
110l1Ja Milletler Cernigetl 
ltıeıaiaine iştirak etmiyor 

lfto '14raa, 6 Siyasi mahafil, Kont Cf
k ile Dr. Rüştü Aras arasında vu. 
"la..._ itlen Milano mUlkatı dolaymile 
,;ıaa ve ltalyanın Milletler C«ni
.. •tsaisine iştirak eyliaeceğfni bil. 
~~1 tahminlerin esas5rz olduğunu 
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Ç~nJe Sianf a şehri 
ta11.ıiye editıyor 

Şankhay,, 6 (A.A.) - Çin ajans1-
nın tebliğ ettiğine göre, General Yang 
Çengin kıtalarile Çang Su · ingin es. 
k~ ordu:.~'U Sianfuyu tahliyeye başla. 

mışlardır, 

rtlz ettrmektedir. 
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ismet İnönü ilkbaharda Ankarada bir şebeke 
B 1 d d k 

Küçük çocukları ahlaksızlığa sürük-
e gra a gi ece lemek suçundan mahkemeye verildi 

kenevreden dönmekte olan Dışba-
011.ımız Dr. Aras bu sabah geliyor 

Dr. Aras Sofyadan geçerken Bulgar Başvekili 
ile samimi surette görüşmeler yaptı 

~ltıesasiye kanununun MilletMeclisinde mUza.keresi esnasında bazı 
.,_ ~ aöyJemişlerdi. Ankara muhabirimizin rönderdiği bu resimler 

~~~li~li ~e Parti Genel Sekreteri Bay Şükrü Kaya ile Bay Recep Peker 
, ~esası ye enclimeni reisi Bay Şemsettlni kt1rst1de söz söylerken göe-

S11SamoeJHoare'un nutku 

Suf yı., 6 (A,A.) - Bulgar ajansı 
bi 1 diriyor: 

Ankaraya dönmekte olan Türkiye 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Aras bugün Sof yadan geçmiş ve is. 
tasyonda Başvekil B, Köse lvanof, 
Kralın mUme&~li müpvir B. Gruev, 
protokol şefi B, Belinov ile Türkiye, 
Romanya, Yugoslavya ve Yunanis
tan elçileri ve Türldye elçiJiğf memur. 
lan tarafından karşılanmıştır. 

iki nazır, istasyon t1alonunda sa. 
mimi surette konuşmuşlar ve bililtare 
bu konuşmalarma, Bulgar Başvekili
nin Eksprese takılan vagon salonun. 
da devam eylemişlerdir. 

B, Köse lvanof, Türkiye Hariciye 
Vekilini bu alona davet etmfş ve 
il erdeki istasyona kadar g~rmiştir. 

(Sonu Sa. 2 SU. S) 

Ankara Müddeiumumisi Baha Arı
kan'ın mahabirımize söyledikleri 

Ankara, 6 (Telef onla) - Isfrkaç 
zamandanberi Ankarada, Ziraat Ban. 
kasından birkaç zatın da ismi karışan 
çirkin bir hadisenin dedikoduları ya. 
pılmakta idi, Bir ,ebekenin küçük 
çocukları kandırarak ahllka muğayir 
hareketlerde bulundukları ve polis ta
rafından cürmü meşhut halinde yaka. 
Iandıkları mevzuu etrafında uzayıp 

giden bu dedikodu hakkında malumat 
vermesini rica ettiğimiz Ankara müd. 
deiumumisi B. Baha Arıkan fU beya
natta bulundu: 

- Ziraat Bankası muhasebe umum 
müdür muavini Rıfkı ile hizmetçisi 
Raşidin bir takım küçük çocuktan ev. 
terine toplayarak bunlara tecavüz et. 
tikleri haber alınmış ve bunun üzeri
ne zabıtaca derhal 81kı bir surette te. 
fehhusata girlfilerek çocuklar Rıfkı. 
nm evinden çıkarken yakalanmıttır •• 
Eve devam eden ve kendilerile mtina
sebette bulunduiunu söyllyen ve bu 
cihet maznunlann da tahtı itirafında 
bulunan çocuklardan ikisinin on bq 
yapnı ikmal etmedikleri anlaşılarak: 
memariyetfmizce bu cihetten işe der. 
hal vuıyet edllmlf, tahkltata devam 

'Bay Baha An7con 

olunarak hadisede bakkal Ahmet çaııi 

VUf ile biaikletçi Ali OISmanın da .... 
haldar oldukları anla§ılm.l§tır. 

Filin ağır cezayi müstefdm Af
lardan olması naan ldbare •lmarak 
Rıtkı, Rqit, Ali Osman ve Ahmet 

Sana. Sa. 2 Sil. 4) 

Alman müstemlekeleri
nin qeri vef ,lmesi 

Yakında lngiltere ile Almanya 
arasında görüşülecek 

200 Suriyelinin 
1 

Gönderdiği mektup 

Londra, 6 (A.A.) - Reuter ajan. 
smm öğrendiğine göre, B. Ribbentrop 
eski Alman müstemlekelerinin Alman
yaya geri verilmesi meselesi hakkm
da. pek ya.kında İngiliz hüldimetile mt1 
za.kereye girieeıcekt.ir. Ribbentrop önU. 
müzdeki hafta ~inde. bu müzakereleri 
hazırlamak için· ~. · F.den'e vekl1et 
eden Lord Halü&ka ile rö~
Ma.mafih bu ·mülakat ·için· daha hig 
bir tarih · tesbit olmamıltır. · B~ Von 
Rili>entrop, Alm&nyanm milatemleke 
taleplerinde haklı olduğunun tanmm~ 
smı arzu eylemektedir. ·Bu meeeleaiJl 
ortaya atılması B. Hitler'in nutkunun 
tabü bir neticesi olarak telakki edil-

,..-......... ~""'"'"''''''"''"'"''"""'""'"" 
ı Hatay için 
1 Mılıi marş müsaba- ) 1 kası açıldı _ 

j 
Hatay Erkinlik Cem.Cyetittden: 
Değerli arkadaşımız Hataylı 

Ahmet Faik Tilrkmenin 27.12. 
& 936 tarihli gazetelerde neşredi-

1 len marşı bayrak açma gününe 
iİ mahsustu. Bu kerre istikliline 

Yeni ron1anım11z Açbll V;ıızan · 

Refik Ahmet 
SEVENGD.. 

kavuşan Ülkemizin şerefli mazi
~ sini, hal ve istikbalini içinde ~ 
f lirtecek olan İstiklal marşımızı 
~ tesbit etmek istiyo~. Bu bu
l sueta edip ve şairlerimizin • 
\ ğerli yardırnlarmı eeirgeml-yecelr. 
f lerinden emin olarak dalma 16'
~ terdikleri alAkayı bu ,okta da 
j göstermelerini dileriz. 
\ Yazıların Emhı&ıil ham 4 tin
! cU katta.ki Cemiyet adresine s&ı 
) derilmesi rica olunur. 

Memleket dekoru, fabrika, An.doluda uyanan yeni bayat, siraatttan itçiliie ıeçen uylü Ye bmpmah, 
içli, özlij ve ihtiruh bir qlc hilciyesi .. ""'''"'"'""""" .... '"'"'"'"''""'""'" ___ .. 
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Suri e Başve 
inönüne 

ilinin ismet 
tel rafı 

Siyasi müsteşar
lıklar kanunu 

Cenevreye gitmekte olan Suri) e 
Başvekili Cemil Merdün Istanbuldan 
geçerken Başvekilimiz ismet lnönüne 
şu telgrafı çckmi~tir: 

Başvekil ismet lnönü 
Ankara 

Samimi olarak saadet ve refah di
lediğimiz yüce memleketinizden geç. 

Türk- Fran 

tiğimiz .. :rada hakkımızda gösterdiği 
samimi kabulden dolayı Türkiye Cum. 
huriyeti Hükumetine lstanbuJt:an ay-ı 
rılırl\en hararetli teşekkürlerimizi arz 
ederiz. 

ız 

Başvekil 

Cl!mil ıllerdijn 

ost uğu 

Ankara, 6 - Siyasf müsteşarlıkl:ır 
ihdası hakkındaki kanun layihası 

Meclise verilmiştir. Meclisin pazar. 
tesi günkü toplantu;ında l!yihanın 

mü::ıtacelen r: · ::zakcre.si istenecek ve 
müzakere edilecektir. 

Tşkilatıesasiye encümeni de bazı 
değişiklikler yapmrştır. L~yihanm son 
şeklini bildiriyorum: 

Milano mülakatı etrafında Fransız 
ne er yazıyorlar? 

Madde 1 - Devlet daireleri bili 
başvek!let olmak ve adedleri 12 den 
az ve 16 dan fazla olmamak üzere ,·e. 
kaletlere ayrılrr. (Devlet vekili) de. 
nilen vektlletsiz vekiller bu adada da. 
bildir. 

gazeteleri 
Ma.tld 2 - İcra Vekilleti Heyetinin 

kaç vekilden terekküp edeceği her ka. 
bine teşkilinde başvkil tarafndan gös. 

rck buna ihtimal vermiyorlar, İtalya- terilen ve Cumhurreicıinin tasdikine Pariı 6 (A.A.) - Anadolu ajansının 
huıust muhabiri bildiriyor: 

Ayandan Maria Roustan ''Tribün de 
Nation,, da diyor ki: 

Sancak müzakeratında ehemmiyet 
verdiğimiz cihet an'anevi Türk - Fran
sız dostluğudur. Diğer bahisler ikinci 
derecede şeyleıtdir. Cenevrenin faydası 
İngiliz - Fransız tesanüdü kazançtan 
yanında bilhassa Tilrk - Fransız dost
luğunun bütiln kıymetini muhafaza et
mesinden dolayı duyduğumuz sevinç 
çok bOyüktür. 

Parla 6 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Milano mülakatı burada alaka ile ta
kip olundu, umumiyetle yapılan tefsir
ler hayırhahanedir. Gazeteler Türk -
İtalyan münasebatmın tarihçesini yap
makta, yakla~mayı. Akı:icnizde centle
ment agremen'le başlayan salahın man
t:Jld bir neticesi saymaktadırlar. 
. Temps gazetesi diyor ki: 

Centlement agrcmen şarki Akdeniz
de fili vaziyetin tanzimi suretile mantıki 
bir mütemmime muhtaçtır. Diğer taraf
tan Türkiyenin emniyeti için Montrcux 
mukavelesinin tam semeresini vermesi 
de İtalyanın i§tirnkine bağlıdır. Ancak 
boğazların Romamn tabirince Rus em
peryalizmine alet olmaması hususundıı 
İtalyan kaydı ihtirazisi diplomatik yol
lardan kolay hallocağa benzemiyor. 
Herhalde İtalya Montreux'ye iştirakini 
Türk - İtalyan meselelerinin umumi 
tanzim.ine ve ş;ırki Akdenizde iki tara
fın emniyetine matuf siyasi bir karşılı
ğa tabi tutmak arzusundcJ:irr. Sefaret
ler vasrtasile müzakerat, nazik olacak 
ve hayli zaman istiyecektir. Binaen
aleyh Mi15no mülakatı ilk konuşmalar 
mahiyetindedir. Ve ehemmiyeti yapda
cak anlaşmanın sarih hedefi üzerinde 
iki naı:mn mutabık kalmış olmasmdn
aır. Bu bir ba~langıç olmakla beraber 
devamlı salah için zaruri olan manevi 
ıeraiti şimdiden yaratml§ bulunuyor. 

Le Jour, Evce!sior, Journal, muha
birleri İtalyanın Tilrklyeyi Sovyetler
den ayırmak ve Fransanın Balkanlar
da.ki yerini tutmak istediğini bildiri
yorlar. 

1n!orma.tion, Petit Journal, Türk -

Rus dostluğunun selli.betini teyitliye
mektedir. Vakıa B. Ribbcntrop, müs
temleke meselelerini müzakere etmek 
için her türlü sala.biyeti haizse de bu 
hususta İngiltere Hariciye nezaretine 
ne bir nota verecek ve ne de sarih bir 
talepte bulunacaktır. 

Öğrenildiğine göre B. Von Rib1Jent. 
rop'un hamil olduğu yeni talimat, ay
ni zamanda., yeni b"r Loka.vno misakı 
hakkında müzakereleri de aça('.a.k ma
hiyettedir. 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. ajan
