaba katmıyorsun ! Senin evden uzak 
geçirdiğin gece, nerede ve kiminle baş 
başa bulunduğunu merak etmez mi sa
nıyorsun o? Ne kadar toy olsa, merak 
eder bunu elbette ve şı:ipheye saplanır, 
kain! 

- Yoksa hakikati mi söyliyecek
sin ona? İşin iç yüzünü anlatınca ... · 

1 
- Allah saklasın! Hiç işin iç yü. --------------

o "'- . . 
- zı.JZim sınemadan dönmeyince 

merak ettim. Polislere haber verdim. O 
gece bulunamadı. Ertesi günü resmini 
karakollara dağıttık. Kaybolduğunun 
ikinci günü bir mektup aldım. Bunda 
kızımın, yedi aylık iken ayrıldığımız ha 
basının yannda bulunduğu yazılarak 
merak etmemekliğim bildiriliyordu. Bu 
mektup üzerine eski zevcime haber yol
ladılc, kızımdan haberdar olmadığım 

söyledi Bu vaziyet karşısında daha sıkı 
araştırmalar yaptık. Nihayet kızımın 

1 
Ali Hoca sokağında 14 numaralı evde 
olduğunu öğrendik. Polislerle eve gir -

- O ciheti de bana bırak, anneci
ğim! Ben, onun orasını düşünmeği de 
ihmal etmedim, ona da bir çare buldum. 
Petere de, Miminin yanında geciktiği· 

mi, ikiye çeyrek kalaya kadar briç oy
nadığımızı, sonra da tramvayı kaçırıp, 

dik. Kızı kurtardık. Dün de müddeiu -
mumiliğe giderek bir istida veıldim. Kı

zımı kandırıp götüren kadınla namusu
nu payimal edenler hakkında dava aç -

trm ... 

zünü anlatacak kadar boş bulunur i 
muyum, anne! O geveze kıza da diye- • 
ceğim, ki. ... 

Derken. kapının zili çalındı. Ve bir 
an sonra Pavl Tsander ir:eri •e girdi. 
Lilli'nin, annesine beraber sinemaya 
gittiklerini, fevkalMe bir film olan 
"Kızıl Canavar,, filmini bcrabf'rce 

seyrettiklerini ve sinemad~n <'rk' ıl·~an 
sonra eve vayan ge1irken, yo1c1 a ken
dis'le bu film ha 1 ~'<''1,.:ı'l 1'a!'<:+kh u
zun boylu miilfillaıalar yürüttükleri .. 
ni söyledi3i adam! 

Halkın Dilekler· 
Çocuk tiyatrosuna ahnmayan çocuk~ar 

Gaziosmanpaşa orta melrtebiıiden Vedat imz.asını tıt· 

şıyan bir mektupta yazılmaktadır: 
"Şehir Tiyatrosunun çocuklara mahsus olmak üzere 

haftada iki gün verilen bir temsili vardır. Bu temsile kim
ler gider? .. Şüphesiz biz çocuklar ... Zaten koca İstanbul
da tiyatro namına başka gideceğimiz neresi var?.. Bu 
böyle olmakla beraber çar~ba günü verilen temsile dört 

:ırkadaş gittik ve bizi kapıdan almadılar. Sebep?. Hiçbir 
r.ebcp yok! üstelik 11:.ıpıda bir de alay ettiler. Halbuki 
içeride yer vardı ve biz .de alay edilecek bir vaziyette de
ğil:iik. Herhalde yapılan doğru bir muamele olmasa gerek .. 
Tiyatro müdürünün nazarı dikatini celbetmenizi rica ede

riz.,, 

~ar, Ne
1

i 
11 yok? .. _____ , . 
117 gaşınaa ve ,,ünde 

20 Slf!u ra 

Yugoslavyanın en ihtiyar kadını 

Pravika 117 ya:şında olmasına rağmen• 

hata günde 20 sigara içmektedir. 

Geçenlerde 117 nci yıldönümü kut
lulandığı zaman yedi oğlu. on sekiz to
runu, ve kırk altı torun çocukkrı mera
simde bulunmmıtur. 

117 lik k lrnm sıhhati pek yerinde
dir. Gözlük tah:n<>dan iğneye ip!ik ge • 
çiriyor. 

Haftada bir defa et yediğini söyle -
mektedir. 

QU•h::ıın~ müsamereleri 

Gıilhane hastahanesinin altıncı 

tıbbi müsameresi bugün 17,30 da ya-ı 
pılacaktır. Sayın meslektaşların bu 

toplantıya teşrifleri rica olunur. 1 

J Serbest Sütun ( 

Rakı yasağına ~e 
meyhane.erin 

·r kapanmasına dat 
.-ı~ 

Evvelki günkü (Kwı.ın) ~da (fi", 
tarihçi Osman Şevki Uludağlll ~ 
ve yasağı) hakkında bir ya.t!S1. ~,ıJI 
Bu satırlar arasına, yasak ~ 
söylenilmiş olduğunu ~'°'' 
konmuş bir beyitle bir nıısr& ~ 
Bunlar la kah ve yasağı tevsik: 1 
isteniliyor. Bir defa beYtm şayi 
şöyledir: ., 
Tutup ke'sin kenanndan zer<S!~.~ 

le~i 
Desıınln,r ayran içmekte bu etnn'' (1 

ma kcimil M!" ı/ 
G<>rüldüğü üzere bu, bir ~s.b~ -

ne değil şapIT, şapır a.yran ı~~i• 
tenilen bir adama hitap edılJI"" 
mizaha alınmıştır. ~ 

Esiri kahve ettin bWi hey ~~p 
Misraı da kahvenin menedıl 1 

değil rakının memnuiyeti iizeritıe ~ 
şam.cılarm kahveye, ancak ıı:atı~..rt 
keyülerini yapma.ğa mecbur J<8İlY 
nı tesbit eder. _J 

Meyhanelerin o seferki ka~ 
üçüncü Sultan Mustafa zaJtl / 
dır. Senesi de tarih kitapıarırıdsJI v' 
nabilir. Meyhaneler seddedil~oeı ~ 
şamları bir kaç kadehle gün~ J? 
isinden yorgun çıkanların jJ11d '
yetişen rakı ve şarap ortad&Jl ıc .;f 
ca iş adamları ve toplu bir bald~ !#& 
hanede zevk yapanlar, tabiidir 1'1• I 
teessir olmuşlardrr. Kaybettikl~~1 
gililerine mersiye söyleme ]ı:S;bil eti 
bazı şairler de (Tarihi kıta) lat 1) ; 

ci) ler, (Müseddes) ler ve (Gatıe 
söylemişlerdir. . şi ~ 

(Şani) efendinin bir (kaSıd~) ~ 
hicivden bir (manzume) si,~~ 
met) in {Nevzemin) bir nıil. ) '1 
ve {Hakim) in, Eyüplü (NecıP,. 
- sı-.·olcuzade olmak melhll7Aut ;~ 
smıpaşa Mevlevihanesi fazıl~ 
(Salik) in ve diğer birinin n 
en güzelleridir. 'fi.. 

Diva.n1, nazirelerle dolu ol~ 
m&>t --:,.6 ôhon'"tA ai+- 'hi~ 
dibinde oturacağını söyleıne 
kinmez bir Meyhardır. Meytı ~ 
kapanınca en büyük zevkind~ ,fi. 
rum kalıyor. Şikayet yollu b~~ 
seddes) insad ediyor ve (N~ 
olarak şairlere sunuyor ve ~'rl 
istiyor. Mey ve meyhane Al gef' 
sevenler, ve hatta rintmeşreP., ~ 
Ier bile bu davete ve bu isıeğe 
yorlar •.. 

Ha.smet, bu müseddesinde: 

eYy,ef" 
Çekti ayağı mcygededeıı cUmle 111 ~~ 
Sa.hpayı şevki döktU bütün rtnd JX1 ıııfll 
Bl neş'edir bu halle gör serbeser c eP 

Ahar bu vakti A.leme gösterdi ze.Uldll ııı'1 
Humlar şikest, cam teh1, yok vUcll ııe>'· 
Ettin esiri kahve bizi hey zamfllle, 

Diğer biri şöyle söyl~~ıı 
Meyhaneler viran ve sura.hl 1ike9t~1' , 
Pir mugana. bunca. rezalet neden ,,.ıı:u t' t 
rundan (kadeh duası) na meşgul gıtti;lı' 
Nehb oldu hanumant ve yağnı&Y6 1 

·r ( 
Kıta söylemekte malıır. '~ 

kim) de müşteki: 
Meyhane şimdi savrnaai parsanedi~r 
Ehli fira.ga her hum mey çllleh~edif 
Meyhane bir kapanmayacak Asi dit 
Ebvah1 ıyşe böyle halel vakıa.. ııe ~ 

w -~ J<!lı , ... ~ 
Bursada. kab~e}as~gıı~3 gel~ ması emrim havı vesıka,, ) ··~~ 

1 kahve. ,. 
orada bahsi mevzu o '1n . ııef c; 
Ye tahmisi., ne yani kahverııJl111ıı ~,. 
tarııfmdw dövülüp ~at11nııı.S r •'P .ı 

• •O ' JtJ' 
saade olunduğu ıanninı verı~Jlıe; 
z;n" vesikaları,, nda buna . ()~ 
vard'r. Belki. akhve tanrrıif'l1 • ı.ısııl .ı 
vahitle) ~darc edilirke~ .. bıl ıı9ııı"f)' 
vaz~e,..ilmış ve k-ıhve doVUP. t·ır· ,, ,, • • ı<ı v 
icin herke0 .e ~erbestı verılrJl .. te'') ,t! 

··ı (JV ~· t. seriya kahvenin men ı e. jJdİ~.~ 
men'iııde mevbanelcr eedded deÖ;\ıT~_, 
bi, (kahvehaneler) d~ s~ıcıı)1'-el'ıe' 
Kahveye müsaade edilınce .111\el',!. 1 
neler) in de arılması ~kred1tl r.o~ ı: 
zumu zaruridir. Bu vesıka. b ~ı-ıl~ 
dan biraz müphem Vf' vıl'zıltf! ı1f P ı 

A. H. '1' J S"- f} 

(Sonu. Stı· 6 i ~ 
--~~~-------- ~' 
[1] Anadolunun bazı yerterf!td;, t!f'.) 

(emmi) derler. Bunun, bir rnJn1. 'oP' 
ve elifi ötUrU. (Ummi) mretlııde ~ 
doğru olmaz., >· 
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Anasını Gör 
1~~ Kızını Al 

7 ürkige Cumhuriyetinin yaratıcısı 
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~ ~ ftaıd, kiminle göndermek- Bulun ıu kadını. Herhalde, bir ta • 
~ ~ Yine ıiz mi zahmet e - ı afa düımü,, bayılmııtır. Nqever ba • 
~ cı, timdi ıinsilenden giriıeceğim ... A -

fııllı 1ıi ,Z diİfÜndüyae dütünmüı ola - nacrğım can üstünde, ttkanıyor be... 