sı Londradan aşağıdaki haberi ver
mektedir: 

Öğrenildiğine göre B. Von Rib~nt
rop nek yakında tn~iliz hükftmetile 
eski Alman müstcmle1telerinin iadesi 
için milzakerelere b~lıyaca!;:tır. Sa
nrldı~ göre B. Von Ribbcntrop, bu 
mesele hakkında kendisile görUşmek 

ilzcre B. F.den'e vekalet etm"kte olan 
Lord Halifax'ı önümüzdeki hafta i
~lnde ziyaret evliyccektir. 

B. Von Ribbcntrop, evvc'fı. A 1man j 
müstemleke t.Rlcnlerinin haldı olduğu
nun İngiltere hiikumeti tarafmdıın ı' 
prensip itibarile kabul edilmesi için 
çal ışacaldn-. 

nm da komünizme mn.ruz olmakla be-
raber o kadar sarih bir hıısmane pc. 
Iitiknya. girmiyeceğini sanıyorlar. 

Umanitc, Echo de Parls, Sancak 
meseksinin halledilmi~ olmasını Fran
sanın Küçük Antaı .-:. ve Tilrkiyeye u
mumi bfr karşılıklı yardım paktları 
teklif ettiğini veya edeceğini memnu
niyetle kayıtlıyarak, :Milano milllkn .. 
tından Fran.sa aleyhine bir şey çıkmı
yacağını yazıyorlar. 

Pertinax, Echo de Pa.ris'de diyor 
ki: 

İtalya sahiden sulhperver ise bu 
konuşmadan istüade edebilir. Milano
da aktcdilmiş bir §'?Y yoktur. Mü.z..ı.ke
re sefaretler vasrtasile olacaktır. 

Senbris, Journal de, İtalyanın yeni 
Türkiycnin doğuşunu ilk alkışlıyan 
millet olduğunu, Boğazlar mukavck
sinin, Tiirl:lcrle dost olmak şartiyle 

sahildar bütün devletler için mükem
meliyetini kaydediyor, İtalyan proie
lerinin Habcşistan<la tebellUrUndcn 
Türkiyer.in memnuniyetini yazarak 
bu ban§ta sulh için fayda görllyor. 

Zongu dakta 
Aptülhak Hamid için 

qapılan toplantı 
Zonguldak 6 (Hususi) - Dün gece 

Halkevinde yapılan hirinci el:fobiyat ge
cesinde Abdülhak Har.Udin 86 mcı yıl
dönümü kutlulandr. Konferanslar ve
rildi. Üstadın şiirleri okundu ve büyük 
şaire Halkevi başkam Oğuz imzasile ıu 
telgraf çekildi: 

86 ıncı doğum yılınızı dün gece Halk 
evinde bir bayram olarak kutlulayan ve 
yüce dehanızm şahikalarını yarın için 
ide bir hız kaynağı yapan Zonguldak 
Halkevi üyeleri yaşarken heykelle~en 

ve engin varlığı ile bütün Türk tarih ve 
coğrafyasını sağlıyan ve edebi alemde 
ebedileşen eş::iz Ham.ide daha çok uzun 
yıllar diyet ve saadet içinde ömürler 
diler, sonsuz saygılanm sunarlar • 

Ademi müdahale komi
tesı salı günü toplanacak 

Londra, 6 (A.A.) - Ademi müda
h:ıle komitesi salı günü saat 11 de bir 
heyeti umumiye içtimaı akdedecektir. 

Tali komitenin notasına devletlerin 
vrdikleri cevapların bu toplantıda 
mevzuu bahsedilmesi şüphelidir. ZL 
ra bütiin cevaplar daha gelmiş de~il 
dir, Almanyanın, Italyann ve Por. 
teldzin cevapları daha verilmemiştir. 
Bu cevaplar tevdi eôıl~e dahi, komite
ye :ırzdilmden vvel bunların tali ko. 
mite tarafından tetkiki lazım gelmek. 
tedir. 

[~a- Har et Hab~rler J 
Tokyo - Dumei ajansı bildiriyor: 

Sovyctler Dirliği büyük elçL-,i B. Yu-
. rencf, So•·) et hükumetinin emri U:ze. 

rinc Ilu akı:;am l\foskovaya hareket 
e 'e::e'dir. Iki a: ·~inde geri dönece. 
ği zannedilmektedir. 

losko\•a, - Harici ticaret komi~t>. 
ri Rozengols yeni Amerika büyük el~i. 
Davis şerefine bir öğle ziyafeti ver. 
rniş Ye bu ılyaf ette müdafaa komf~eri 
Voroşilof ve yiy~ek endüstrisi komL 

iktiran eden kabine azasına göre taay. 
yün eder. 

Madde 3 - Siyast müsteşarların 
adedini ve hangi vekalet işlerinde va. 
zif e göreceklerini başvekil tayin eder 
ve kararnamesi ona göre tanzim ve 
tasdik olunur. 

Lüzumuna ıöre bir veıkA.let için 
birden fazla siyast müsteşar se~ilebi
lir. 

Madde .t - Siyast müsteşarların 
İcra Vel:illeri Heyetinin içtimaına i~
tiraki başvekilin daveti ile olur. Ve. 
killer Heyetinde reyleri istişaridir. 

Madde 5 - Siyasi müsteşarlar ken
dilerine tevdi olunan muayyen işler. 
den dolayi siyMt mesuliyeti yüklen. 
miş olurlar. Ancak bu i~lerden dola
Yİ vekillerin Büyük Millet Meclisine 
karşı mesuliyetleri tamamen bakidir, 

Madde 6 - Mensup oldukları hü. 
ktlmetin toptan istifa veya iskatı ile 
siyast müste~rlann vazifeleri de nf. 
hayet bulur. Ancak bir nkilin mün
ferrt fstifa veya. öati o vek!letteki 
siyasi m~teşarın da çekilmesini intaç 
etmez. 

Madde 7 - Siya.st müsteşarların 
vaıireleri umumt surette ve mesut ve. 
kllfn dJrektifi dairesinde vekili:ı biz
zat yapacağı bütün işlerde vekile yar. 
drm etmek, ldarc:ılne verilen muay. 
yen vek!let hizmeU~ri hakkında icap 
eden ka.rarbı.n vermek, vek~letinin, 
Bilyilk Millet Mecli.stndekf işlerini 
vekiller namına takip ve intaç eyle
mek, vekillerin muhatap olduldarı 
suallere vekil namma cevap vermek. 
ten ibarettir. 

Madde 8 - Siyast mfüııteşarlann ye. 
dinci maddede esaslan gösterilen va-
1.if elerf nf '1 hudut, derece ve nevileri 
lcra Vekilleri Heyeti tarafından ay. 
rıc:ı. bir kararn:--e ile tayin olunur. 

Madde 9 - Sfyast müsteşarlıklara 
mebusluk tah...cıisatma ilbe olarak ay. 
da 200 lira tah.qlc:;at verilir. 

Başvekilimiz' 
Belgracla gidecek 

(Üatvan• ı ınciM ) 
Dragoman tle 11ofya arasında, Dr. 

Tevfik RUştU Aras Bulgar gazeteci. 
lerini kabul ederek, Milano ve Bel
grad konuşmalarından çok memnun 
olduğunu bildirmiştir. 

Dr, Tevfik RU~tü Aras, Bulgar -
TUrk münasebetlerine de temas ede. 
rek Bu r:ıünasebc'lerfn çok dostane 
mahiyetini tebarüz ettirmiştir. 

Dr. Aras, Bulgar - Yugoslav 
paktının Balkanlarda sulhun takvt. 
yesin~ mühim surette_yardrm edece
tfni beyan etmiş ve nihayet TUrklye 
Baş~eklll ismet lnönUnUn Yugoslavya 
Başvekili Dr. Stoyadlnoviçin zlyare. 
tini iade etmek Ur..ere, önümUzdeki ilk 
baharda Belgrada gldecl'ğini bildir. 
mi~tir. 

kuzunda Londraya hareketinin tetkik 
dır. 

Viyana - Siyasi mahafilde zanno. 
lunduğuna göre, Almanya hariclyf' 
n::zırı von Neurath, Avusturya hari. 
ciye nar.ırı Schmitin ge~en kanunuev. 
velde Berline yaptığı ziyareti bu ayın 
sonunda iade edecektir. 

Ankarada bir şebeke 
Küçük çocukları ah!aksızlığa süriikd: 
lemek suçundai1 mahkemeye veril 1dı 

•. t ,yı 
kiyetle devam etmôktedir. nor . Ç(l~ (Vstyanı, 1 incide,) 

çavuşun tevkifleri talep olunrnuş1 
sulh hakimliğince sorguları yapılarak 
tevkifleri ne karar veril dikten sonra 
haklarında hukuku amme davası açıL 
mış ve iş ilk tahkikata tevdi olun. 
muştur. Gerek zabıtanın ve gerekse 
memuriyetimizin ariz ve amik yapmış 
ol~uğu tıhkikata rağmen hadise yu. 
karıda söylediğim eşluı..c;ın dar çerçe. 
,-esi içerisine inhisar etmiş, başka bir 
kim.cıenin bu fiille alakadar olduğu 

cheti te.sbit edilememiştir. El)'l!vm ilk 
tahkikat devam etmektedir. işin pek 
ynkınd:ı mahkeme safhasına intikal 
edeceğini umuyorum. Mahkemenin 
karan bittabi şimdi~en kestirilemez. 

Ancak şahst kanaatime göre, kü
çük çocukları behimi heveslerine kur. 
ban eden bu ~ahıslara Cumhuriyet 
mahkeme ve kanunları lAzım gelen 
dersi vermi§ ohıcaktır. 

Bu vesile ile şunu <Lı. tclcrar etmttk 
isterim ki cez:ı kanunumuz vatandaş. 
tarın ırz ve namusuna taarruzu mu
tazammın hareketleri bUtUn hMa.Siye. 
tile nazara almış olduğundan bu 
gibi fiil ve hareketlere cesaret ede. 
cek kimselerin yakalarında Cumhuri
yet mahkeme ve kanunları demirden 
bir el gibi bulunmaktadır.,, 

JlüdiJ...'>lumumJ meıhut cürilm ka
nununun Ankaradakl dört aylık tat. 
bikatı hakkında da ,unlan söyledi: 

'•- Geçenlerde de söylemi~ oldu· 
ğum gibi meşhut suçlar kanununun 
tatbikatı tam ve biiytlk bir muvaffa. 

tecrübe bize bu k:mumm milletiıt ıt 
ihtiyacı olan bir kanun old~ı;.~rıt15iıe 
yazi bir k:ıtiyetle isba t etnııştır. ı~ 
şimdi verccet;rim istatistik bunu b;tlo 
bir ifade ile anlatalıifü. i(aıı; ~6 
meriyc!e girdiği bir tcşri:ıiel"'~rıı 
dan bir şub:ıt 937 ye haclar f. tlııs 

d.. . .. •. h t knnor. a 11yesınc curmu mcş .u .. tıır .. 
tevfilran 715 kişi tevdi oıun~uş ~33 
Bunlardan 122 kisi beraat etrr.•Ş· rt' • •f \J!l 
kls.i i~e suçu isledikleri andan ı 1 

.,.,. 
• hkC"" 

azami beş altı saat sonra rna. çı~· 
den mahkumiyet karan atarak ıs· 
mrşlardır. Diğerleri hakkında l~ct" 
kib:ıtı m::ıhal olm:ıdıJ1r, yattut '°' 
ğat dolayısile davalarının suk0:11ıı~k· 
lunda kararlar ,·erilmi , 7S kiŞI ı.nıl• 
kındaki dava tevsii tahkikat için 
ameleye tabi tutulmuştur. rıd' 

Görüyorsunuz ki 355 kişi h~k1
1.ıısı 

dört ay zarfında ~eri kararJnr ıt 1ce~ 
edilmi~, !lmme hukuku bu surette, ·ti'· 

·~\~ 
adaletten beklenen gayeye crı.,. 'ıııı11 
Çalıştığı evden hanımının p:ıl~ıııt'
ve kUpelerini çalarak kaçan Jtı t<•r 
çinin üç saat sonra, zorbatddll,ır.-'' 
§ısındakfnden bir tokat yiyen 1'~1 ~ı. 
nin daha yüzUndeki tokat izi ısl rs• 
madan müte.cavizin mnhkılrıt 0 11ıııı· 
hapishaneye girmelerinin rırnnıt k'' 
kuku noktai nazarından oldU~ ııııf 
dar şahst hukuk üzerinde de yBP ıtf. 
olduğu mühim tesirleri de n:ı.ZSfl 1111 

bara alırsak cürmü meşhut k81111r 
tuııı • nun muvaffakiyetini el ile tu et• 

gözle görUIUr bir şekilde tccesslir.I 
tirmi' oluruz... / 