.' 1-1.,!-- !Öyle kesip atb: Arkasından da cart curt: 
~ ~ayır, ıiz zahmet ebne - - Bugüne bugün, bu dini bilmem -
"-~ . en makul ve tehlikesiz neli A vdülvehap paşa konağının erkeği 

ll'lal eyliyeceğim!.. olacak herifim.. Babam geberdi, amiri 

9ir 1 ~ • 
4 4 ben kaldan.- Şimdi, ıu dakika buradan ır:==================;ı 

.... illa, iki .. l ~ C'.U•d'" _, ......... - - duHly ... ,.,,, -· 

~.""' t...... ilin, Üç gün._ K.an kır - IClefolacak Peyker oroıpuıu!.. 1'-lk,, ,_..,.•ili. .. ,,..,.·' -"l'<•ı...., ıı.. _,,. _...w.. ....... c!en ,,,,,,..J.,, ., .. _ .... ...,,..~, ... ., ""• ,.,.,_ ...... •""' 
~ cevap yok .. itin garibine Küçük kız kardqi, camekan kapı • ~,:" .. ı.ı.ı. - - __,, '~ .. _, • ...,,., 

1 
~ ~ sokaktaki kemani genç, aından ileriye varamaımı. Beti benzi .., -.. 'J . ~~ 'l . evdeki yalabuk katip de kül kesilmit bakarken, ağabeysinin gö - 1 .!i.i' öiii~#iiiiiiiijiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiii~;:::;;;;;;;w;;;;;ıiiiiiii~· 
~etiııde görünmez olmuılar.. züne iliıti: ~ ıia~ı;etuıu .. tzın iııocıız gazt-l«::,ınde S ~ •on derece sıkılnuıb. Bu- - Anan nallan dikiyor. Bulsana Ay- çıkan fotoğrafı 

Kamal Atatürk 
inkılapçı ve mücadeleci bir tabiat le doğmuş 

o'ao şef miz başkalar ite b·rrkte olarak yaşamayı 
ve çalışmayı sever. Eski ve y~ni zaman,arda 
yeni b;r dev r açmış veya yeni bir rejim kurmuş 
o'an ~ar arasır da işini cemiyet ve halk arasında 
görmek hususunda Atatürk kadar ileri gıtmiş 
olana tesadüf etmek güçtür. 

Onunla bulundukça asla 
yeise düşülmez 

L------------------------~* *--------------------------~~ Bütün sinirleri mütemadi • nıhayat banonı ulan! .• 
..... --...;~ t.ınbura teli gibi gergin... yazan: 
~ sra::de her an hiddetlenme; Hafize ile Kör AbduıTahmanın adı - Başvekil General ismet • •• •• 

ınonu 
"" baiınna; ter ter tepin -

it r.r, sarunı unuttuk. Ne oldular bunlar? 
~- l'İiıııt. le Gnyya kuyusunun içine mi daldılar? •• lıı:....:"t.--,, oneılıtakilerden birile, -

I ~'~Yık, kalfa, hatta uşak _ Evet, il<iıi de gayya kuyusunda bo -
I -..._ t.h- dıp çıkanyor, durup durur _ ğ ·ılmuşlardan beterdi. Birinin konağa 

.... ..,. eaıı .ı ___ - f J .ın atmamasına relin hanım, ötekinin 

. ...._ ~. uaınarlanna basıyor, iı -
.... ~-:' 'İlzlannı açtırınca da, c c ayak bas.mama.sına sebep kocası bey 

O, h L olmuştu. , ~ .. :e"! .. diyordu. 
~~lı..- ~ büt\lft hare.alem ahretlikler Eda, Abdülvehhap p&J& konağına 
~ l.~.1 • '--· de gelin belirken, Hafizeye kat'i emri ver· 11.t~ -.rll:en, atçı ~ınm -

'I ~ ~enden gelme, kel batına mi şti: 
~ ~ ~eıi giydirilmiı, uyuzu- - Cici anne, senin oraya gelmekti -
. ""\ llih-ea kükürt merhemi ıürül _ ğin, ayak alıthnnakbğın caiz değil.. 
S"~~dam arasına kantıp iıe Kör herif ıeni ıııkaloza, babam dediği 
~~ -tlanuı olan beslemeleri Taha paıanın eski çıraklanndan diye 

' ı..".:- Diia doluyordu: tanıttı ... Vakıa görücüye çıktığım gün, 
\"' G.._ taban kan, uğursuz ayak _ idare ettin. Sözüme kızma, senin dili : 
, ~~tahtalarını göçerte göçer- nİn perhizi yoktur. Çenen açıldt mı gır
~ '""; ~ uykularum dedir _ gır işletip dunırsun, kq yapaynn der -
~ h · l>ı.ın sabah, (Victancığım, ken göz çrkannm. Eyiıi mi, aen oı\la -
~lı.ı.;:: )iü.ijıene!) dedim.. Sen mi- ra hiç görünme .. _ 
,_ '-tı--'°Yliyen? inadına, bora tep- Hafize, yine akınbya küreğe kaldı -
't ..._.rıı ? y ben! ğmdan ötürü afallamıtb: ,, nu .• ao,ya •• 
!'-e .._,-.t sonra, orta kattaki sofa • - O halde, maliyeli Kemanbtca -

!llrnata, bir çığlık daha... ğızın ne günahı vardı ki diyordu ..• Pek 
~ 'J11aJryor, lı:onafüı tanel- ili da insandı; hiç değilae erkeğe ben-

~"'111111 cıır. 1'e'l'di. Vezir zade dedikleri c:icciricüççom 
~ '"\i b•bfendi, bU sefer de besleme gibi de çirkiniıtan paditahınm ıehzad• 
~ ~lart1tdan yakalamıı; kafası • si değildi •.• 
~~Yere YUnnada; kız da cıyak Söylene söylene kapıyı vunıp oda -
'~"tt.: ıına kapanmıfb. 1 
~i eQdiciğinı kurtar beni! •. Kah· Kör Abdurrahman <h dubaraya uğ -
~~ hlfa.lanm, bacılanm yeti- rablmııtı-. Ekmel Bey, Haiizenin evin

~~~Yo .. heni!.. de, Edanın pannağına zümrüt yüzüğü 
~ "-!hatla hurya ıoiaya .. Güller, takıp kapıdan dıtan çıktığı ıün, herife 
\,""' ~ 1'1llın Üstünde, batı kesilmiş son yÜzgülütü yapmışb. 
~-~tia.' kendini yerden yere atma- Klavuzunu konağa getirmit, postu 

~~ ~nfendi, tuvalet odaımın sennit olan dalkavuklara görünmeden, 
~ıılr.';._ -Uannı aövelere dayamış, bahçenin arka kapıamdan içen ginnit -

'~'lllede: lanı . -""'h ler, harem bölüğünden yukan çı f -
' "'- . •ıaı! .. Kocama göz diken lar, yatak odaamda karıılrkh çaloıtı -
~~~Yorum sana. .. Sen kim - nrlarken, yezİr zade cebe el •bnıtb: ,,? ili •ezir zadelere layık gö • _ K.uıura balana Abdurrahman ağa-
~L ~ti.(;~~ lnavnacılara, hamlacı • beyciğim, bu seferlik de fUDU al!.. 

~' s:.l"iicülerine, kundura bo- Yine üç adet beşlik banknot .• 
ın ıdengin onlar-

' b ı Olup olacağı bu kadarla kalmııb ... 
,.... a.ıı ıa tiınatom: 
~L ı.... Zira ardından, ~1 ~ otur aıağı: \....#• .._

1
..., uu .evde duracak mı, dur-

~' Peıın onu bana bildirin - Malum a bey ağabey, bizim semt 
~~ ~· "t ~lannız gevfek, demek gayet berbat, yere batası bir semttir. 
., "" O h Mahalledeki karılann hepsi fitne, mü -

~ V~~~· beni ~:y~;1:• :.:n~di- zevir kanlardır. Erkekleri dersen ho! -
~ ~ ı,.. de, •rbedeye yetişmiş .. Ha- boğaz, allak, edepsiz.. Şimdilik, mu -
'l·~ tG ~nin saçma, başnıa .• Bi- vakkat bir zaman, hariçte görüşelim; 
"'-' C1i, 1nıvveti yavan •. Peyke- hariçte koklaşalnn!.. 
~ )~~ •Üriikleyemediği için ka- Türkçesi, Körün 'ilyağmı konaktan 
~ ~~ bl°ftalc!arile hrtıklamada; kesivenni~ti. Her gün, her gece, Kör 
~ 11~ ... ._ ıaınnada. AbduJTahman, kanıı Arap Ziba, Ha • 
~ ,~end· ~ · ·: ök" •• fize, ba.-.başaytlılar: ıcegız, yıne ç uver - " 
~ ~,__1 ;"soluğunu al:ımıyor: - Ne bilmem ne yemeğe bu işi ka-
t~ ,::_

1
Zulfüyar nerede Aynıha.- bma koyduk; kıvamına getirdik; pi -

'-.ı~ -~daı11n, dert ortağını?.. tirdik, kurtardık... Kumda oynryalon 

'-' ;;:' de, her nasılsa .anaanun şimdi! .• 
~ ~"-1,. . . . 
...:_......_ l\1'nj. Hanım? Havai mavi renkli, çiçekli ve koku 