~~~~--~~~-;-~~~~~~------

Amerika Reisicumhuru Eski lngiliz kralı 
Adli sistemde ten- Madam Simosonla galrı~; 

sikat yapıyor medeni nıkô.lı.ıa evle~ec~, 
Londra, 6 (A.A.) - "DaJIY 1~ 

press,, gazete.sine Viya.nadan ~~ 
diğine göre Duc dö Vindsor ile ~ 
Sim.pson'un izdivaçları nisan 9Jc cJ, 
yapılacaktır. Dile biraderleri V t et· 
Kent ile Dile Of Gloucester'i dıı.''c "11' 
miştir. Madam Simpson nisst1111 ~tir· 
mi dördünde Enuınsf eld'e ge!ece 

Ba hareket, sigasi mah .. 
fillerde bomba tesiri 

bıraktı 
Vaşington, 6 (A.A.) - Kongreye 

verdiği bir beyanname ile M. Rooze
velt, geçenlerde icrat sistemde tens:. 
kat yapılmasını tavs!ye etm~ olduğu 
gibi bu sefer de adli sistemde tensi
kat yapılmasını talep etmektedir. 

Reisicumhur bu bcyann.a.m.e ile be
r:ı.bcr başlıca noktaları aşs.ğıda yazı

lı bir kanun layihası vermiştir: 
1 - Bir mahkeme 5.zası yetmiş yn. 

şına geldiği tarihten itibaren altı ay 
zarfında istifa etmediği takdirde Re
isicumhur her federal ma.lıkemeye bir 
yedek aza. tayin etmek salihiyctini ha
iz olacaktır. 

2 - Yük.sek mahkeme federal bi-

Yalnız medeni nikah yapılacalt~riııd' 
Viyana, 6 (A.A.) - Dile d01 ,ıı.r.1" 

sor ile Madam Simpson'un ~ ~.iJP 
rnun tarihile nerede yapıJ:ı.cağl 11,V.4' 

halası prensesin Encsfeld'e JllU'v,.dJ 
tından sonra belli olacaktır. pre;e•· 
· ·arın Enzesfeld'e gelmesi bekl ıt.Oi' 
tedir. Bazı gazeteler ta.rafındaJl ııJ!Sıı 
vaç tarihi olarak gösterilen 21 ııı"'" 
Mada..m Siı:np!on 'un boşanmaStılJ1l ıııud' 
teber olması için konulan ka.nu.ııi 
detin hitamını göstermektedir· ııs.1,; 

Londra, G (A.A.) - K.raJııı rıııdeJI 
Kontes H:ırevood Leeds §elll{orted 
Londraya hareket etmiştir. \rilld' 
buradan A vusturyaya giderek 
sor dükUnü ziyaret edecekv 

------

da.yet mahkemelerinin adli takvimle
rine nezaret etmek üzere idari bir mu 
a.vin tayin etmek sal8.hiyctini haiz o
lacak ve iş•er çok olduğu zaman malı
kemelere yardrm etmek Ur.ere yUksek 
mahkeme reisi birkaç hAkim. göndere
bilecektir. 

3 - Hiçbir federal mahkeme ev- 1 arikat . .;ı6 
velce Birleşik hükfuneUer milddeiu- Teş1:iUitıesasiycnin bir ~~~ gt-
mumf sini haberdar etmeden ve f ede- yazılı tariJ;ıat 1,elimesi evı.-cl"-"' g ae 6" 
ral hUkftmetin fikirleriııi almadan ad- no bir Tc~kizatıcrosiyo ~ 
U kararlar veremlyecektır. lindi. . yctif" 

4 - Bir ma.hkemo ka.nunuesasiye Tarilcat ncdir1 Bunu ycııı ,.0sr.ı~ 
mUteallik bir mesele hakkında karar nesil bilmiycceldir. Dü1ı .gco6 0,.t.ı<1"1 

verdiği zaman dava derhal doğrudan Zı MUüphanesi,, nin escrı~. g aı·: .<fi 

doğruya yUksek mahkemede istinaf Fari.!i bir beyit tercüme ed. lı!ljlC· iw 
edilebilecek ve bu me!ele yUk8ek mah "Tarikat tesbihle, se<:csd0 ıı~" 
keme tarafından diğer işlere tercihan ka ile değildir; tarikat ha.~ltı1l ~ 
tetkik edilecektir. tinde bulunmaktan iba.rettif·''7ı! 'fJ p 

Bu proje kabul edildiği takdirde Kitabın m!ii.elli/i de oir şC1) 7l ~111 

bundan yüksek mahkeme lzalarınm kat nedir ve n. e .cıcğildir1 '~~ğ.tı;' sfl!' 
bazıları ve b!lhassa mahkemenin rei- 7 f t' .1-· ı k 1-mt'l.nrıtJ .... ~ :ı.ya e ıe u.<ııvl-J ı ~ o.... .,...,-- ııJtıflw 

111
, 

si M. Hughes mUteessir olacaktır. ler7.c>ı ha11-..'1n hizmetinde lJ a.slJCl 
Nevyork, 6 (A.A.) - M. P..oozevel- tan iwrcttir diye tarikatO f1l- f./' 

tin teklifleri siyast mahfellerde bir tarif cıc vermek i3tcmi§.. şaf....,.a ,_.y 
bomba tesirini bırakmıştır. Nev Deal~ Acaba ~ıhimiz Uugitrt ·r1f8 t~,ef' 
in taleplerine karşı firmalarını kur- yayı dinlcmi.J ol.'Ktydı, ~t ~aı. ~· 
tarmak için yüksek m:ıhkemcye ge.I Zimi.::in "Ttır1cl(l1'e tok tarıJ«ıf ·ttlii' .rı.ı 
venen muhafazakarlar reisicumhuru 1 çililcten ibarettir,, dediı7'~i "'~ııırfl'.P' 
diktatörlükle ith:ı.m etmekten çckir.- man ille allM1ıyan 1:cndis1 
memektedirler. M. Roozevelt'in taraf- du? - ~~ 
tarları bite reisicumhuru müttefikan ----------. --al<ıı.Ş~ f" 
tasvip etmemektedirler. parlamentoda birçok mUn e~ıııf 

Bu husustaki kanun lA.yihuı şiın- pılacağmı, nutuklar söylen~ ;. 
diden parlamentoya. verilmi~tlr. kat neticede H\yiha.nın kab 

Demokra.t mebuslarda.n M. Boland ğini söylemiştir~ • 



' ~ ~ebiyat 1 

Yüzüncü yıldönümü 
ltıünasebetile Puşkin 

Yazan: 

l 
Ali Kemali Aksüt 

820 
tld r, .\ • 1840 seneleri Rönesans dey. 1 Bayronizm diğer memleketlerde yaptığı 
~UZ!n, Yl'upanın her tarafında ''Ro-1 tesiri Rusy:ıda yapamadı .. Pu.şkin Bay 
tis11.1ıı aı:t:n ~~urile ba.~!amı~tır. Kl~-J ro~~ nüf ~zu~a en .ziyade t.a~i olan bir 
t .. r, lie k .ıhtıyaçları tat.mm edcmı- 1 şaırdır, çUnku tabıntı !ngılız şairinin 
~ Uı;r ~ile~ doyurn.mıyordu. Yeni I tabiatine benziyordu. Mamafih kend:. I 

b;ı. ~ ~ıklerden hoşlruunıyor, bU§ sini en ziy:ıdc cezbeden şey, Bnyronun 
~Uıı cbıyat ist:yorlardı. sanatı idi. 

;: ~a Garbi Avrupa.ya benzeme. Puşkin menfasında. hastalandı, fakat 
~ - ı.ı l'aber bu ccrevanm haricinde onu seven ve takdir eden General Ra-ı. ~ı~tı . 

J'Uk r. Da~a 1~1.5 ~en. itibaren yevski Knfltasyaya göndererek haya-
<ıı lı. Rus edıplerını sınesınde top- tını kurt..'lrdı. Bu suretle Pu~kin kale
ltıtu~ın~ namında bir cemiyet mi için yeni ccvelfın ufukları keşfet. 