.. tu mektup, Ferhat misali tosunun eline 

tt~---· verileli bir haftayı geçmişti ... Hala ce-

'-~' .._ ltl111ayene kU:lOftU vap yok ..• ' °' ""'lt Sanki, mahallenin üç delikanlııı söz 
4- ıııq bıet bu torurnuz Pazartesi günleri birliği etmişler. Çarpık damlı evdeki 
~ "-t ld..:..:'llCU)(tazı yirınlye kadar ga• ki k • d 1 
... ~ııı.:•~eaiııde, Cumartesi gUnteri yalabuk, çdanaz sokakta emaıu e 
~~ ~.., ~ a kadar IAJell Tayyare pencerelerinde yoklar.. 1 
~ ~>'ııctıı d daire üç numarada Eda, Aynrhayatm fos çıktığını anla-! 
~ S bııJ ~~ yedi kupon muka· mışb.. Aralanndan kara kedi geçmif 
~~ ~-.-·· gibi ... Taze, kahyanıma adeta ıurat aıı-
~~~ doktorumuz da bu ·· 

t\ı.~llı ~ yordu. Gördüğü yerde, ya gonnemez • ~ ' e111nı blrtktirlp kendis ine 
'~~·12 .. ~~rtesı. salı, perşembe :1 liğe ecı:vor, ya da bir iki kelime: 
~~ Aksarayda, Millet cad- i - RıUıatsızun; başım ağndan çat -

de caınu kal'§lsmdakl mu- =ı lıyor_ 
!:ocuklarınıza bakacaktır. S 
--.. ..... _··-····-········: 'f A rka&ı var). 

"The Financial Tuneı" gazeteıi-j 
nin Türkiyeye dair netrettiği husu -
si sayıdan: 

A tatürk·e dair bir makale yaz· 
maklığrm istendi. Bir bakı -
ma kendisile olan samimi -

yetim bu mevzuu etrafile yazmak 
hususunda bir zemin hazırlasa ge
rektir. Fakat diğer bir bakımdan bu 
mevzu üzerindeki ihtisasım bir ihti
yata tabi olmalıdır. 

Hiç şüphesiz bu iki türlü düşü -
nüşümde de bir hakikat şemmesi 
vardır. Bu iki mülahazada bulunan 
hakikatin derecesini tayin etmeği 
başkalarına bırakır ve zevkle, cesa
retle bu makaleyi yazmağa girişirim. 

Y azınak üzere olduklanm, sade
ce, Atatürk'ün bana tahsis edilen 

Siyasi b;, dostluk eko
nomik bir sahada da 

kökleşiyor 

B. Flıthi Okyar 

Türkiye cümh.u
riyeti Londra bii. 
yük elçisi 13ay Fet 
ki Okyar yazıy<Yr: 

The Financia.1 
Timcs,. gibi başlı
ca ekonomik gaz.e .. 
tenin Türkiyeye 
bir nüsha tahsis 
etmek teşebbüsüne 
derin surette mü
teşekkir olduğumu 

hissediyorum. 
Son defa akte

dilen Türk - !ngi
liz ticaret anl~ması her iki memle
ket arasındaki ticaret münasebetleri
ni herhalde ilerletecek ve bugünkü va
ziyetin daha göze çarpacak derecede 
tekemmül etmesine mutlaka yardım 
edecektir. 

Unutmıyalım ki harbi umumiden 
evvel Türkiyenin hariçte iş gördüğii 

memleketler listesinin başında İngil
terenin adı gelivordu. Pamuk, yün, 
tüti.in ve saire gibi ham maddeler, ta
bii ve eczacılığa mliteallik mahsuller 
ve yiyecek maddeleri Türkiyeden İn
giltereye hayli miktarda ihraç edili
yordu. 

Buna mukabil Türkiye mamulat 
ve mensucatını, makine ve gemi sma
atini !ngfüereden temin etmekteydi. 

Harptenberi İngiliz • Türk ticareti 
asla kalkmamamıştı. 1~iltere Türki
yenin yabancı ticaret listesinde birin
ci dereceden üçüncü derecede bir mev 
kie dü~mUştU. Ve bu, bittabi, Türk:. 
yenin !ngiltercve ihracatının da azal. 
masmı intaç etti. 

Fakat bngün, iki memleket arasın
da ekonomik münasebatın filen bir u
yanmasına, vaziyet her zamankinden 
daha müsaittir. 

Londrarla Türkive büyük ekisi ve 
İngiliz - Türk dostluğupu en çok ha. 
raretle ifade eden sıfatile, bu dostlu-
ğu kuvvetlendirmek istidadında olan 
herhan~i hüsnti niyet tezahürünü sa
mimiyetle takdir etmekli~m tabiidir. 

O sebenten bu "'112.etenin, zaten 
,....evcut ola...T1 si'•""i b;r d"'stluffeı"ıu e-
konomik sahada da köl·le~tirme,ı;.e ma 
tuf teşebbll.sünü bilhassa ta.hsinle kar 
şıla..-mı..,.. 

çerçeve dahilinde müm~yyiz vasıf -ı 
)arından bazılarının izini takip edip 
gösterebilmektir. 

Beşeri ve şahsi hususiyetlerinin 
tesiri altında eserinde görülen her 
büyük san'atkar gibi Atatürk'ün 
şahsiyeti de hem Türk sosyetesinin 
hayatı, hem Türk devlet ve hüku -
metinin siyaseti üzerinde göze çar· 
par bir tesir göstermiştir. 

inkılapçı ve mücadeleci bir tabi
atle doğmuş olan Şefimiz, başkala -
rile birlikte olarak yaşamağı ve ça
lışmağı sever. llmi veya içtimai bir 
mevzuu müzakere etmekte o-
lan büyük bir halk ca .. 
miasmı görmek ve müna • 
kaşaya saatlerce iştirak etmek ken
disine istisnai zevk verir. Ayni su -
rette, tetkik veya tefekkür ettiği bir 
mevzuu, büyük bir dinleyici cemi • 
yetine anlatmakta zevk bulur. Din -
leyicileri münaka,aya iştirake davet 
eder. Ve sonra onlan kendi görüşü
ne ikna etmek üzere bütün bclaga -
tini ibial eder. 

A tatürk'ün bu karakteristiği, 
çocuklarının ••görünüp de 
seslerini ç.ıkarmamağa., ve 

erkeklerinin arkadaşlık esnasında 
susup gözlerini indirmeğe alışmış 
olduğu bir muhitte tahrik edici bir 
tesir ~östermiştir. Kendi halkının a· 
rasmda yaşamağı seven bir devlet 
reisi için, yapılacak vazifeleri olan 
kimselerin gayretlerini halka doğru 
tevcih etmesinden daha tabii bir şey 
olamaz. 

Eski ve yeni zamanlarda yeni bir 
devir açmış veya yeni bir rejim kur 
muı olanlar arasında, iıini cemiyet 
ve halk arasında görmek hususun • 
da Atatürk kadar ileri gitmiş olana 
tesadüf etmek güçtür. Bunun için 
şahsi temayüller ve hususi bir zevk 
kifayet etmez. Bir insanın şahsi 
mevkii ne kndar yüksek olursa, te· 
mas ve umumi rniimıkaşalarm tehli
kesi de o kadar bi.iyiir. Bir insan, 

leketine tahminin fevkinde menfaat 
temin ebnİftİr. 

A tatürk Büyük Millet Meclisi 
ve hükumet erkanı için bü. 
yük bir merci, bir kuvvet 

meinbaıdır. Müşkül ve dikenli bir 
mesele tetkik edildiği sırada Ata• 
türk'ü beraber görmek, ve onun 
daima hayret verecek derecede her • 
rak, vazıh olan fikirlerini söyleme • 
sini işitmek manevi bir ziyafettir. · 

Onunla bulundukça asli ye'se 
dütülmez. Fakat neş·e gelir, kudret 
tazelenir. insanın aklı ve ruhi kuv -
vetlerini mütemadiyen kendine çe • 
ken işler arasında, bütün meseleler 
üzerine devamlı surette ışık salan, 
onlan aydınlatan bir ~f. Bir haya· 
tiyet hazinesidir. Mevcudiyet için 
yapılan acı mücadelede, insanın de
vam, ısrar ve titizliğe, ümit ve neş'e
ye ihtiyacı vardır. Bunlar, bizim 
yolgösterici prensiplerimiz olmu§ • 
tur. Çok şükür Atatürk.el 

A tatürk, hiç bir harbi kaybet
miyen, fakat daima muzaf. 
fer olan bir büyük strate • 

jist olarak tanınmıştır. Atatürk tar
zında büyük komutanlar, siyaset sa· 
hasma girdikleri zaman, hemen dai
ma, yalnız kuvvetle idare etme~ 
tercih etmişlerdir. Bunun muhtelif 
memleketlerde böyle cereyan ettiği· 
ni tarih gösterir, Halbuki Atatürk; 
tamamen başka bir siyasi telakki sa· 
hibidir. Onun fikrine göre, kuvvet 
ve strateji daha yüksek emeller ve 
ülkülerin tesirine tabi olmalıdır. 
Kuvvet ve strateji, asla, büyük ve 
haklı gayelerin müdafaası için bir 
vasıta olmak hududunu aşmamalı • 
dır. Bu, Atatürk'ün siyasi mücade • 
lelerinde, müdafaa etmekte olduğu 
gayesini mantıki, haklı ve bütün 
inanile bağlandığı bir teze istinat et• 
tiren bir karakteristiğidir. Atatürk 
bu karakteristiğini, yeni Türk dev • 
Jetinin temel taşı hizmetini gösteren 

herkes içinde, halkla ııerbestçe ko - -------------
nuı:tur ve münakaşa ederse, herhan
sıibir kimse asla hazırlanmamış ol -
duğunuz bir mevzu Üzerinde umul
madık bir sual sorab\lir, meseleler 
ihdas erlebilir. Bövle bir müsabaka
dan, halkın tam hükm11e muzaffer 
olarak r:ı1mıak icin, anJ .. ,,,, ve had
si mevhibe b•.dar büyük fikri ser -

bir kanaat haline getirmiştir. 

maye de ister. 

• ştc, beklenmedik bir müla -1 katın seyri esnasında, bir -
çok yabancı muharrilerin 

Atatürk' e karşı duyduklan takdir 
duygularının temeli buradadır. 1 

Mudil bir ilmi, siyasi yahut diğer 
bir mevzuu, apansız münakaşa va -
ziyetinde bulunduğu zaman emni -
yet ve salahiyetle konuşmak onun 
san'atıdır. İçtimai hayata olan uy • 
gunluğu, başkalarını ikna etmek 
san'atını en yüksek derecesine te -
kemmül ettirmiştir. Ben burada, o
nun herhangibir mevzuu tetkik et
mek için bir konferansa çağırıldığı 
zamandaki ikna kudretine dikkati 
çekmek isterim. 

Atatürk'ün halkla temasa gel -
mek ve halkla ittihat üzere ha • 