~ ~a.~at etnıışt.i. Ru~yada romantiv ti, Kafkasya ahalisinin hayatını teteb 
~. an bu cemiyetin bazı azaları.j bü etti: (Kafkasya Mahpusu) adlı şi- . 
tı,% iri bu tetebbüünün mahsulüdür. 

~~~tntiznı. Rusyn.da ilk önce Rus Kafkasya.da geçirdiği hayat Pu!)ki-
,::"'ar ını klasik boyunduruğundan nin manen yükselmes ·ne yardım etti; 
~~ ~:· her muharrire ~ahsi bir is- noksanlarını ikmal için düşünmcğe, 
~t·ten bir nazarjye olarak kabul kendini tctcbbü etm~ğc ve ciddi işlere 

fıı.on-ı~ . girmeğc muhtaç olduı{unu anladı. 0-
41 ••• lıznıin müber .. cıiri Karamcin- radan döı.aııce Rus tarihini tetkika 

~ıc·ıı.~~ en parlak, ~n büyük şairi koyuldu .... 
~e kat· I>u~kin bu zrunana gelin- Ka!kasyadan Kişcncf e dönerken 

rıeti.ıı. ar ~usynda yetiemiş olan Kmm kıyılarını Wtibetmişti. Eu var.. 
~l belkı en büyüğüdür. Gerek şi sahiller, Bcsarabya ova.lan ona bir 

ıııer a~ ~rine, gerek müstakbel çok şiirler ilham etmi~i: Bahçe Sa-
~fh. ?.erınc yaptığı tesir çok bü- ray Çeşmesi, Hırsız kardeşler Çinga
' Par~e bunda dilinin yüksekliğin- neler. Çing:1neler eiiri Rusyada edebi

~li~·et 1~khğından ?.iyadc şiirlerinin yat yoktur diyenleri susturmağa ye. 
'il1/a.rrak°kulnrile dolu olmasiledir ki ter. 

ı:ı. _1_. olrnuştur. p k 8 'h' d ~. • ll!.ııı; uş -jn 1 23 tarı ın e, Besnrabya 
"08~0\' tıı, 26 mayıs 1799 tarihinde umumi valiliğine General lnzof yeri
~, .. aiıada doğmuştur, eski bir "Bo- ne - tayin edilmiş olan Kont Voront

•esın" 
~llıı "' rnensuptur. Babası Fran- zof m~iyetine memuren Odcsaya gitti. 

~adar! Ruslardan idi; zevke düşkün Şair burada kendini büsbUtün başka 
b Oldu~ için ne emlak ve arc. bir muhitte buldu. Burada eğlenecek 

~~kıyor, ne oğlunun terb'ylcsi- daha çok vasıtalar buluyordu. Ne ça. 
~ltııtı ~ oluyordu, he~eyi karısına re ki Kont maiyetine karşı şiddetli 
ı~11llt : • Onun için Pu~ldn ilk önce davranıyor, herkesten mükemmel bir 

.. nn~! ta.rafından, sonra "ken-" llı1 .. 1 ğ inti?.am ve mükemmel bir terbiye is-
iblter" u unu unutturan,, Fransız tiyordu. Pu~kin bu lln.ldcn ve hükfıme-

• \"a.o;: tarafmı:fan t6rblye olunmuş tin mütemadi nezaretile arkadaşları
. ll•n icabı olun oı.,'Unlardan lhf .J run şüpheli duruşl:ırın<lan muztarıp 

ır::ıu: ·ediyordu. B'ro.z b\l}'ü- 1 ~rl-na ı..: o uyordw Yeni bir v~a felaketini 
r • ~"' '"r tavır al.QJ; çalı~m:-
alr '" mucip olabilirdi. Onun icin çalışmağa 

~i··::ı.~ .. ?ktıyor, pek çok okuyor, koyuldu. Dostlarile uzun bir muhabc-
1 ld• ~ı her kitabı, mevzuuna 
t ızt'l, okuyor, muttasıl oku- reye girişti. Bu, intikat ve edebiyata. 

aitti. Çünkü Rusyada bunlar ilcrlemiş-
lı d ti; bir taraftan da Romantizme ait na-
0 " <:arcı.skoya Sclo m~ktcbine zar;ycleri tetebbüe başladr. Muhabere-

't-.1 Z.ııııan bu melttcp Tu~eni. ·ef !erinde edebiyatın Rusya.da haiz oldu. 
•tlrı idrre olunu •ordu ve şiir, 

ğu içtimai mevkii ve istiklfllinin de-
lılU Pek merguptu. Mektep talc- rece-sini tetkik etti. Yi.iksek sınıflara 

l'ot .. erı1dit edebi mecmualar nen-
e~iıı.ı ~l'dr. Puşkin ilk edebi tccrü
~ la,. u n>ecmualarda yaptı Ye ar
~ h1l'a~nrn te-<>itile - Fn-ns z edebiyo.
\lı 'i's~· ar_ak • Rus ~iirini, Deriavin. 
~1 1 gıbi Rus ediplerini tetebbUc 

bah~ 
'h~ ;:ktepte iken neşrettiği eser
~,, afta kendisinden bahsedil-

e •e · 

mensup <>diplerin vakur ve metin ol
maları \'C hiç kimsenin himayesini 
kabul etmemeleri lfıZ1mgcltliği nazari
yesini miidaföa ediyordu. Bu nazariye 
Madam dö Staelin: "Rusvnda bazı k:. 
b:ı.r adıı.mlar edebiyat il~ m<>ggııldür-l 
ler., cümlesinin t<>fsiri demekti. Puş
kin sansürii ve hi.lk\lmrtin id<tresi usu 
lünU de 8iddetle tenkit r miştir. 

~ f!.eı0 Sıle oldu. 1815 de (Çaresko-
~~ ~.hatıraları) adlı eserini net· (/kinci -tıe scmmıcıı kısım yann) 
~t' ve l:>erjavin bunu pek ziyade ---------------

lat? e talısin etmişti. 
~itı:~ ~cktcbini bitirip hariciye 
~ ll(ı~ ıntısap ile hayata karıştık
'\ tiğt a Sosyetenin bütün tef errua~ 
~ bu ell.ln.eğe azmetti ve 1820 tari-

~(lt,0 l\zınU-:i-cedidinin mahsulü ola 
· sıan n ·1A) · • 1' ·ık 

1 ı, tıı ve or. • .ıı a ısım ı ı 

~ Cdevzuunu halk edebiyatından 
llııa en bu güzide eserini yaza
• Cdebiyatına istiklfüini kazan

~~~ sı 
·ıı bl'ada sansür gayet eiddetli idi, 
i tn.U\Uıa :rağmen yazıyor, Roman

~ ~i~:afaa, muhaliflerine de hü
t~liit {du. CHUrriyet) namile yaz.1 
~:~ er nasılsa hükumetin eline 
~· ~~U llu.şkin'in hayatı tehlikeye 
~ bir 1:_sı~iryayn sürülecekti, fa
\ ~ ~'""'1Ulan Karamçin, bir yan
ı:,... ~t'-'ıı. l!.ı>o bistriya ~ef nat etmişlcr
.'<a~t~ı tıf eehrir.c siirüldü ve :r.abıta 

11.ltı 
d ~İtı. na alındı. 

l't ıı~ llUsyanm bu ccmm sehrin-
1':1~ "l:fl A • 

."'la t c ka1dı ve derin bir manevi 

Antika halrlar 

Sefaı·ete giren 
Yahudi, ceza yedi! 
6irbu~uk sene hapsedilecek 

ve lsvh;re sefirine 2750 
lira ödeyecek 1 

Haylı müddet evvel, İsviçre sefaret. 
hanesinin sefire mahsus dairesinden 
gay'et kıymetli, antika bazı halılar aşı_ 
rılmı~tı. Yaılan tahkikatla bu halı. 
lan, sefarethaneye giren Dnvid adlı 
bir Yahudinin cnldığı netice.sine ,·anı.! 
mıştı. Ve Yahudi, Istanbul birinci 
ceza hakyerine verilmişti. 

Muhtelif celselerinde sefirin bizzat 
davacı yerine geldiği l.ıu duruşmackı, 

birçok şahit, hu arada halıların ken 
di.'iinden sntın alındığı antikacı Yahu. 
di de dinlenilmiş, hangi halıların ne 
kadara satıldığına dair kendisinden 

~ lı~,.~~tuldu. !çinde ya..5adığı mu
~~ il f'tl,. t Ve b 0 vccan dolu ruhunu 
~ ~ tı,,.,, --t'ek t"vlcrin bulunmaması, iz:ıhat alınmıştı. 

Bir öldürmek davaaında 

Adliye doktoru 
Salih Haşim 

Şahit oıarak dinlenildi 
Osman oğlu İsmail isminde birinin 

öldürülmesi davasında, İstanbul a. 
ğırceza hakyeri, adliye doktoru Sa
lih Haşimi şahit olarak davet etmi~. 
kendisinden ba.zr izahat almıştır. 

Dosya arasındaki morg raporund:! 
maktulün başındaki yaranın düşmek. 
le de olabileceği yazılıydı. Karında. 
ki yaraların da l•endisi tarafından ya
pılmış olması müteassir buunmadığı. 
na dair bir ka)',t geçiyor. 

Do!dor Salih Haşim, Reis Refik 
tarafından bu hususta sorulan sual. 
lere karşı, rere düşerken elinde bıçak 
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' Selçuk Kız Sanat Enstitüsü talebe
sinin hazırladığı ser~i ve eğlence 

bulunan bir adamın elindeki bu bıça.· Dünldi müsamerede ZC1Jbek oym yaıı kı;:larımız 01Jlln k"1yafeti~ 
ğın harnma saplanal;ileceğini, ancak 

Selçuk Kız San. 
bunu muayene suretile katiyetle tes- at enstitüsil tale-
lıite imkfm mevcut olmadığım, bu ci

beleri dün Çapa-
hetin anca!c talıldka.tla, vaka,>, gören. 

daki mekteplerin-
lerin ifadelerile anlaşılabileceğini 

de güzel bir mil
ı;;öylcdi. samere tertip et. 

Ölüme !':ebep olan yara, karnında- mişlerdi; davetli-
kidir. Dolayrsile, sualler daha ziya_ ler sa.at on dört 
de karındaki yara etrafındadır. Baş- buçuğa doğru 
taki yara, ufak bir yaradır. · mektebin koridor. 

Adliye doktoru, yaralanan bir larıru ve holünü 
kimsenin kendi elindeki bıçakla aç. doldurmağa b~la· 
ması katiyen kabil olmıyan bir yara- mışlar ve önce 
nın, me.seıa sırttaki bir yara olduğu. burada hazırlan-
11a da aynca işaret etti. mış olan çiçek ser 

Osmnn oğlu İsmail hakkında Bey- gisini görmüşler
oğlu hastahanesi doktorlarından Ze. dir. Mektebin re• 
ki de bir rapor \'ermiş, "Sol kilyeyi sim muallimi Bay 
nahiyede cerh neticesi pritonitten öl- Mazhar Nıizımın 
düğü., ne dair olan bu raporu da göz_ çizdiği desenlere 
den geçiren adliye doktoru, bunun göre hazırlanmış 
üzerine: ol:ın vitrinler i-

- Şimdi tş deği~iyor, dedi. Bıı çinde teşhir roi
dol}~r~ın Jnallırn:ıt istenilnıc~i vazi- .,len yanma çi e~~r 
yetin daha vazih orta a konulmasına ve kadın şapkala. 
yarıyabilir. ÇünkU morg raporunda rı olgun bir zerafet 

Selçuk füz Sanat cnstitil.sün deki. yapma 
çiç.ek sergisimlcn bir M!}6 

bundan bahis yok. •'Kilye nahiyesi,. ve sanatla gözleri . 
arkaya doğrudur. Yaralr, burada okşamakta idi. Mektebin şapka ve 
keneli elile yara açamaz. ''Kilye na_ yapma çiçek muallimi Bayan Neyyirle 
hiyc.sit, tabirile ölçüsü ölçüsüne nere- talcıbclerinin yüksek istidadını, ince 
yi murad etmiş? Ilu cihetin, ilk mu_ ruhunu ve mUtekfımil mehnretini ifa
nreneyi yapan clo!dor Zekiden sorul- de eden bu yapma çiçekler son zaman 
ması faydalı olabilir. larda kadın elbiselerinde, şapkaların-

Şunu da ilave edeyim, ki morg, da, ve hatta salonlarda kullanılması 

otor>siyi hastahanede ameliyat geçL moda olan bu cins sanat Cferlerinin en 
ren vücut üzel'indc yapmıştır. Ame- gii7.el, zarif ve ayni zamanda ucuz o
liya t sırasında, yara, ilk şeklini de. lanlarını teşkil etmektedir. Selçuk Kız 
ğiştirnıiş, genişlemiştir. Bu nokta- Sanat enstitüsü atölye!eri bu nevi e
dan yarayı ilk gören doktorun ifade. serler için her türlü siparişleri kabul 
si, ehemmiyeti haizdir. ediyor. 

Müddeiumumi Kaşif Kumral, Dok- Davetliler, bu güzel sergiden sor.-
tor Zekinin şahit olarak dinlenilmesi. ra Selçuk Kız Sanat enstitüsü talebe
ni istedi. Reis Refik, aza .Ahmet sinin, mekteplerinin karşısındaki Kız 
l\ıllhıl·s Tu··ma,,. Abdurrah c;ı Muallim mektebi salonunda verdiklc-

.J ve man .,,.,e. 
f D ri müsamerede hazır bulunmu§lar ve 

musıkt muva!fakiyetlerini a.lkışıamalt 
fırsatını kazannuşlardır. 

Talebe bu mlisamerede Faruk Na· 
fiz Çamlıbel'in Özyurt isimli manzum 
piyesini ve Reşat Nuri Güntckin'in 
Bir Kır eğlencesi isimli komedisini oy 
namışlar, keman ve piyano konseri 
verilmiş, "Çobanın rUya.sı,, isimli dans 
zeybek oyunu ve canlı mankenlerin 
sahneden sıra ile geçerek gösterdikk· 
ri kıyafet ve elbiseleri bilhassa tak· 
dirle seyredilmiştir. Talebenin temsil· 
de ve programın diğer numaralarında 
gösterdikleri muvaffakıycti de husu
si bir ehemmiyetle kaydetmek lazım. 
dır. , 

Müsamere, bugün sa.at on dört bu· 
çukta ayni salonda tekrar edilecektir. 

re , o!ctor Zeldye tebliğat yapılmak 
üur~ duruşmanrn~rnmınıüç~rt_g~~~ç~k_ız_t_~_m_ı_zm __ cl_e_b_~~a_t_._~~m_s_il~v_e _____________ ~~ 

~arşamba günü saat on dörde bırak. 
tılar. 

Bu cinayet davasında, iiç kişi suç
lu yerindedir: İhr:ıhim oğlu Ali. İs. 
mail oğlu Hüseyin, Hasan oğlu K:l
mil. 

Eshi Te!efon Ş"rketinfn 
h"ssedarl2r1 toplanıyor 
Hali tasfiyede bulunan lstanbul 

telefon Türk anonim şirketi hissedar. 
ları umumi heyeti 9 mart günü top. 
}anacaktır. Bu toplantıda 17 haziran 
193G ile 31 birincikfmun 1936 arasın
daki devreye ait tasfiye memurları ve 
mürakip raporları okunacak, 31 birin. 
cikfmunda kapatılan hesaplar tasfiye 
edilecektir. 

Mezbaha memurlaranın 
maaşına zam 

l\lezbaha müdür muavini ile bir kı
sım memurlara bu sene beş lira ile on 
lira arasında zam yapılmaktadır. 

Bundan başka mezbahadaki ,·asıta1ar 

Saman yüzünden yaralama! 
----

2 kardeşteİı biri davacı, 
biri suçlu yerinde! 

Çatalcanın Kaleiçi mahallesinden 
Ali oğlu Cevdeti bıçakla yaralamak. 
tan suçlu olarak İstanbul ağır ceza 
hakyerinde mevkuf en duruşması :rapı 
lan Ali oğlu Ltltfinin duruşması bit. 
miştir. 

Cc\'detle Ltitfi, lmrde~tirler. Hak 
yerinde biri davacı, biri suçlu yerin. 
de duruyorlar. Samanlığa saman koy 
mnk mesele olmuş, aralarında kav. 
ga çıkmış ve bu sırada .•• 

amcam, babamı vurdu, diye seslindi. 
Koştum, bir de baktım, ki Ltitfi üst. 
te, Cevdet altta ve Lütfi Cevdetin 
ense.sinden ısırıyor. O gün, en-eke 
kaYga ettiklerini duymadım .• , demiş. 
<'Ltltfi, bıçak elinde kaçıyordu ... sözü. 
nün, tercümanın yanlış tercüme.sile 
orta,>:a ~ıktığı iddia edilince, tütüncü 
Abdurrahr.ıan tercüman seçilmiş \'8 

o, '·llıçnk var mıydr elinde? Bilmem • ., 
diye bir tercüme orta.ya koymuş. 

l ~ t •(.~!'\~· ~- A b •a• n d d "dd• ••d f ~ ~ ar ı ... <.:Eabmı ozmuş ı ı. uu uruşrna a ı ıa, mu a aa ge~. ,---------------
~~ at'tıuı Rııs roebivatı rnUı;kU1 mişti. Dün sabah karar bildirildi. yüksek olduğundan cezasına altı ay 
)at ~~~: leli, Htikfimetin her giin Sadcttinin rl'isliğindeki hakyeri heye. daha eklenerek, bir sene altı ay hap. 
~~ ~0~11 tedbirleri altında edebi- ti, ltakyerinde müddeiumunıiliği tem_ sc konulmasına karar ,·erdi. Suçlu 
~et •İ'11dan doıtruya rcsmt biri ı-il eden Ferhad Dömekcnin isteğine! Yahudi, kayıplara karışan halılar 

da kı!"men yenilenecektir. 

Bu kardeşin kardeşi yaralaması du. 
hitlerinin Çatalcada alınan ifadeleri 
ruşmasının son celsesinde, vaka şa. 
okundu, Davacının kızı Arzi,ye İslam 
- ki suçlu bu kızın amcası oluyor -
on bir yaşında imiş. Şahitlik etmek 
istememiş \'e yaşının ufaklığı dolayı_ 

sile e.sasen yeminsiz dinlenilecek olan 
kızın taraflarla yakın alakası nokta
sından, şahitlikten imtinaı kabul e
dilmiş; Ş.'lhit Fahriye, Türkçe bil. 
miyormuş. Tercümanla ifadesi alm-j 
mış, ''0 gün evdeydim. Arziye, 

Çöpcü İsmail, ~ahitliğincle "Ccv· 
detin kendisini kardeşi Lutfinin Yur. 
duğunu s(iyledğinden... balı.setmiş; 

diğer çopçü lsmail de bu yolda şahit. 
lik etmiş; çiftçi Yunus, '·Lutfi ayak· 
ta idi, göğsünden kan akıyordu.,, ; 
işsiz Adibin Rifat "Ldtfinin elinde 
bı~ak yoktu .•• ; jandarma Alf, <.Onu 
Abdullah onbaşıdan aldığım emirle 
hen ynknladım .• , ; jandarma karakol 
kumandanı Abdullah onbaşt, ''Saman. 
hk yanından geçiyordum, ses işittim, ~ etllı.l'll~;;a, yahut Bayronlzme uygun olarak, Davidin bir sene hap. için de İsviçre ~efirinc 27:>0 lira taz. 

ege mecburdu. Halbuki sine ve çaldığı şeylerin kıymeti çok minat ödiyecektir, (Lütfen, sayfayı reviriniz) 



. 

4 - ltURUJll '1 ŞUBAT 193'1 

KISA HABERLER 

• Evvelki akşam }:X)vlet matbaasında !<ı

ba yakılırken yangın çıkmış, bir şi ,ede!ct 1 

benzin parlamış, itfnlye gelmeden işçiler t • 
r&fmdan söndUrillmtiştür. Bu sırada tsmaill 
imninde bir işçinin elleri ynnnuştır. 

• Ankarada Altındağ polis me,·kll memur 
tarından Ç<;ınımJu Sadık bir e.~lentlden son
ra C'\1ne dönmüş, soyunurl<en tabancası pnt• 
lamış, Sadık yaralanarak ölmllştür. 

• Harbiyede yedek subay okulunun ön\ •• 
ne AtatUrkUn b r he) keli dikilecekti. Heyk~J 

kaldesln'n l'> ' "Jnn başlanmıştır. 
• Arabacılar ll<tısat vckruet:ı ile \ i lft.yete 

b8f \"Urmu, r, .ı ı-:t ka.myonlann boş za• 
manlarda umumi nnkllynt yaptıklarından 

§fkAyette bulunmuşlardır. 

~~------- ......... --. ......................................... __ ............ ______ ..._ __ .._~--~~--------' 
- Olur şmJ değil 'loğrusıı! Bir ga

zete "Yeryüziindc hiç mi hiç yolunda 
{litmipcm §(."1/ nedir~., diye anket açsa, 
"Benim bavulumun 'J.."Opamş tar:::ı!,, 

eler uc... i.-tal>ct et m.i.J olı<rd11m ! 

Denizin dibinde dill>cr iki istiridye 
şiiyle 1.-oıııışuyorlar: 

- Aman, ne oldu inciııfac, giizclim? 
Yoksa beıı mi göremiyorum~ 

- Ah, .<ıornuıyımz, giizelim; diiıı 

gece bize hırsız girdi! 

- "Napolyomm hayatı., kitabı mı 
o .. e~~n~eki1 Feulaıladedir. Parlayışı veı 
.<ımıuşu ... 

- Hişt! Mevzuu evveliııd6n ifşa 1 

etme! Meı-zımnu öğrmulim mi, kitabı 
okuyama1M 

* Şimdiye kadar cumartesi gUnlerf SlrkE'· ---------------------------------------------------
elden Yeşllköye 23,55 de kalkan son tren 11 
şubattan itibaren 24,30 da lmlkncaktır. 

aile kavgası ıo;andım. aldırış etmedim; 
derken Fahriye s~ lendi, JJutfiyi ya. 
ka lnttım. Lutfi, önce Cevdetin kendı 
.111ın üzerine atıldığını iddia etti." 
yollu sahitlikte bulunmu-;lar. 

Pofü; l\lc~ut Jsl:im, '·Maznun, kar
d<! inin :;;amanlığına ~aman koymak 
il'tC'miş, o. razı olmamı , vakn hundan 
çıkmış.,. ; KomL-.er ı 'ccdct de, ";\faz. 
nun, yanı ı:;ıra gelen on be yaşında 

Rifat oğlu Ali çocuğun yüklendiği 

samanlardan bir kısmını ı:mmanhğa 

koymuş. bu aralık re,·det cıka geL 
nıiş, ~ocuğun ı<:ıman koymak hakkını 
kabul etmchle herab<'r kardc i Lütfi
nin samanını oraya ko) amı)acağmı 

ortaya atmış H~ iş hii) iimiiı;;. Lutfi 
Cevdctin kendi:sini cakı ile dürte diir. 
te samanhl,tan ı:ıknrttığını ve bu ara. 
da çakının kendi güğ:-ıüne değip ce, -
detin kendi siliıhile kf'ndini yarala 
dığıııı ileri .:;iirclü... )olunda ifaclc 
vermişler. On be., ya ındaki Ali <·o. 
cuk da, ··Biz on he.:: senedir bura)a 
s.'\man ko) arız!,, demiş. 

Lutri, hu ifndelcıi topyekun reci. 
detti. Bunun iizerinc Ueis Refik: 

- Petd ama, dedi. Bnelce kabul 
etmişsin? 

- ~imdi kard<'şimle lıaırtık! 
- Yaa! Demek barışınca. bu ifa-

<leler doğruluktan çıkıp yalan oldu! 

Cevdete . on\ldu, o da barışıldığı. 
m fa dil )ollu ha ını salladı! 

- Mademki harı tık, heni beraat 
ettirin. salı,\'erin ! füırd~ )m dava. 
sından \a7. geçiyor! 