reket etmek yolundaki vezki, mem· 

1 ürk - lneiliz Jostluğun
d.aki ııtılmış adımlar 

lngilterenin An. 
karo büyük elçisi 
Sir Percy Loraine 
ya::ıy<Yr: 

Türkiye hüktl
ıncti taraf mdan 
bUtün faaliyet sa.
halarmda gösteril. 
miş olan terakki
leri müessir bir 
surette kaydeden 
hususi "The Fi
nancial Times,. ~ 

Sir Persi Lotaine yısınm neşredilme. 

sini samimiyetle tebrik ederim. 

Bu husust sayr, her iki memleke
tin resmi mümessilleri arasında son 

defa yapılmış olan nezaket ziyaretleri 
akabinde neşredilmek gibi müsait bir 
za.rr.ana <la isabet etmekteclir. Bu zi
yaretler, İngiltere ile Türkiye arasın
daki dostluğun tarsinine ve inkişafına 
kuvvetle yardım etmiş ve her memle. 
keti biribirile daha fazla al&kada.r oı. 
mağa sevketmiştir ... ~ , 
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ı Yeni netrıyat 1 j Serbest Sütun 1 

( 4 üncü sayıf a<lan devam) 
vuzuhsuzdur. 

OOLB NICl!}&İYATI 
Saat 12,SO Plt.kl& TUrk mu.Udal. 12,GO 

H&vadil. 13,03 Jıluhtellt pll.k nqrfyatL 14,00 
Son. 
AKŞAM NlCl!}BtYATI: 

~lLBiR, tABiTil'I~ 
·ID -l-IATIRALA~ 

Anlatan: Menlikli Haydar 

-45-

UY ANIŞ - Haftalık rcstmll Uyanış 

mecmuasınmm son sayısında §U imzala r 

v&r: Ahmet llı.san Tokgöz, Halit Fahri C·ı 
zanaoy, Mehmet Selim, N iyazi Ahmet, Vah· 
det Gültekin, Ga\•sl Hn.llt Ozansoy, l small 
Sata Esgin, !hs:ı.n Boran, :M. llulfısi Dos • 
doğru, Cahlt l rcn, Mahmut Şerit . A)Tıca 
1sviçr11 ~la.rma nlt orijlna.l fotoğraflar, 

Danlelle Darrleux hakkında yazı ve resim • 
Jer T. L vardır. 

Eeğer vesika, ulmdan kopya ev 
dilmişse bir şey denilemez. Yok böyle 
değil de bir mecmuadan iktibas edil
mişse tevsik edilmek l!znngelir. Çün
kü devletin emirlerini, hükümlerini, 
fermanlarını, beratlarını, reiislerini 
ve takrirlerini ihtiva eden ve hariçte 
bulunan mecmualar, bir nevi (Münşe
at) mecmuaları kabilinden olmakla 
işhada kafi ve ihticaca. salih addedil

Saat 18,SO Pllkl& dam mu.tıml. 19,30 • • 
Spor mllaahabelerl. E§ref Şefik, 20,00 Ve • 1 n c 1 
dla Rıza ve ark&dqlan tarafmdan TUrk mu 

padişahının önünde yapıl KlTAP VE KIT APÇIUK 
Mecmu:ınm 25 inci sayım da blrçok fay• 

dalı yazılarla intl:ar etmiştir. Bilhassa kftapl 
çılan çok allı.kadar eden L . M. in "Kitapç.•ı 

ltğm himayesi .. yazıs:nı olmmayı tavsiye c.· 
dcrtz. Diğer yazılar : Geceler Gölgeler , Sm· 
mek için sevmek, Yabancı kelimeler türk • I 
çcde nasıl oltunur. Garp kitapları ve dok • 
torlanmız Jı;ln garpta çıkan tıbbt eser:er 
hakkında ve yeni posta pulları Türklyt
Filetellk KlUbUnUn haberleri. 

Deniz 
Ayda. bir çıkan deniz, ve denizcilik ten 

bah3eden m eslek mecmu:ısmm 20 ncJ sayısı 
lntL'ar etmiştir. BUtUn denizciler ,.e denlzl 

sevenlere Uıvslye olunur. 

Tarihaı bir de baktım ki •• 
lzzctUn Mete tarafından bu isimde bir 

kitap neşrcdJlmlıUr. 

. . ' 
areıoa • «:>,per •. at~~:;· -~ 

• !""; 

J)H. OSMAN ONER; .. 
idrar yolları, Belsoğuklugu ;Ve · 

ERKEKLl"K h•stahkıarl·: ~' 
rnütenaaaıS."'·. · 

Mu<.1veneh.:ıne: tl11bçelı11pı Anadolu ll•o -
kar ~. ,,r ,. tıındo ı\rpacılar ·uan No. ·ıs ', 
Ev: lsllklı\t t·nddesl Vıldı:r; Slncmoııı , 

~ a nınılu Tol.ut Apıırtımanı No. :ı 

lstanbul Levazım lmirllği 1 
Satın alma 

komisyonundan 

Ordu birlikleri için 2400 adet 1 
Çadır direği ve 2400 adet çadır tok- ı 
mağı 11-Şubat-1937 Per,embe 
günü saat 15 de Tophanede sabnal
ma Komisyonunda açık eksiltme ile 
münakuuı yapdacakbr. 1 

Hepsinin tahmin bedeli 3960 li-
1 radır. llk teminab 297 liradır. Şart

name ve nümunesi komisyonda gö • : 
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika • 
lariyle beraber belli saatte Komisyo -
na ge!rne!eri. (320) (508) 

Doğum ve Kadın 
Hastalıkları 

MÜTEHASSISI 

Dr. Naş·d Erez 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet· 
miştir. Tel. 41572. 

. , 41. ı. ... • , • ~·"l "• 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Pınarhisar Topçu alayının 

280.000 kilo Yulafı. 
2 - İhalesi Vizede pazarlık su -

retile yapılacakbr. 
3 - Muhammen bedeli 16800 

liradır. 

4 - ilk teminah 1260 liradır. 
5 - İhalesi 8-Şubat-937 Pa • 

zartesi günü saat ı4 de yapılacak -
tır. 

6 - Şartnamesi her gün arzu e • 
denJere Vize satmahna Komisyo· 
nundagösterihncktedir. (588) (55ı) 

• • • 

melerine imkan yoh.-tur. 
O vesikayı, kahve yasağının refi

nc - şimdilik - kat't bir hüccet gibi te
lakki cdemiyeceğiz. Bir defa da ta-

aikist ve halk ,arlaları. 20,30 Bay ömer Rıza 
taratmdan arapça havadia. 20,45 Cemal KA-
ınll ve ark&dqlan taratmdan Ulrk mtalki • 
si .,.. halk ıarlaJan, aat ayan. 21,13 orkes-
tra. 22,10 AjUl8 ve boraa habeı1erf ve erte" 
si günUD Prorr&mL 22,SO Pllkla ııolol&r, o • 
pera .,.. operet parçalan. 28,00 Son. 

rihlerde, (1059) senesi vakayii ara- --------------
sında bu rcf kararı ve bu tarihten BORSA 

4 2 937 

fllzalanncla J1ldllt lfıan!W olaalar. 11U 
rtade muamele sörmiercllr. Hakemlu 

..., lJ de kapan11 .. hf fl.Y•Uan 111 

PARALAR 

yukarılarda da kahvenin yasak edil
diği sene aranıp tesbit ve tevsik edil
melidir. ÇünkU, kahve yasağı yalnız 
Bursaya münhasır olamaz. Şayet böy 
le bir ~ey vakise umumi olacak ve bü
tün memlekete şamil bulunacaktır. 
Bu gibi vakayii (mühim) addeden 
( .ı. füverrihl er) de bunu elbette kay. : ::ın 
detmişlerd ir. Nitekim tarihlerimir.de 1 Frank 

bir h avli emsali vardır. $3.ym tarih- ! •Liret 
çimiz Şevki tnudağ-'dan bizi tenvir 1 

•Belçika P'r. 

oııo - • Şilin Avıa 
U!8- turya 
IH>- •Mark 
12'ı,- •Zloti 

28.
~~
ıı ~.-

1,,
f>J,-

bÜyurmalarmı dilerim. • DraJunJ 
A. H. TANYBLI • lmçreFr. 

--ı. - • Pengo 
lıt- •(Ay 

Zahire satııı 

lstcmbul Ticaret ve Zahire Borla" 
sında muamele gören 

( ki.lo) maddeler. 
1 - İTHALAT: Bufda.y 180, arpa l:S, 

k epek 115, tl!tik 8, fasulye l:S, yapak 69 
susam 515, un 30 1/ 4, irmik 12 yamuk 
y:ı.ğı 44 3/ 4 zeytin yağı 17 ton. 

İHRACAT: Kuşyemi 10, yapak 99 ton. 
2 - SATIŞLAR: 

Buğday aert kilosu 6 kuntf S5 para
dan, arpa kilosu 4 kuru§ 3:S paradan, ça"' 
dar kilosu 8 kuru§tan, mISII' ııan klloau 6 
kuruş 4 paradan, fasulye çalı kilosu 9 kU'" 
ruşt.an, susam kilosu 16 kuru§ 10 paradan 
18 kurul} 10 paraya kadar, yapak Anadot 
Irak.mı kllosu 63 kUru§tan 64 kurut SO pa. 
raya kadar, pamuk kllosu 42 kuruftan 49 
lrnruşa kadar, Z. yağı 1. et yemlik ldloeu 
57 kuruştan, Sansar derlst çlfU 3lSOO ku
ru~tan 4000 kuruşa kadar, zerdeva de~ 
si çlftl 41500 kul'U§tan 5000 kunı1& kadar, 

3 - TELGRAFLAR: 
Londr:ı. mısır Laplata guba.t tahmW koıe 

tcrl 23 Şf. 1 1/ 2 Pe. Ki. 3 Kr. 28 Sa., Loıı. 
dra keten tohumu Laplata fUbat tahmlll 
t onu 11 Ster. 10 şı. Pe. Kf. 6 Kr. 99 Sa., 
Anvers arpa Lehis tan mart tahmlli 100 
l:llosu 122 B. frnnk Ki. lS Kr. 17 .Sa., Llverw 
put buğday mart tnhmllf 100 llbresl 8 Şf. 

4 3/ A P e. Ki. lS Kr. 70 Sa., Şlkago buğday 
llnrtvinter mayu t:ı.hm111 buşeU 131 1/4 
ı:cnt Ki. 6 Kr. 8 Sa., Vlnlpek buğday M~ 
nltoba. mayıs tahmlll bu_şeli 124,:S aent Ki. 
5 Kr. 75 Sa., Hamburg iç fındık Giresun 
derhn.l tahmll 100 kl'osu 15:S R. mark Kt. 
78 Kr. 37 Sa., Hamburg iç fmdık Levan 
derhal tahmil 100 kilosu 154 R. mark Kt. 
i 7 Kr. 86 SanUm. 

Fırsattan istifade 
BEYKO Kürk ticarethanesi kış 

mevsımmm ilerlemesi dolayısile 
kürk mantolan o/0 ıs tenzilatla ve 
ı2 ay vııde ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 

Pezeta 

076-
~tS -
61S,-

80-

•Dinar 
Yen 

• Kron llveç 81 -
• AJtm 1018 -
•Banknot ~46 

ÇE.KLER 
• LıoDdn tSL8 7b •Viyana f.26 
• NeYJWll lı.71111~ • lladı1d 11 &ıs; 
• Parl8 17 O\j() • BerUD 1971 J 
• U!JAaa ll>.l 8~7 • v.,.,.. +.11"> 
• BTWtae9 4.'11 • Budapette f,87 l:ı 
• Atına Si.61 • Btıkret llJ" 6a~ 
• Ceneft'e 1117 • BeJ~ 114 l>H~ 
• l!JotJa llf.f>.j~~ • Tolıobama 2,79,, 
• Anuıterd&m 1.4b • lıloekou ' ' 9 ~ 
• Pral ~:. 7nJ8 • Stollbolm 1',l ıll ı 

ESHAM 
• Iş Bankası 10 - I'nmftJ ııOO 

Aluıdolu 2~ 8 • Çimento 14,2 J 

Reji ı,nı UbJOD Del. J,00 
Ştr. Rayı1y !Şark Del J. 00 

• Merlıes B&a) 11.,l( .& 
u. 81~ .lXl 
Poııomootı - .-

Balya .'JJ 
!Şark m.. ecra -
reıeıaa 

• 19DT.Jtor. I ~Rt> ICle~ 

• • •-._ D 11 6 l'raınftJ 111. 71 
• • • m .! ı.s Rllltım ._Of> 

l.IUk.DelllU 9 .ı,b • AJLAdOta 1 896 ı 
ICl'genl t.tfk ~b- • Anadolu D lf\f.:.O 
t 9211 A 11 A.nadola m 

• B. Enurum 9~- • Mtlm"""'1 A d91 

ISTANBUL 

Şehir 
TEPEBAŞI 

BELEDIYF.SI 
Ti IJ a t ,.o ~ u 

Dram Kısmı 
Bu akşam saat 

20.30 da 
BAHAR TEJllZLl(JI 

Yazan: Frederick 
Lonsdale, tUrkçeye 
Çeviren: Avni Givd& 3 perde komedi 

Franıız Tiyatrosu Operet Kııım 
Bu akşam saat 20,30 da A§k M el•tebi 

Yazan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 
Muhlis Sabahattin 

Takvim 
CUMA CWnarcest 

S Şubat 6 Şubat 
ı Zilkade 4- Zilkade 

:itın dot'lfO 708 107 
(]llD batıp 17,SO 17,31 
Satıab rıama&: 618 61 7 
::>t•• namazı 1228 19 28 
Cktndt naıııuı 15,12 15.13 
llf&ID namuı 17.80 17.31 
Yataı ııamuı 1902 1903 
lma&lıı 527 526 

f ılm g~ ıonıert !-!6 37 
Tdm kalaıı günlen 329 328 

Kadıköy Sulh Hukuk Hakimli· 
ğinden: 

Suadiyede Yaz:ınlar sokağında 8 nu-
Kayseride yaptırılacak kalorifer 01 b. ___ ,_ evde o"len avukat Hasan Fı.krinı·n ,;üye ~öre mantoıa • .ı ır gün IDM"iılil 

tesisatı kapalı zarfla e~iltmeye kon- d A d 1 d menkul e•yası 27.12.937 cumartesi gU-zru{rn a ye~iştirir. n:ı oıu an ay • :. 
muştur. Keşif bedeli 1742~0 lir&clır. nil aaat 14 de Kadıköy Pazar yerinde 

ni şerait :Je siparit kabul edilir. ilk. in nç parası 9952 liradır. lhde . , açı:ık arttırma suretile satılacağı illn o-

s Mahmutpnşa Kürkçü Han içe • Junur. 
ısı 8--_ubııt-g37 Paz~~ ~~i günü risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 , - ----------
saat ıs tedir. Bu işe ait ~arlname --- -----. Şehzadebaşı TURA!" rr.w..._..-:T:~-
projcsile idari ve fen..-ıi şru-::n:ıme al - kanlığmdın fenni ehliyet vesikuı ile tiyatrosunda ......... ...ı&ı&~:..., 
mak isteyenler 872 kuruş muknbi • birli!dc teminat ve teklif mektuplan· 
linde komisyond:ın alabilirler. El~:ı:- m ih:-.~e s:ı:ı.tin:!en evvel en geç bir 
meye gireceklerin 24~J :;ayı ı kınu - saa~ evve''ne kadar Ankarada M. M. 
nun 2, 3 cü m~:ldc!c. ·ndc İ!~e~bn V. S~tm .. lm:ı Komisyonuna verme .• 
belgelerle birlikte ve Bayındırlık Ba- leri. (575) (350l 

Cumartesi matine 
17 ,30 da, akı:ı.r.: 

20,30 da 

PlPIÇA. 

bir gece şenliği 
Musulun gazlarından, Basranm hur 

malarından, ve cins Ali at ve kısrak
larından istifade edilemiyordu. Zi=a 

gazlar tasfiye olunmadığından harare
ti çok ve ziyası az olurdu. Petrolün ci
varında olan köyler halkı evlerinde 
yaptırdıkları teneke lambalarda pa· ı 
muk fitillerile yakarlardı ve geceleri 
kül ve tezeklerle petrolü karıştırıp ha
mur gibi külçeleri harmanlan civann
da sırıklar üzerinde yakarak ancak 
binde bir nisbetinde bir istifade temin 
edebilirlerdi. Halbuki bu petrolün de
ğirmen taşlan çevirecek derecede meb 
zu1 olduğunu söyliyenler vardL Her
halde petrolün Dicleye aktığı yerlerin 
saatlerce uzaklarında. bile su içilemez.. 
di. Buralardaki sular hep gaz kokar
dı. Yerlilerin yağır dedikleri zift ve 
katran mebzuliyeti insana hayret ve-
recek derecede idi. { 

Basraya gelince, burası da pek mUn-• 
bittir. Hele hurması cihanda misli ol
mryaca.k derecede çok ve enfestir. Hem 
de gayet zahmetsiz ve masraf sız bir 
irattır. Her gün med ve cezir münase
betile hurmalar sulanır. Nehir kena.
nndaki bahçelere giren sular hurma. 
ağaçlarından yapılmış borular ve oluk
lar vasıtasile gene nehire akarlar. Bu-

. ralılar ve Urabanm yemekleri adeti 
hurmaya münhasır ~bidir. Hatta Ur
ban develerini bile hurma ile besler
ler. Burada türlü türlü hurmalar var
dır. En makbulil çekirdekleri küçillc 
olan ve bastırınca dışarıya çıkan bir 
nevidir ki pek leaetll olur. Aynca hoş 
bir kokusu da vardır. Bu nevi hurma
lar başka memleketlere götUrU.p satıl
maz. Halk kendileri yerler. 

Sıcak memleketlerde ayın deniz 111-

lan üzerine tesiri pek çoktur. Hele a
yın iptidasile on beşinde bu tesir daha 
çok olur. Mecller ve cezirler ile sular 
on metreye kadar kabarır ve iner. 
Nehirden yirmi dakika kadar uzakta 
bir kanal vardır. Bu kanal şehri Dic
leye bağlar. Bu vasıta ile şehirden ne
hire ve nehirden şehire gemilerle gi
dilip gelinir. Fakat med ile cezri iyi 
hesap edemiyenler ba.zan hayli müd
det bu kanalda kalmağa mecbur olur
lar. Çünkü kanal yapıldığı tarihten 
(Hazreti Ömer zamanı) beri temizlen
mediği için yağlı çamurlar ile dolmuş
tur. Basraya girecek olan gemiler mut
laka med zamanı girip cezirden evvel 
çıkmalıdırlar. 

lra.nda (Karun), fakat bizim hudu
dumuza girdikten sonra (Diyale) neh
rin ve !randan gelen bir çok suların 
mecrları muntazam olmadığından Bas
ranm şark tarafında pek çok göller 
ve bataklıklar peyda olmuştur. Basra. 
ve havalisinin inbat kuvveti çok ol
makla beraber sıtması da çoktur ve 
sıtmanın nöbet zamanlan herkesin mn 
hlmu olduğundan bir mecliste oturup 
konuşan bir Afap bazan birdenbire 
kalkar: 

- Allaha ısmarladık.,, 
Diyerek gider. Giderken nereye 

gittiği sorulacak olursa: 
- Sıtmamı geçireyim.,, 
Der. Hakikaten sıtma nöbetine tu

tulan bu Arap bir saat sonra gene e
vinden çıkar. 

Bağdadın M.entefek ·livası dahilinde 
(Zübeyr) nahiyesi vardır. Bu nahiye
nin mesahası bazı vilayetlerimiz.den 
ekscrisinden gen!ştir. Arazisi umumi
yetle pirin~liktir. Abdülhamit tarafın
dan dağıtılan (93) mebusan meclisin
deki mebusların bir çoğu §UI'aya, bu
raya saklar.malt suretile kendilerini 
kurtarmışlardı. Bunlar ara.smda. olan 
Ankara mebusu (Rakım) efendi de sa
rıklı olmakla. beraber gayet rindmeş

rep, alim, şair bir zat idi. Hılkaten ga
vet cesur olan bu zat mUruru zamanla 
'ientefek livası Emlaki seniyye müdü
rü olmu.~u. O zaman ben de menfi o
hrak Irakta bulundu'hım için kendisl
le tanıştık ve l!leviştik. Rakım efendi 
bir gün beni pirinçllkleri görmek için 

davet etmişti. Gittik. Fakat 
zuhur eden bir meşguliyeti 
beni (Yelem) denilen ve e" 
de işliyen uzun kayıklardaD 
rakarak gitti. Ben RakDl1 
avdetine kadar tilrk!:.e bilell t 
ile dertleşirken kendisine: 

- Yahu niçin siz arasır& 
karşı isyan edersiniz?,, 

Diye l!IOrmuştwn. Bu 
şöyle cevap vermişti: 

-Biz Osmanlı hH~IHIH~ 
korkmayız. Çünkü on bet 
kfun olan bir Arap bir~-"~-
ması, yahut bir padişahll1 
sebeplerle çıkan affı phaııeJe' 
sinde beş seneden fazla ~""1'· 
Halbuki İngilizler böyle ~ 
af, merhamet nedir bnınesld'· 
İngilizlerin Diclede i§liyell 
olma.sa· Allah bilir biz ~fi 
kumpanyasını her va.kit ti 
ma. ederdik. Fakat bu arsd' _..., 
eseri olarak bir İngiliz va~-.... 
vUz olursa İngilizler blzi!!l fi. 
sopumuzu kunıturlar. OnUll _.. 
vapurlarmız da İngilizlerill fi'" 
hürmetine i~leyip duruyor.,, 

İnci çıkan (Bahreyn) c:I 
hükmeden ve bu sebep~ tJf 
hı) namını alan Casim d'. 
lizler arasında bir aralık .~ 
göstermiştL ÇUnkü tngillP"'. 0 
reyn) adalarına. göz dikıntol~ 
kit Osmanlı hüldlıneti .bU ~ 
(Katar) kaymak&mı t&yill_ ~.Afi 
sim sıkı§me& istimdat ma1'P"" l 
dada bir çok Hecin devel~..a 
gönderdi. Osmanlı hUkdıtı~ 
di.sini himaye edecek ku~ 
ğmdan ta.bil yardım edil 

İngilizlerle kavgayı gUnd. _,.t 
tebdil etmek suret.ile usatJV: 
dtiftU ise de İngiltereden geleO 
1ı projektörlerile geceleri 
virdiğinden Araptan şara. 
bura çevirdi ve üç yüz elli 
yük gemilerini yakalayıp 
bağladı. Harp neticesinde )il 
giliz kumandanları Casud 
haber gönderdi: 

- Biz size şimdiye kad" ~ 
bin tane top attık. Bedeli~~ 
İngiliz lirasını çarşamba gu"""~ 
kize kadar gönderirseniz __ -11te 

alabilirsiniz. Fakat bu ıar;.ı 
paralar gönderilmediği U) 

lerinizi yakacağız.,, Aı 
Diye tebliğat yaptı. B~ 

lan Casım f evkallde bid fi 
gilizlcr aleyhine kiltUrlet 
ba.5la.m.ış olduğundan tngtUJ 
ru muayyen sa.at gelip de~ 