- Dur b:ıl,ahm. Kaı·de'lin şaltsi 
dJ!yasındnn ,,ız geı;i)or, ama baka
lım miiddeh1mumi ııe dhccel~' . . 

l\lüddeiumumi füiF.if J\"umral. Lut. 
finin samanlığa saman koyup ko) ma. 
mak m<'. eksinden ka,·ga sıı·asında 

kar de. i C'l'\ dC"ti ~ol memesi a !tından 
bı~akla )araladığı ı-;abit olduğunu, 

Cerrahpasa ha. tahanesine yatırılmı" 
oln.n )aralı hakkında nrilf'n nihai i·a: 
porla ".rnı-anın sol meme:-;i altından 
kalbi )anından açılmasına nazaran, 
daima hafif hafif hi4'! edeceği bu arı. 
... anın ileride hir ihtilat yaJiabilecci!'i 

\'e Cevdetin işte t.ahammiil kabiliyesi. 
nin yüzde beş n~ betinde eksildiği., 
yazıldıfına işaret etti, katil kasdı an
lnsılamaclı'ma göre. hu vaziyet göz 
önünde tutularak, 13li doğumlu olan 
l..utfinin ncliyen rerhten ce7.a)andırıl. 
rnasını istedi. 

Da\·acı kardeş, drt\'ılCI olmadığını 
fokr:ırladı. Suçlu karde de beraati. 
ni ,.e salınrilmesini i tediğini I 

Reis Refik. aza Ahmet Muhlis 
Tümay \"e Abdurrahman Şeref, mü-
7.akert:ye b:ı~lnclılar. Salon boşaltıL 
dr, 

Bir saat .c;onnı kapılar tekrar açıl. 
dı ve suçlu Lutfinin, miiddeiumumi
nin isteğine U)'gun olarak, bir sene 
hapı;;e konulması kararlaştırıldığı bil. 
dirildi. l\Je,·kuf Lutri hu miiddeti 
henüz tamamlamı~ değildir! 

. . . . 

> :Jle r Gti n Bir '.lliftave 
,, \ ' . 

•• nde imam, sokağın çirkefi ctek-

0 }erine bula;=ımasın diye, ellerile 
cübbesini yukarıya doğru çek

miş, arkada, kalıbsız fesi bir yana yıkık, 
koltuğunda çanta, elinlde kuponlu def
ter bulunan esmer suratlı bir memur, 
geride mahallenin kanbur muhtarı Hü
seyin efendi .. 

Dar yollardan, tahta kaplamalan ka
barnuş, simsiyah olmuş, şurasından bu
rasından paslı tenek~ yam;.ları sarkan, 
cökük cürük, kafesli evlerin önünden 
gecerek, ilerliyorlardı. 

Bir aralık imam, arkasından gelen 
memurla muhtara dönerek: 

- Fakire acuzenin de bir şeyciği yok 
zanederim, !dedi, öyle değil mi Hüseyin 
efendi?. Götüriim kadın .. Yanında dul 
bir kızı vardı. Çamaşıra, tahta silmeğe 
filan giderek anasına bakıyordu. O da 
ı~.:cen sene ö:dii. Ne d::nir, takdiıi 

ilahi. Muhtar daha iyi bilir ya .. Acuze 
o gürldenberi konu komşu yardımile ge
çiniyormus .. 

Kan bur muhtar başını salladı: bir 
şey demedi, esmer suratlı memur: 

- Öyle ama, imam efendi, diye cevap 
verdi. maliye para ister! .. Ev verglısu 
bu .. Biz bu muamele ile kadına nevama 
iyilik etmiş olacağız. Kadının miitera
kim borcu var. Haciz yapmazsak em

vali ga,Y.fAJ?11i'llf..%~irffirıo olan .bU- bap 
hanesini satılığa çıkaracaklar .. Sanki bu 
daha mı iyi olur? Koca kan. başcağızım 
bir eve sokmuş .. Oradan di:lirgin et
mektense. varalım, ne bulursak birkaç 
parça eşyasını haciz edelim. Ne yap
malı .. Kanun böyle!.. 

İmamın, yarısına kır düşmüş. yansı

na düşmemi~ sakallı yüzünde, memnu
niyet aHiimi belirdi: 

- Doğru söyliyorsun oğlum. doğru 
söyliyorsun. dedi. Evet. kadının evi sa
tılmamalı .. Ev her eyden iyidir. fnsan 
evinde aç da kalır. dok da .. Ev olmayın
ca insan, haşa minhuzur. sokaktaki 
kelplere döner.. Heliil süt emdiğin, 

müslüman evliidı olduğun belli. Allah 
senden razı olsun .. 

Esmer suratlı memur, yap:ıcağı h;il\ 
vebalini, imamın tasvibile, üstünden 
attığından. hatta fazla olarak ''iyi bir 
adam,. telakki edildiğinden dolayı mem 
nun, imama, muhtara. mırıl mırıl bir 
şeyler anlatmakta devam ediyordu. 

Dar, iğri büğrü. dolambaçlı bir iki 
sokak daha yürüdüler. İşte, ordu ağası 
çıkmazına gelmişlerdi. Esyası haciz edi
lecek kötürüm kadın, bu çıkmazın en 
dibindeki bir yığın çüriik tahta enka
zırJdan ibaret. Küçücük evinde, yalnız 
başma oturuyordu. 

Çat .. Çat!. Kapıyı vurdular. Ses seda 
yok .. Tekrar tekrar, hızlı hızlı vurdular. 
tJstelik: 

- Hafize hanım. Hafize hanım, ne
redes=n. diye seslendiler. 
İmam. acaba koca karıya "bir emri 

• H a c z z 
hak mı vaki oldu., diye diişünürken, de
rinden gelen acı bir ses: 

- Kimooo !. diye, cevap verdi. 
- Biz geldik. imam, muhtar .. Hafize 

hanım, kapıyı aç!. 
Ve esmer suratlı memur ilave etti: 
- Açmazsan kapıyı kırarız!.. 
Kötürüm Hafize hanım, sürüne sü-

rüne kapıya geldi. Mandalı çekti, kapı
aralandı. İmam: 

- Basını ört Hafize hanım. dedi, 

' • • • 
.. :_. :;, '-· .ı, .: - • 

Yazan: 

Bet.<ir 
s 1tk1 

~İ ..... """"'••L"4.t11• J.lt.+ #. -.•. ,. 

biz şey •. için geldik, ev vergisinden bor- İmam, muhtar, haciz memuru, lahav-
cun varmış .. Memur efendi eşyanı haciz le çekerek: 
altına alacak!. 

- Basından büyük işe karışma .. diye 
Kötürüm kadın ilkin ne olduğunu Hafize hanımı tekdir ettiler. 

anlamadı. elile baş örtüsünü anyor, Kötürüm kadının ağlaması, çırpın-
pırtlak gözlerile bön bön bakıyordu. masr, para etmedi. Muhtar, .tlyas çele· 
Sonra isi anlayınca, ağlamağa, avaz b~deki kömürcüniin yanından bir hamal 
avaz b~~ırmağa başladı : ~ d 

çagır ı. Haczedilen eşyayı taşımağa 
- Üstüme varmayın benim .. Zaten b ı as adılar. Ordu ağası çıkmazının di-

veremlı" bir kadınım .. Neyı'mı· hacı"z ede- b' d k 
ın e i evin önü, gelin gelmiş veya ölü 

ceksiniz? Haciziniz çıksın inşallah!.. k 
çı mıs gibi, konu komşu ile, çoluk ço-

İmam, yumuşak bir sesle, hemşire cukla dolmuştu. 
hanımlarla filan, bunun daha iyi olaca- ı~ 

•antal konsolu bir hamal taşıyama-
ğım, evi satılmaktan kurtulacağını, dı, bir hamal daha çağırdılar. Kötürüm 
kanunlara padişahın fermanına karşı k d 

a ının "bahada hafif yükte ağır,, eş-
gelinemiyeceğini anlatmağa çalıştı. yası koca karı arkalarından beddua 

Hafize hanım. hiçbirini dinlemiyor, elde dursun, dar, girift, çirkefli sokak
gelenleri eve sokmamağa çalışıyordu. 1 ardan geçirilerek Karabaştaki pazar 
Fakat üç erkeğe, bir alil .kadın ne yapa- • 

yerme ~etirildi. Mezada çıkarıldı, "Ta-
bilir?. Tabii haciz heyeti içeriye girdi. libi zuhur,, etmedi. 

Evde, yolıda imamın tahmin ettiği gi· B 
ugün, "talibi zuhur,, etmediyse baş

bi. hakikaten bir şeycik yoktu .. İki oda-
ka bir gün edebilir. Eşyayı oradan ma

nın lıirisinde, bir eski kilim parçası, kö-
liye dairesine kaldırdılar, hantal konsol, 

§ede ot silteli bir kerevet.. Bir hantal 
tahta kerevet, bakır mangal, mezat ye

konsol, yerde bir minder, kapının ya-
rile maliye dairesi arasında birkaç gün 

nında, kül dolu bir bakır mangal.. ö-
mekik dokudu. Bazı müşteri sıkıyordu, 

hür odayı acmağa gelmez: Pırtallarla 
ama, değer bahasını kimse vermiyordu! 

dolu!.. Mutfakta, iki sahan, bir desti.. 
Git gel! .. Git gel!.. Nihayet tahsil 

Ocak kupkuru •. Belli ki, kızının ölü-
memuru: 

miindenberi içinde ateş yanmamış!. 
- Parası hamal ücretine yetmiyecek 

Haciz memuru, cengel takılı kırmızı 
sonra. dedi, Ucuza bahalı ya bakmadan 

b:ışh kopya kurşun kalemini çıkardı. 
satıverin şunları .. tJstclik hamal parası

Koca karının bağırıp çağırmasına kız-
nı cfa kesemizden vermiyelim !. 

mıştı. bir zabıt tuttu, hantal konsolu, 
O gün kötürüm Hafize hanımın ma· 

tahta kereveti, bakır mangalı ve iki sa-
J~m eşyası ucuza b<ıhalrya bakılmadan, 

hanJ:Ian birini haciz etti. Zabtı imzala-
ilk ''talihli., sine satıldı. Tahsil memu

dı, imama. muhtara da İm1.alattı. 
runun tahmini !doğru çıkmıştı: Para 

İş olup b:tmiş. haciz heyetinin fikri-
hamal ücretine. o da güçbela yetti. 

ne göre, kadına lazım gelen "iyilik,. 
''Hazinei maliye,, ye bir para girme

yaprlmıştı !. Hele imam: 
miş. kötürüm kadının borcu bir para 

- Kadın değil mi?. Nakısatülakıl !. 
eksilmemişti!. 

diyordu. Bu eşya olmasa da olur. Şük· ----------------
ret ki, evini satmıyorlar. Yine bir insan 1 
evladına çatmışsın, memur efendinin 
kadrini bil!. 

Esmer suratlı haciz memuru, ağla

yan, sızlayan, dövünen ihtiyar kadını 

teskin etmek üzere, bu işi kendileri için 
yapmal:hklarını söyliyerek. kanundan 
nizamrlan, pacfisahın fermanından bahs· 
etti. fakat koca karı bunun altında kal· 
madı: 

- Padişah altından tahtta oturuyor. 
rledi. hana bir tahta kerevetimi çok gö· 
rüyor? •. 

Tabiat bilgisi 
Küttür hakanbğı bir 

mü sa baka açtı 
Kiiltür Bakanlığı ilkokulların 4 ve 

·> inci sınıflarında okutulacak olan 
tabiat bilgisi kitabı için muharrirler 
arasında bir müsabaka açmıştır. 

HMt=» - Tak·p Ediyoruz 

Ru müsabakaya göre muharrirler 
yazdıkları eserlerden dört nlishastnı 
30 - 6 - 93i tarihine kadar Kültür 
b:tkanlığına bir dilekc;e ile gönderrni~ 
olacaklardır. 

Kabul edilen kitap ü~ yıl ilkokul· 
)arda okutulacaktır. 