ralar gönderilmeyince •P 
milere binlerce teneke ~ 
yaktı. Adeti Basra ırorfeıı
şa.ğı ~a.f ak içinde kaldlğllll ~ 
Bu halden müteessir olaD 
manlt hU~meti tarafı~ 
imdat gönderilmediğini ~ ~ 
rek {Katar) da bulunan Jı!ll"ı 
zaıniye askerimizi kıtır ttıtı' ~ 

Centilmen tn.gnizler~atl 
cekleri zaman Uzengiye Dll""'"-
larm l!lırtma çıkmazlar. gtbl 
rini ~a.ğırara.k köpekler afi 
eğerler, eruıelerin~ aya.ld 
suretile atlarına blnerlet· 
İngilizlerden niçin korktuıcl )lo 

mak için bu muameleyi ~ 
llznndır. ~ ~ 

(Korne) ka.zasmd& reJl "!":Al 
lan Lord Vehpi bey k~-J 
için Arabm ayağına gttti~~.I 
sine maaşla hizmet t eklif ~-I 
rica ve minnet şeklindeki ~ 
lak asan bulunmamı§tı• ~ 1., 
sine avdet edip mUted' tJI 
ettiği zaman k!tiplertndell 

- Aman efendim, elJ ~ 
Şimdi emrediniz, ben gl ;ı' 
maaşsız olara.k tekllf ıniJl 
rim." ,; 

rAtli' 



lstanbul konservatuvarından 
mezun o~anlar 

Ankara telefonu ................................................. 
7 - k'J!:~N 6 ŞUBAT 1937 

Şehir Meclisinde ikinci celse 

On talebeye Vali tarafın
dan diplomaları verildi 

Dahiliye Ve~~leti Ana liğamlara bağlana-
taşra teşkılatı . • • 
Yeni esaslara göre cak mecra 3f ışı 

değiştir itecek 
Ankara, 4 (Telefonla) - Dahiliye Daha esaslı ve muntazam yapılabi mek 

vekaleti bugünkü ihtiyaca Wi gelmi- • • K J • Ş • • . . 
yen Merkez teşkilatını genişletmekte IÇID ana JZaSyOO lfketJne VefJhyor 
ve bilhassa hususi idareler umum mü-
dürlüğü kadrosunu yeni bir şekle sok-
maktadır. Şehir meclisi dün saat on beşteı 

Dün, Büyük Millet Meclisinde bu- ikinci reis vekili B. Necip Serdengeç. 
lunduğunu bildirdiğim taşra teşkili- tinin b:ı:.kanhğında toplanmı~tır. 
tına ait projeye de şu hUkümler ko- Geçen celsenin zaptından sonra 
nulacaktır: Ramide nahiye teşkili hakkında dahi. 

Bir kaç vilayet bir mmtaka itibar Iiye Vekaletinden gelen tezkere okun. 
edilerek merkezi vaziyette bulunan vi- muştur. 
IS.yet merkezlerinde yirmiye yakın Nüfusu on bini geçen, hava v~ 
mansup vilayet idare heyC'Peri teşkil suyu ile meşhur bulunan Raminin ik. 
olunacaktır. Bu heyetler • hazırda tisadi ve idari cephelerden kalkınması 
mevcut olan kanuni salah .. ~iere isti- için civardaki iki köyün ilhakile bura. 
naden Devlet ŞOrasına ait ikinci derece da ~a~lye teşkilinin muvafık olacaJ1ı 
deki bazı muameleleri de göre<:ekler- bldırl)ıyordu. Bu tezkere mülkiye 
dir. encümenine gönderilmiştir. 

la Konseruatımarda.11 mezun olanlar birarw.la Bu suretle hem Devlet Ştlrasmm Ana Hiğımlara bağlanacak mere. 
"- 0~nbuı Konservatuvarından me.( Bundan sonra mezun talebeden r.. i~i aznlmı~. hem de muameleler daha ralar hakkında belediye reisliğinden 
"'tası 11 10 talebeye dün mektepte tskender, arkadaşları namına tahas kısa. znmanda neticelendirilmiş olacak gelen kağıt okunmuştur. Bunda şöy. 
~e ını~ diplomaları verilmiştir. süslerini bildirmiş, müteakiben B- tır. le deniyordu: 

it • ..::1?'de ':~li '~e bcledi}~e reisi Muhittin Üstündağ mezun talebeler~ Ekseri vilAyetlerde merkez kaza Mecart talimatnamesinin 11 inci 
lfat •r.aı tıin Üstündag ile Şehır mec. nyrı a~ı diplomalannı vererek tebrik kaymakamlığı vazifesini de görmek maddesi mucibince bina meceralannın 
~Llr arı, mezun talebe niileri, etmiştir. üzere vali mua.vinlikleri ihdas oluna- bedeli mukabilinde eski kanale rap. 

,.. hazır bulunmuşlardır. Davetliler büfede izaz edilmişler, caktır. tının belediye tarafından yapılması 
<111ttası k" d w d r. 1 1 d Umumt müfettişler konferan- tazım geliyorsa da belediyede bu işi 

~ht l ille saat on sekizde başlan. se- ıze ogru a~ı mış ar ır. 
ılG?t · Ik olarak Konservatuvar mü. Mezun talebe şunlardır: smda görüşüldükten sonra bUidUnete yapacak teşkilat olmadığından bu i~ 
~··bJD. Yusuf Ziya söz söylemiş, Viyolonselden Bayan Hadiye, pi. teklif edilen hukuk işleri mUdUrlnkleri mal sahipleri tarafından lağımcılara 

~ n bir çok vilayetlere teşmil olunacak ve yaptırılmaktadır, 
1'ttlt • 

1 
geçi rdiğf tekamül safha la. ranodan Dayan Rana, kemandan Bay h d t bo 1 d bul vlll t1 . 

ile b:" •tintş, eski delirdeki zihniyet lskerider, şandan Dayan Bedriye, Ba u u yarın a una.n ye en- Bu işlerden halkın zarar görmesi. 
'-ıt .. ıtlnku zihniyet arasındaki farkı .t•an Babil<yan, Bayan l{uvnrik, klar. mizde ecnebi işler mUdUrlilkleri ihdas nf önlemek üzere bundan böyle bele. 

etnıf t olunacaktır. Bu mUdUrlUklere ecnebi diyece bu işi yapacak tesis:ıt vücuda 
1ıı Ş ir. •• netten Bay Hüseyin ve Fuat, altodan b tl rd1r 
o. 'Y lisan ilen za. ar getirilecekle • getirilinceye kadar bu işin kanalizas_ 

11....._
1 

USuf Ziya so""zler"ını· şo··yıe bt.' Bay Asım, kortodan Bay Muzaffer, K---1ard b 1 ~-"'-ı-·t klt· ~!iti iU41 a u unan YMU~a. ıp- yon in-atını }1lpan Fraytag sirketı·. 
~ r. trombondan Bay Mahmut :r- # .. &ir • likleri bulunduktan yerlerin nUfus ke- ne verilme..'li muvafık olacaktır. 

bil' fQl buçuk ay sonra yüz kişilik safetine göre fazlalaştıracak, ve me- Bundan başka inşaat hatası yüzün. 
8f 1tı,~:e k.orosu nıe1:dana çıkacaktır. r Kısa Ankara Haberlerljll murların terfilerine imkAn için bir den fşliyemiyecek olan rabıtaların 
"ılltı k bır koro lıtJyetinin söylediği barem yapılacaktır. Keza. kazalardaki da bu ı:;irkete tamir etttirilmesi de 

inşa.at ve tamirat her altı ayda 
bir tanzim edilecek tarifeye göre ya. 
pılacaktır. 

Mülk sahipleri mecari şubesine 
müracaat ettikten sonra mecarinin 
yaprlacağr yer ölçülecek, belediye fen 
şubesince bir mesaha cetveli tanzim 
edilecek, inşaat ve tamirat tutarı şir. 
kete ve kaldırım tutarı da belediye 
veznesine yatırıldıktan sonra in~aat 

yapıl<ıcaktır • ., 
Bu tezkere okunduktan sonra me. 

cari talimatnar.t~sinin meclisten geç. 
mediği anlaşılmış, her ikisinin bir. 
likte tetkikine karar verilerek tezkere 
mülkiye encümenine göndrilmiştir. 

Sürp Agop mezarlığı yüzünden be. 
lediye tarafından patrikhane aleyhine 
bir tazminat davası a~ılmtştı. Bu da. 
va yürürken Dahiliye Vekaletinin iş. 
arı üzerine belediye ile patrikhane 
mümessilleri anlaşmışlardır. Fakat 
tam bu sırada mahkeme tarafından 
da patrik ile kefilleri 152 bin lira taL 
minnta mahkum olmuşlardır. 

Bunun üzerine ortaya hukuki bir 
vaziyet çıkmıştrr. Belediye reisliği 

bu hususta btr karar ''eremediğinden 
mesele Şehir meclisine gönderilmiş. 

tir. 
Buna ait tezkere olrunmuı:ı, tetkiki 

i~in kavanin encümenine gönderil. 
mi tir. 

Meclis p.'11.artesi günü saat 14 de 
toplan:ıcaktır. 

6-ıı,~rş §imdiden fil1111J alınmış * TORK Maarif cemiyetinin piyan nüfus memurlukları da çoğaltılacak doğrud~r 
~~:~~m~~~•oo~~~~~~~~~ftm~~~~kazal~~~----·-------------------------
lttt ha 11tasında talebe konserlerine vinde çekilecektir. yetlerine göre tayin edilecektir. d 48 t t• 
ıu /(, Zll"lıJclar yapılmaktadır. • !ÇEL 3 üncü sınıf emniyet mü- Ayni Projeye göre bütün kaza mer Ara a n sa a g e ç 1 
'-lii~S:ruatuvarın bu çok hararetli diirU Tahlr :Vekalet emrine alınmış ~e kezlerinde köycülük kun!lan a~ 
';;;;uııa olan çalışmalannda Şehir Yerine Boz.kurt kaymakamı Ruhi ta- için lüzumlu olan kadro da bulunmak Müzeler idaresi ve Evkaftan tekrar SOTUlJOTUZI 

'l IJ n:ıe11 ve aaym vali ve belediye yin edilmiştir. tacı;~jc kanuniyet kesbettiği takdir- T • h" b • •• k •• 
~ Uhlttin Ustündafjın derin ve _l_k_t_• -t-F--k-.-.1-t--.- de Dahiliye vekA.leti taşra memurla- arı 1 ır eser ço uyor·, 
ite•- nlaka VJ 1ıimayesinden kuvvet rsa a u esı -..~ıvt111,; ı rmm terfihleri daha ziyade imkan da-
ı .. :~,,: o<Jrmel:tcl!iz. Ben ve arka. lı1nrıeı,.· talebemiz bilyülderimizin dün törenle açıldı Mhiline ~nniş buıuna.kcaktır. 1 - ne gı·bı· tedıoı·rler aldınız?. 
,,, 6·' olan ltlnıayc ue aUikalannal o n a 
-.S:i ~Şel:hür rıe mukabele edeceği. ( Ustyanı ı ım:idt ) • erı n os yu 

fCl§ırdık yi izah ettikten ve iktisat hakkında d k• k 
l._llı. 'ttzsuf z

0

~ Atatürkün 1923 ''ılında lzmirde "er. f}0 a } uyuza arşı 
"' tt11l. ıyadan sonra Yali ye J • 

dt Şıt e reisi D. Muhittin Ostündaı; miş olduğu nutkunun ilı:tisada ait mü. 
.. llUtku sih'lemiştir· him kısımlarını okuduktan sonra ik. 

flıo~ şı,,.,di k~tlulanıal; için toplan. tisadın bugünl ü memleket durumun. 
~ içl,ı b~ mesut lıadise, memleketi. da oynadığı mühim rolü anlatmıştır. 
'hı._ r'f, ~k defo erilen yüksek bir Bay Ik>ktör son söz olarak, hazır 
fi~ Q/ci bulunan İktisat FnkUltesi talebeleri. 

I". IJ;:t·· ilet ve lıususi, asil bir zevk. 
ı:ıı._. · .. u11 ne hitap edırek şunları söylemiştir: 
_ ~ tek memleketimizde kendi ne. °"" ı Genç arkadaşlar; 
~o 0 

an bu kıyml:!tli müessese Yeni açılan 11.:tisat Fakültesinin 
l'çepz Bene leyli olan bando ta. 

~lifli"" iki mezun ı1Jrmekle bizi ilk talıJbeleri olmak şerefi size düşü. 't" etmişti. Fakat bunlar Kon. yor. Ve gene ilk mezun olmak şerefi 
ite .. Da de sizlere nasip olacak.,, • 
_,. llcıla,.:aın asıl ve nehari talebesi. Rektörden sonra İktisat Fakültesi 
~~e.. tamamen ayrı bir mahiyet a •. dekanı B. Ömer Celıil da bir söylev 

'- .. q ee vermİıJ ve iktisadın öneminden bahset. 
~.'°"'Cdı: ile ~aJıa ı-erimll ve daha top. miştir. 
~'°""" 11f.ücssese on mezun ı·eriyor. Söylevle,.den ~onra Fakültede ilk 
~'tırak ifadesi kolay gibi olan açılış dersini Prof csör Kesler vermiş 
• ~"Cerit,. h:!yflyet olarak büyük kıy. ve asistan Salıri tarafından da Türk. 
~Qaıı &İ llcr biri sekiz on sene fa. çeye çevrilmiştir. 

6ıı ,,,; oayret ve geniş bir ferağat. Profesör !{esler, iktisat için verdi. 

Acil tedbirler alındı 
Ankara, 4: (Telefonla) - Balıke

sir vilayetine bağlı Küçük Bostancı 
köyündeki Merinos koyunlarında tes
bit edilen "Tüsoropt,, cinsinden uyuz 
hastalığı dolayısile Ziraa.t veklletl has 
ta.Jığm önüne geçmek Uz.ere lcll ted
birler almış ve mahalline illa emirler 
göndermiştir • 

Balya baytarı mücadeleye memur 
edilıniş, civardan küçük sıhhiye me
murları gönderilmiştir. Lüzum oldu
ğu takdirde icabı kadar muvakkat a
mele kullanılacaktır. 

Uyuz çıkan köyün on beş kilo 
metre civarındaki köylerin bütün hay
vanları uyuz noktai nazarından mmı
yene edilecek ve hastalık bulunduğu 
takdirde hastalığın cinsi ve hasta hay 
vanlarm sayısı vekilete bildirilecek
tir. 

Milli endüstrimizin en mühim ham 

Tarihi Fethiye camiinin harabe 
haline gelmek üzere olduğunu, taşla. 
rının dökülmüş, kurşunlarının çalın. 

mış, içinin yağan ve sızan yağmur. 
lar yüzünden su içinde kalmış bulun. 
duğunu yazmış, alakadarlarınin na. 
zarı dikkatini celbetmiştik. 

Istanbulu gezmeğc gelen hemen 
her seyyahın uğrağı olan Fethiye ca. 
miinin bugünkü halinin aleyhimizde 
t~irli propagandalara vesile olacağı. 
nı bir daha tekrar etmek lüzumunu 
duymaktayız. Bu vaziyete i~retimiz. 
den sonra ne gibi tedbirler düşünül. 
dü? Bilmiyoruz. Yalnız öğrendiği 

mize göre evkaf ve müzeden satahi. 
yetli iki zat camii gezmiş ve acıklı ha. 
1i görmüşlerdir. Ye gene duyduğumu. 
za göre iki sahihi salahiyet zat ara. 
sında şöyle bir muhavere geçmiş: 

Müzeye mensup zat: 
- Bu camii bize veıiniz .. 
Evkafa mensup zat: 
- Buyurun, alınız .. 

Mukabelesinde bulunmuş ve şu tek.. 
lifle karşılaşmış: 

- Tamir ettiriniz de alalım. 
El·kafa mensup sahibi salahiyet 

zat de: 
- Biz tamir ettirdikten sonra ni. 

çin size ,·erelim. Alınız ve siz tamir 
ettiriniz. 

Diyerek bahse nihayet Yermiş. 
Biz cnmiin çökmek üzere olduğu. 

nu yazalı lHrk sekiz saat oldu. Sadece 
alakadar makamların okumuş olma. 
sınr rnu'1akkak saydığımız, fakat şim.. 
diye kadar da bir cevap alamadığıma 
i~indir ki bu satırları yazmak rnecbu. 
riyetini duyduk. 

Bizzat lsmct Jnönünün tarihi ve. 
ı:ıikal:ırın korunması hakkında bir ta. 
mimi mevcut olmasına rağmen tarihl 
abidelerin yıkılmasına göz yummak, 
biw çok garip geliyor. 

l\füzeler idaresi ve eykaftan soru. 
yoruz: Bir tarihi eser çöküyor, aldı. 
ğınrz tedbir nedir?. 

maddelerinden olan .Merinos yünlerini ----------------------------· 

;::,'ll.?beyl elde edebilir. Çalış. ği ilk derste iktisat ilmi hayatta bir 
~ ...... OQf ~kabllinde lıiç bir maddi yardımcıdır, demiştir. Profesör bun. 
flf~' '1ıii.l{i}ıaza etmiyerck. Eğer dan sonra iktisat siyaseti ile sosyal 
~ '"-IJd •onra sanat kıymetlerinden siyaseti karşılaştırmıştır. Bu karşı. 
i._"fli.leı-,a el~:? edeceklerse bu, kendi faştırma neticesinde iktisat ilminin 
~ ~ın sadece bir neticeden •100 yıllık ye sosyal ilmin de ancak 60 

&ı,. t ktır. yıllık bir ilim olduğunu söylemiştir. 

yetiştiren koyunla.rm tüylerini bozan 
bu hastalıkla mUca.dele şekilleri mar 
halline ayrıca bildirilmiş ve l!zmı g&
len ilA.çlarla teçhizat da gönderilmiş
tir. ~et-i~cıltan yüksek kıymetli mu. Bundan sonra profesör, kadınların 

~etı~ ~ 0.1:'~ ta11aftan çalışkan, sa. ~ah~maları işine temas ederek bunla. ERZINOANDA YAPILAN R'AYV AN 

mu 
Büyük Piyangosu 

Türk Hava Kur 

lQ,,. el • Uztde talebenin ı1ı bir ci. ra ait türlii misaller göstermiştir. MUAYENELER/ 
f'ı,. e ı11-r · · · ll · d J> C .. K 1 . d . d '>ıct •• cılı<' "<l e rı;ım c crm e tutan. ro esor es erın ersın en .sonra 

ltteı.rliıle~kli, samimi ı•c (12miz çalış. misafirlere hir çay ziyafeti verilmiş. 
fit """'ffıla "ebu çok dcll_erli ı·e giizel tir. 
~l,di, ""mi tir. lstanb·ıl halkı RADYOLO 1/ l'E TJIYOlO 11 
~~it ~i ı-e l atUi dlr•cbilirlm ki ENSTITlTf,ERI AÇILIYOR 

lcııı it . ek"t bu mü"s-:esc ile bl. Üniversitede lrnrulrnal;ta olan rnd. 
'>ıı 4/"flll tilıa,. eder. roloji \'e biyoloji cr.stitüleri ele y:ıkın. 
Ol::Q b;ı~r v~ milli "uısiki hayatı. ela törenle açılncııktır. 
~ rı~nr~'lik lir iitl:i5afzn mii}dec!si -PEDAGOJi ENSTITUSU 
lı- llf,, <'r' ""-' l • b··ı·· O . ·ı el Ed b" t f l ··ıt ·~ ~ " · '"'-=' r· C'"''""rır:1'n :• un nıyersı c e e 1) a a rn esine 
'8'ı... Clttcı ıt~ 6rıhti·•arNFf,. tcbril; erler. bağlı ol:ırak kurulan pedagoji ensti.I 
~ fllı.~~a muvaffak ı·e mesut ol tüsii cumartesi günU saat 9 - 10 ara. 

__,.,,,._,, sında açılacaktır. l 

Ziraat vekaletine gelen malfunata 
göre Erzincan vilayetinin Vefaiye kar 
za.sma bağlı 20 köyde hastalık noktai 
n:ı.zarmdan 10328 ba.ş muhtelif hay
van muayenooen geçirilmiş ve hepsi
nin sağlam olduğu görUlmUştür. 

Ankarada hava açtı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Epey za

mandan beri soğuk giden havalar ac;:
ml§, ve Ankara bugün bir bahar ha-1 
vası yaşamı&tır. SühUn.et .+ 8 derecel 
idi. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

4. cü keşide 11 Şubat 
zeng· n etmiştir 

937 dedır. 

50.000 Liradır. Büyük ikramiye: 
Ayrıca: 15.COO, 12.00000 10.000 liralık ikramiye' erle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

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

değİttirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten ıonre. bilet üzerindeki hakkı aakrt 
olur ••• 
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Devlet Dem1ryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile mikdar ve vaaıfları ap.ğıda yazılı ( 5) grup 
malzeme ve eıya her biri ayn ayn ih ale edilmek üzere 15. 2. 937 pazar -
leai günü saat 1 O da Haydatpap.da g ar binası dahilindeki 1 inci itlebne 
kon:myonu tarafından açık eksiltme usulü ile satm almaaı.kl1r. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin hizal annda yazılı muvakkat teminat ve 
lianmıun tayin ettiği veaaikle birlikte ekailbne günü saatine kadar komis
yona müracaatları lizımdır. Bu ite ait tarlnameler komisyondan parasız o

larak verilmektedir. 
1 - 12000 adet yuvarlak ve be yzf kazma aapı 5000 adet düz ktlrek 

sapı muhammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 8550 kuruıtur. 

2 - 5000 Kg. Arap sabunu muhammen bedeli 900 lira ve muvakkat 
teminab 6750 kuruttur. 

3 - 66 adet beyaz somyeli kar yola muhammen bedeli 726 lira ve 