Dün al<şam bir tramvayın •• •• motoru bozu1du. Bu 
ha:de yürütü mek isteni~di , takat ..• 

Şişli - Sirkeci arasında i!}liyen V<' henüz yeni tamir- j arka mot.ördeki anahtarlarla arabanın r:alıştmlmak is-
dcn çıkmış olan 165 numaralı birinci mevki tramvay ara- lendi~ini tcsbit ~ lerek keyfiyeti amirlerine bildirmiş, ara 
bası Sirkeciden Şişliye giderken Feriköyünde birdenbire ba boşaltılarak Şi~li polis noktası önüne alınmıştır. 

Miielliflere her yıl ıçın 1000 lira 
,·erilecel\ tir. l\1iisa baka da iki n('i ,.e 
üçüncü c;ıkanlara bir defa)'a mah. 

sııs olmak iizere biner lira, dördün. 
cii n~ be inci gelenlere de bir defaya 
mahsus olmak üzere 100 lira verile. 
cektir. 

• PEDAGOJi ENSTITOSO -
OniversitC"de kurulan Pedagoji enli' 

titü~ü dünden itibaren açılmıştır. 

Enstitüde derslere başlanmıştır. 

motör bozulmuş ve şefkontrol Hüsnü yolcuları indirme Tramvay şirketinin halkın hayatım asla düşünmiye. 

lüzumunu hissetmeden ön taraftaki anahtarları vagonun cck bir surette hareket ettiği bir çok vak'alı:ı.:rla ve en 
arkasındaki motörc takarak arabayı bozuk bir halde yü- son Şiı:;hnne faciası ile meydanda olduğu halde bunun dc
rütmek istemiştir. \'amma rıcydan vermek, tram,·aya binen İstanbul halkı-

Bu vaziyet karşısında yolculardan biri polisin mlidaha- nın hayat.ile oynamak demektir. Alakadar makamların 
lesini ist.emiş, araba durdurulmuş, gelen zabıta memuru bozuk tramvaylara bir daha nazarı dikkatlerini çekeriz. 

* KOY IEKTEmLERI lÇIN -
Şehrimizde bulunan ilk tedri.!\at 

genel direktörü B. J~mail Hakkı dün 

( Polis Haberleri] 

Şaka derke11·· 
Bir aaaın tehlikeli 

surette yaraL_a~~~~ 
Beykoz.da oturan simM• ç .,\Iİ" 

yaşlarında Osmanla arkadaşı J 
za şa· kalasırken güre" ...-apırıait . ...cı ~ :. J ,\h I"' 
mışlardır. Fakat giireşte ~1'~ 
birdenbire kızmış, Osman• kd ~ 
rak olanca kuvvetile yere fırlJ ~Jı 
Bu fırlatma neticesi Qsınanıtı dı' 

b. anıll -"' yan tarafta bulunan ın . jlll"' 

kapısına çarparak tehJikelı ~ ~ 
yaralanmıştır. Fazla kan ıJ. ,1.. 
Osman kıyılmıştır, Ali Jltı' ~I" 
lanarak hakkında kanuni tJ 

başlanmıştır, lı~ 
• SARHOŞLUK TESiRi ti~ 

Kemal adında biri gece kafa>1 ~ 
li:rerek Çarşıkapı civarında aÇ~ş. 
Iunan bahçelerden birine gitrıı•r p 
da gürültü yapmağa başiaınıştı ; I 
son nccati gürültü yapınaırıaS1~if 
lemis, fakat Kemal dinlefll~lt 'I 

~ ·~ 
Biraz sonra sarhoşluğun tesı ~ 
bütün kızan Kemal bı~.ağını pt. 
ve ganıon Necatiyi yaralaın~Ş dt )i 

Kemal yakalanmış, Neciltl 

tahaneye kaJdırılmıstır. c.ıll 

• OTO~IOBIL KAZASI --;ı2'' 
cadde..;inden geçmekte otan ci' tıı 

maralı otomohil Ahram ad1"ut11~ır 
ne çarpmı~, birkaç metre 5 

miı;:tir. uııl 
Şoför kaçmış. Abram haS.ıı pıt 

ye kaldırılnıı~tır. Şorör pal~ 
fından aranmaktadır ,1 

• 1 " ~ .ııil • Tak~imden geçmekte o 8 ı'.. 
:;;alc1hattinin idaresindeki ofOıı ~ır 
yolun kenarından gitmekte 018 

... f 
• klY oA 

:raki('a adında IS "'asında llır ..,..ıı,F' 
• • J • , ..... ; 

parak tehlikeli surette rat8 ;-t~ 
Yarası ağır olan kız hasta.hant.ti'· 
dınlmı-:. şoför de yakaJanJl'l'~i'°' 

• TRE. 'DE ÖLDll - ~ıcıt' ~~ 
oğlu Bahri Doludan Jst:ınbtll~I' 
~elirken Necmive trende 01 ~,r 
Yapılan muayen~ neticesi~d;.r-' 
miyenin kalp durma.sından o~I . 
laşılmı~tır 

• KAÇAKÇILIK - Fati ~ 
da kaçak Köylü sigarası "ıııat; 
olan Mehmet adında biri ırJı~ 
murları tarafından görülere" • 

mıştı. · İ 
Karakolda Mehmedin iizt~ 

mış, cepleinde kaçak köylü 
80

10
,f 

dan mada birçok da afyon bdıı'
tur. Mehmet mahkemeye rer ~1 

"' KÖPEK KUDUZ MU! .... ~ 
yada oturan u ltı yaşlarında ).,';./ 

sokakta oynarken civardB bit' f 
l~mailin küçükköpeği birden •

11 
l 

cuğun üzerine saldırmış, çoc~~ 
telif yerlerinden ısırmıştır. <"ı 
görenler tarafından kurtart1~11

11t 
k.. w. k d d cıilP J r. opegın u uz olmasın an :. ıcıl~ 

lerek, kuduz haı<fahane.cıine 

mı~tır. ti 
Köpeğini ~erhest hıraıcant r "1. 

hakkınrta takibata ba~1at1J1'11 
.. :> ,,,. 

lskenderun'a ı,ıefe ~ 
vapurlar ıeri ,.sr~ 

lskenderuna \'apur sefer fttl'lfı il 
ması için yapılan tetkikat ~e}ııt111 
husustaki rapor iktisat ' fff,ı 
gönderilmi~tir. Emir geti.11:;11dtf' 
kadar giden vapurlar Js rdtt· ,1, 
kadar . eferlerini uza ıacak 1' 1 Jeli il'' 

Bundan baska Denizyollılr» 
~ bllr-

Antalyaya kadar da bir 

tesis edecektir. ~ 
,,rııı 

Devlet matbaasında itkok
111 ~I 

tap işlerile meşgul oımuşt~\o> /-
Kültür Bakanlığı bu yı ı1'' p 

kınmasına büyük bir ehelll111

1,ısıP-' 
mektedir. B. Jsmail tıaJd<~ di ,1, 
Ziraat Bankası köycülük şu şıeli 
törü Fikri olduğu hald~ pş tıd" ~ 
takasındaki köylerde bır ~k ıt f.' 
sine ('tkacaklardrr Bu ted<' .... ıo .lf 

~ . ıı ...... P" 
de köyler hakkında esııB ııl'ıs' 
toplanacak ve Kültiir Bakaıı .; 

raporla bildirilecektir. • fi'""'~ 
B Fikri ,.e B tsınaıl e .. ıe ~!'f 

. . de' JO 6"" 
akşamki trenle hareket ~e'f/.ı.$ ~~ 

• ANKARA HUfiUJ{. dtll dl; 
Ankara Hukuk Fakii1~111 

tr C' ır 
şilik bir kafile dün so~eS gtlıtıı;1 
geçirmek üzere şehriınııt birl'~ıt 
dir. Talebeler 1. tanbuıda ,tctt'" 
kaldıktan sonra lmralı)'3 

dir. 
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...... Op. ~ çıkarken, elinde bir nmı-} yolclatı aayılmz. (Buyur tqlığa) diye
~~;.batına koya koya mer- ceğün ve likin, mapllah ınatallah, bey-

4hlb. ındı. ıirlerin yaman. iyisi mj batlanndan ay-
' ......__Yat _kar1111na dikildi. Manalı nhm. biraderciiim!. 
'il ......... ~ Bir taraftan ela lisanı- · 

'CiJe Eda albn zincirle boynuna asılı to-
'11 ~ rile ıit, babacığının kabri - parlaksaatine baktı. Saat daha nen. 
lıı.ı., et; güle güle dön gelinci - Çrrpıcınm civcivli zmnanına vakit v.:. 

C..-. - Cici anne, dedi, kakavan, eaamiai 
\;~~endi bir khyruklu yalan okunurlardan değil; ha var ha yok kabi-
' ~ • linden. Arabacmın Çrrpıcıya ıideoeği-

' "'-.. kabul etsin, bugün niyetli- mizden haberi yok. Eyübe, mezarlık zi
~ Babacığnnı ziyarete oruçlu yaretine :icleceğiz aanıyor. Sen kandı-
• ~ ettim. Allah kabul etsin!.. nver herifi!. 

1ııı..lıt.. • · · · Hafize, yine sokak kapıımdan batını 
.... ~ ~der" markıftı alh camlı çıkardı: 
~::: köfe)'e yerlqti; Ce • - Kapı yolclaınn, içim rahat etmiyor 
' .. da karş111na geçti... K.o - bir türlü. K11hveleri kartı kartıya içe· 
St ~~e kapıımdan çıktılar. Kam- lim; beş dakikacık olıun gir ıu taılığa. 
'l>tb• lbrahim ağayı içeri aldı; kartıki oda-
l'~ 'Marfıo, yürü Fındık!.. ya götürdü. Eda da yanlanna girdi. Ko-
~ L . 1 yolunu bulunca lbrahim, ca kan damdan cÜ§tt gibi giriıti: 
L_ • _-;.tu:_lerin 1.--ını ... öa döndürür-~ c:. _ --T -o - Aslanım, makamı kerimem küçük 
' 1iibe Balıkpazan yolundan gi- hanfcndinin de, ben hemtirenin de sen
~~ parmaklanmn tersini ca- den bir ricamız var. 
~-,_ - Alb c:mnlı kupada, ara - lbrahim, gözlerini Edaya dilaniı, 32 
~ ....___ laıtik bonı var ama dit meydanııfa, feı ele yıkık, cıpra du-
' e-...~!. manlannı ıavunn~a: 
'~ kalfacığnn, adı neydi bu - Hele, hele; o ne biçim lü o? .. iri-
' Pefc ••• ca da ne oluyonnuf sanki? .. Söyliyive-

~"'-ia ili ıüzelciğim, pederini zira- rin, neym.iı bakalnn? .. btedüğünüz atla 
........ ; IOnra da Eyüpıultan hazret- deveye mi ki? .. 