muvakkat teminatı 5445 kuru§tur. 

4 - 5000 kilo Sut kostik ve 1000 kilo idi soda muhammen bedeli 

820 lira ve muvakkat teminatı 6150 kuruttur. 
S - 40 kilo levha halinde ebon it, 100 kilo Fiber levha 40 kilo fiber 

çubuk muhammen bedeli 628 lira ve muvakkat teminatı 4710 kuruştur. 
(486) 

Muhammen bedeli ( 175297,50) lira olan 20.000 ton krible Alman 
maden kömürü 17-3-1937 Çartamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
uaulü ile Ankarada idare binaamda satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek İsteyenlerin (10014,88) liralık muvakkat teminat ile 
lranunun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 No. h nüshasında intitar etmit olan talimatname dairesinde ahn • 
J111f vesika ve tekliflerini aynı gün sa at 14,30 a kadar Komisyon Reialiği
ne vermeleri lizımdrr. 

Şartnameler 876 kur\lfa Ankara ve Haydarpaf8 veznelerinde sabi· 
maktadır. (585) 

Ziraat Vekiletinden: 
rYübek ve orta ziraat ve ziraat makini ıt mektebi mezunlarından olup da 
~ ekiletimiz tetkiJib haricinde ça)ıflD akta bulunan ve yeni açdacak ziraat 
lflerinde vazife almak iatiyen meılek müntesiplerinin üçer kıt'a fotoğraf
luile mezun bulunduktan mektebi, mezmıiyet tarihlerini, timdiye kadar 
Gzerinde çahıtddan resmi ve huauat vazife ve itleri ve bu vazife itlerden 
aJnlma sebeplerini ve İte başlama ve aynlma tarihlerini gösteren bir be - ı 
pnnameyi bir istida ya bağlıyarak tezelden Vekiletimize göndermeleri ve 
muvazzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (31) (156) 

f 

/ 

HER GDN 
On binlerce vatanda• 

tarafından 

Seve seve okunan 
va takip edilen l Deniz Levazın:ı--Sa"ttnal· 

ma Komisyonu ilanları HABER 
Tahmin edilen bedeli "32900" lira olan "35000" metre yerli pamuk t V E 

lnmıq 12-Şubat-937 tarihine rast lıyaa cuma günü saat 14 de kapalı ' j 

zarf uaulile alınacaktır. K U R UN 
Muvakkat teminatı (2467) lira (50) kurut olup, tartnamesi (165) 

1 brut mukabilinde komİqondan her gün verilir. ı 
lateklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ı 

lrapaL teklif mektuplarmı 12-Şubat-937 Cuma günü saat 13 e kadar 
Kamnpqada bulunan Komisyon Bq kanLfma vermeleri. ( 433) 

Tahmin edilen bedeli ( 110000) &ra olan ( 10000) ton rekompoze ._ürü l~ubat-937 tarihine n athyan sah günü saat 14 de kapalı 
larf uaulile almac:aktır. 

Muvakkat teminatı "6750" lira olup prtnamesi "550" kulUf mu • 
Dhilinde Komisyondan her gün verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunım tarifab dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarmı en geç 16-Şubat-937 sah günü saat 13 e ka
tlar K-umpepda bulunan Komiayon Bqkanhğma makbuz mukabilinde 
•ermeleri ve bu saatten 10nn verilecek teklif mektuplarmm kabul edil -
miyeceği. ( 482) 

Ziraat Vekiletinden: 
Sivil ve askeri san' at mekteple rinin makine ve demircilik kısımla -

nndan mezun ve yahut da çiftliklerd ~ ve ziraat müeneaelerinde traktör 
ve ziraat makinelerini kullanmağı h akkile öğrenmit olup da yeni açılaa): 
ziraat itlerinde istihdam olunmağa ta lip bulunanlardan sanat mektebi me • 
zunlannın şahadetname suretlerini, d iğerlerinin ehliyet vesikalarını ve her 
iki kısmı talibin de timdiye kadar bu lunduldan itlerden almıt olduklan 
hüsnü hizmet veıikalan ile ü~er kıt'a fotoğraflarmı bir iıtidaya bağlıya • 
nk tezelden V ekaletimize gönderme l~ri ve muvazzah adreslerini bildir -

1 meleri ilin oluI1ı1Jr. (32) (157) 

Gazetelerinin 

KCÇCK 
ilanlarından 
istifade ediniz 

Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga· 
zetelerimize bir küçük ilan ver 
mek auleriyle dehal temin etmek 
elinizdedir. 
Müracaat yeri: lstanbul; Ankara 
caddesi V AKIT Yurdunda 

VAKiT 
Propaganda servisi , 

Satıhk Emllkl Olanlara 
Satılık apa.rtıma.n. dükkan ve evi ve 

arsası olanlar Galata Adahanda (Em 
lak ve Sigorta itleri Bürosuna) tapu 
senetlerile müracaattan menfaatleri ik· 
tizaaındandır. Telefon: 43837 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 ıybk 3 aylık Ayı. 

Memlekctimiıcle 7SO 420 ZlS 110 
Yab.ıncı yerlere 1350 72S 400 no 

G •• h • • ı A ~oat~ Birlıiine, 1800 CJ'SO SOO 180 

ayet m 11 1 m 1 an T::::~ny::'::ata aıerkuinde KURUN', 

•bone yazıhr 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADJR 

·~·--=--

- ... .._. 

.. A-- -·'' tA . -·-t•r1ıZJ/lf-

Kültür Bakanlığından: 
1. - 2259 sayıb kanunun tatbikine dair olan taliinatnamet!' , ~ 

ilkokullarm dördüncü ve betinci aımflan için iki ciltten müteteickil ~ 
biat Bilgisi kitabr ya~m m~babya konulm~. .. _ /~ 

2. - Mii•'-b müddeti 16 2-1931 laL ~unden ~!.1 

30 6 1937 Çarıamba aJqamı bitmek üzere dört buçuk·~· 
3. - Müsabakaya ittirake karar verenler 31-3-1937 

günü alqamma kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlıima müracOl ; 
bu müsabakaya girecekler defterine adlarmı yazcLrank bir n ...... 

caklardır; , • i: 
4. - Müsabakada birinciliği kazanan kitap aeriai üç yıl ura~ 

larda okutulacak ve müellifine her yd için biner lin telif hakkı ~· 

tir. ikinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak~, 
rincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve / 

kanlara da birer defaya mahıua olmak üzere dörder yüz lira müİıJI" 
rilecektir. ,1. 

5. - Müsabakaya airecelderin eserlerini üçer nüsha ~ .. ' 
makine ile ve kiğrtlarm yalniz birer yüzüne yazılımı olarak Kaldi' ,a' 
kanlığı Yayın Direktörlüiüne makbuz mukabilinde vermeleri ye~ 
dermeleri lizmıdır. Kitaba konulacak resim, tekil, ~ ve_.....~ 
uıllarmm yalnız bu nüshalardan birine ve ~erlerine ~Uf ~fi 
lunmuı kafidir. Müsabakaya buılnut bir kitapla p-enler de 
nüshaamı verecek veya göndereceklerdir. . . . ~-, 

6. - Müsabakaya girenlerce eser müavec:ldelerile hır~ .,, ~ 
bul edildiği takdirde eserlerini ilin edilen telif hakkı mukabilinde bİ' il 
türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanhima ÜÇ aylık ~ 
re için terkettiklerini ve kitabm o devre içindeki her buıhtmm '°° . , 
lerinin kendileri veya kendi meı'uliyetleri al~da ta~ ~ I 
bir zat tarafından yapılacağını gösterir Noterlikten tuctiklt hır 
nedi verilmesi de lizımdrr. ~" 

7. - Kitaplan yazanlar İlim ve adreslerini yalnız kapak •. ~ '1
1 

rine yazmakla iktifa edecekler, Metin sayfalan üzerinde he~ 
kilde hüviyetlerini tanıtmağa imkan veren bir ipret bulun 

dır. .. ~ 
8. - Kitaplarda buJ1DUN11 lizanplen pedapJik ve ~ ,,. 

gösteren prtname ve NoterJ.iie tudik ettirilecek taahhüt _-~ • ~-;' 
mülü Kültür Bakanhiı 

0

Yaym Direkt~~n •"o:-IMlir. ~ 
yenlerin bir kunıtJuk hır po9ta pulunu da birlikte ıönclermeleri ('14' 

(222~ 

-Posta T. T. Umun1 Miidürlügv ünden· Teıeton 
tclarc: 24370 I'' 

Ankarada kurulması kararla§lır ılım uzun ve kısa dalgalı büyük tel - Ya.zı itleri: 21413 ~ 
1 

r· .· · lstanbul Beledi esi ilanları 

m telefon istasyonu "Rıı.dyo" ve projeleri üzerinde Nafia VekaJctinck Po.ıa kutusu: 6 - Senelik muhammen kirası 1800 lira OL"l Köprü altında • ~ -1 
mü ... • .. kkil bir komisyon te1.ikat\a b ulunmaktadrr. Bu İfle alakalaıımal ,. clı:raf adre-.sı : KURUN lsL<ınbul kelesinde 31 84 No. dükkan 937 veya 938 ve 939 seneleri ftfl.":~~ 
~ Bd ı!dıııı yer: lstanbul Ankara C JJcaı ulm ~ 

isteyen maruf müesseselerin 15-Şu bat-937 truihine kadar mezkUt ko · . VAKiT Yıırdu. nu'1a kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya kon Uftul'•. fl'J 
miayona müracaattan rica olunur. Sahibi : ASIM us si Levazım Müdürlüğünde görülebiJ':-. lstekJi 1J1anlar 135 lirahk İl'de ~ 

Bu ite ait fenni ve her nevi ma~umat komisrona müraca:ıltan daha 1 ...,_r-:c ... ~r-iy .. at_dir_c_kt-Ör .. u :-R-c( .. ik-A .... S-c ... v~-il.~~ mektup veya makbuzu :ıe 15-2- 937 Pazartesi ıünü aut 14 clll 
P. T. T. Umum Müdür~de n almmahdır. (176) (464) . - l Encümende bulunmabdrrlu~ . .(S.}. 
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