~ - Yiğitim, aıikireaini timdi aana 
~ hemen hemen Çemberlitata söyliyeyim. Bugün yavrucuğum, ehlin
~~: iİzere. Eda pencereden hafı- den merhum pqa pederinin kabrini 

'4..L_ ziyarete müsaade ahnıt-. Abmı ama.. 
'" hu! •• Bana baksana aiacı- - Abla, ıimcik geçmifind~ gelece-
' ' inn ziyaretten evvel dadı- iinden hatlatbnıcakam o dinsiz, iman
' de uiruak, onu ela beraber aız herüfün. Uzatma, iric:anm deyiver!. 
~ - Bak buaiinlrü hannm ıüzellifine. 
~ • ala, vezirzadeden 11lu ııkr Böyle bir cuma ıünü Çırpıcı çayın kim 

"n.:~ ~ almsı: · bilir ne idolup dolup tapcak? .. 
~ ~. Eyübe gidecckıin. Ha- - "Bıyıklara el atanık:,, 111aca11 ora 

Pederanın kahrirıi ve Eyüp ıul- ya mı İatefünüzvar. Gidiveriirüz, kim 
• • İn tiirbeJi i ziyaret ede- l'arıtac:M olanıii kenclünü de, anumı 
~ do.dotna clön<ecekaia.. da, ıinailesini de etekler tepain. Bana 
~ •h bu .özleri iti~iğe Sivaab ltraam demüıler. Bir Allabtan 

gayri kimeeden ıortaım yoktur. 
~bacı baııcığnn, ricamı kırma. Eda: 
'~~ ötesine, Avratpazanna - ömrün 'ftll' olıun, Allah cençliğini 
~' ı......_~erM ne olur iki gözüm? bağıtlaaın lbrahiı6 aiacığan! ı aavunır 
~"'!~ haııcrinn, iki göz) hitap· savurmaz, (halbuki arabacı batı bayda 
~ V .arabftcı ağa da hofBfın yağı hayda kırk bqlikJ mutbakta ıoluğu 
~.~denin emri değil a, Sul- aldı. 

...:.'-.'~in İradesi olsa vız gelecek.. Her kimden çıkımı, her kim icat et
:~ 111tiine! •• yi savurdu ve hemen miıae, o mütküllülc kumkumaıının boy-
~~- lola çarkettirdi. DU devrilsin, Eda, adeti yine yerine 

~ ~a reldiler- Araba, Hafi. ıetinnec:len olur mu? 
~'ol ltncla durdu. Koca kan, rele- Ocaia raz tenekeaini koydu. Su ıh
-.,_ ı....~·dtafunu görünce dört nala ka· maia kalmadan indirdi. Yıkandı; ha-
~: tına ela iki tabun ıürdü. 

~ 'hiıwaa aıcak ıumu dökeyim, Yine ailecek ıırtmcla, ayna önüne 
~ ... ., ?. Cici annen demek aaimıı, ıeçti. Kat. göz, yüz tuvaletini yaptı. 
ta.-...... ,.ela I -Jakj fenceainin ÜSt clü~.......!_! !l!I __ 

ili L...' YllUf öyle mi? --r •--.m ..-
\ı.._~ ~ ve arabanın İçindeki lemedi. Yakuını mideye kadar fora 
~ L~ ( ıuı ! ) diye fıaılb •• Be- ederek, iki yandan toplu iğne ile iine-
rr~~ 6.,_ ledi.. Şeffaf papazi )'aflnağın albndan, l" -..._, , .. dturduiu ağız: 

~ hl.. , lr.., nereden aklına eati de penbe beyaz ıine.i meydanda. 
--._dııa? Bu eanallll"da Hafize, kah arabacı ı. 

• • Buralara gelmeğe naıd 
ettUa? rahim ağanın yanında, kah Cemalifer "-il • Hangi kurt öldü. "Ar-

l ~ ~ tifat!) Vefaırz kaltak!. kalfaya, - kulak!an ağır itittiği için _ 
':!\ ~ 'si., bığıra bağıra dil dökmede; bir taraftan 
S, ~ dötenecekken Eda laf lığa da hazırlığında: 
... ' ~ tnclan baılayrp konakta _ Kalfac:ığun, Abaza mıaın, Şapnh 
~ L. • 9\r\oe) davranarak, kocuın- Aı._..a.. Ubuh ? 
~ -....._. 1111, ~ 1111, musun .. 
\ ~ ~. en yakaıı açılmadık kü- _ Şapııhnn dadı hanımcığım! .. 
\ ~tirıı.eğe ba§ladı. Artık canı- -Hay ömrüne bereket bende Şapaıhım 
~~tini, akıama sabaha batını kap 1 .ı. la kah 
~ .__ nn yo claı. Şapsm imi ve falı- ! 

t..L._ ıuu:acağını, yeminlerle, d .L Çe · f' --rar'- na Üs-Ündür.. vır fU ıncanmı, bir 

' 

... - ~· .. dıktan sonra: 
-.~ l...h bakrvereyim kardet ! .• 

~ticli,---, çabuk haztTlan; Çırpı- CemaJifer kalfaya ıün cloimut- Fin-
\.:.._~ Gtıaa! dedi. canını ten çevirdi. Hafize de mavallara 
,._. levincine payan yok; ZIP ı girişti: 1 
~ ~: Kalfanıma yalanda, pek yalnnda, ni' 'l. ~· aklrnla yaıa; bugün de hayet bir haf.aya kadar ıöiıü Oanani
' ' 'a-tr le Y•, önümüzdeki hafta- ye, .~diye nitanlı, Mo.kof, Girit mu-

·~ le Çırpıcı, Veli efendi pay- harebeai madalyalı, kolu çifte arma ıe-
ritli, beli kıbçb, ıenç, ersen bir aağ ve 

it....~ ,.._ ··- ya aol kola"-·-·n lmmette ıöriindügu~··-l.' , ()~er kalfayı unutmuı, •-· .. 
"' .. ~'hata kupanın içinde; ku- nü, üç dört ıün seçmeden sözün kesi
~' --..:lllıyı hatırlayabildiler. Ha-1 leceğini, bir aya vannadan nikihlannm 't....._' iı.d~ı.. Elini öptü, küçük kıyrbcağını tebıir ediyor, bir taraftan 

&&... ~ , Ön~ne saç mangalı getir· da giyinme kutanmMına bakıyordu. 
~-..... ile, ••ani ıürdü. ( Arktuı ııar) 
~ ~~ dı"'rıdakine piya7.: 
~~~ _ .. ı:tcrğım, mutadın az ,e-

~ ti. tek""Ji mi ftS!l\nnn? Tütün 

'" .. 2-llı: 
-...._ aar !ekerim; bpr 

fti!}delilerln e§lence9i 
ls tanbulda bulunan Niğdeliler dün 

gece Turing palasta toplanarak ıeç l 
vakte kadar eilenmiflerdtr. 

lngilizce "The FiMncial Times,, 
gaztesinin 'l'ii.rkiyeye d.air neşrettiği 

feukaltide saytda Maarif vekili B. Saf. 
/et Arıkan tarafından neşredilmt§ nw
kxileden: 

Ankarada miUt hüklimet teessüs e
der etmez tazip edici binlerce vak'a 
aruında, halkın tahsil ve terbiyesi 
meselesi, 18.znnge!en allka ve mülaha
zayı görmüş ve bu sahada yeni bir de. 
vir açılmL~tır. Sonra 1921 senesinde 
Mustafa Kemalin himayesi altında 
bir terbiye kongre15i toplanmış ve diil
man askerleri Ankaradan ancak bir 
kaç mil ötede iken TUrkiyenin terbiye 
meselelerini müzakere etmiştir. 

Cümhuriyetin ilinı, tamamen mo
dern prensiplere istinat ettirmek su
retile terbiye sisteminin bütün mima
risinde cezri bir değişiklik yapmağa 

yol açmıştır. Büyük önder Atatürk 
tarafmdap açılıp yilrütUlen maarif in· 
kıli'bmm en yilksek hususiyeti, o
nun serbest, asli mahiyetidir. 

İmparatorluk devri olan 1889 tari
hindenberi terbiye sa.hasında yapıl
malt istenen müteaddit değişiklik te. 
şebbüsleri, asla cilmhurfyetçilerin ha
reketi kadar cezri olamamıştır. CUm
huriyet hareketi, tahsilde serbestiye, 
asriliğe ilk defa olarak yol açmıştır. 

Büyük ön.der Kam&l Atatürk, sar
sılmak bilmiyen ııerbest prensipleri 
müdafaa etti. Ve 1923 de Cüınhuriyet 
ilan edilir edilmez, Hillfeti ve memle. 
kette orta zamanların ma.marasm.ı 

hala muhafaza etmekte olan bütün 
müeeseeeleri bir gOn içinde llğvettl. 

Bütün bu inkılabın bir mtlhim ~ 
tioesi ili oldu ki, bUtün killtUr muee.
seselerine bir serbest nıh nüfuz etti 
ve orada kat'i surette kök saldı. Bu-

gün hiç bir mevzuun öğrenilmesinde 

din müessir olamaz. En büyük ehem. 
miyeti atfettiğimiz eeas prensip 111-
dur: Talebede tekevvün etmiş ilmt bir 
zihniyeti asla tehlikeye dilşilrmemek 

ve onlan bütün hurafe nev'inden fi
kirler ve sahte kıymetlerden azade 
kılmak! 

Cümhuriyet devrindeki maarif ha
yatının diğer bir hususiyeti de esaslı 
surette milli olmasıdır. Osmanlı impa.. 
ratorluğu dint kitaplann tesirile tale
benin fikrinde "Din., ve "millet,, fikir
lerinin ihtila.tını mucip olmuş ve asır
Jardanberi TUrklere milliyeti unuttur. 
muştur. Arapça ve Farsça yazılmış o
lan ve çocuklara tamamen manasız 

gelen kitaplar, bu çocuklar tarafından 

eZberlenmekten ba4ka bir işe yaramı
yordu. Böyle kitaplar, hatta Tanzimat 
devrinden sonra da pek fazla idi. 

Mektepler o zaman İslam tarih ve 
kültürünü Türk tarih ve edebiyatına 
tercih ederlerdi. Halbuki Cilmhuriyet 
mekteplerinde, bugiln, Türk tarihi
nin mevkii katiyetle tanınmıştır ve 
Türk ırkının, tarihin muhtelü devirle
rinde dünya kültUrilne yaptığı hizmet 
Jer meydana çıkarılmıştır. Türkçenin, 
bir lisan olarak, o zamandanberi hak 
etmi~ olduğu ehemmiyet mevkiini al
nta.sına imkan verilmiştir. 

Kamll Aatürk TUrk kültürünün 
wnumJ seviyeeinl diğer milletlerlnki-

ne eriştirmek için bütün tedbirleri, i
caı7ında şiddetle almaktan hiç çek!n. 
memiştir. Muayyen bir sistemin der
hal ittihaz edilmesinin memlekete fay 
dalı olduğuna kanaat getirmesi Ata
türk için kafidir. 

Maarif hayatında yapılmış olan bü
tün değişikliklerde Atatürkün göze. 
nünde bulundurduğu ~y. asırlarca 

memleketin hayatında derin bir iz bı

rakmış olan bütün an'ane!ere ehemmi
yet vermeksizin, milletin istikbali ve 
yüksek menfaatidir.,. 

Nafia f aaıiyetimiz 
"The Financial Times,, gazetesinin 

/etıkaldde nüshasında Nafia vekilimiz 
B. Ali Çetinkaya to:raf1ndP.n neşredil

miş olan nafia faaliyetimize ait ma. 
kaleden de şu kısımlan alıyoruz: 

Memleket harici harpler ve dahili 
isyanlar, ,,suiistimallerle tahrip edil
mişti. Köylerin, ve şehirlerin bir çoğu 
yakılmış ve yıkılmıştı. Büyük yollar 
ve köprüler harap bir hale gelmişti. ! 
Nakliyat gayet güçtü. htanbuldan An 
karaya trenle varmak için, insan iki 
üç yerde aktarma yapmağa mecbur o
luyordu. Seyahat, herkesin taliine gö
re cereyan ediyordu. Hatta, Ankara. 
da şehirle tren istasyonu a.rasmdaki 
mesafeyi bile katetmek güçtü. 

İşte bu hara.benin canlandınh:p ye.. 
niden inşa edilmesi, Cüınhuriyetçi re
jimin Nafia vekiletine dÜ§en vazifey
di. 

Diğer hükômet teşkilltI gibi, Na. 
fia vekaleti de faaliyetine, Ankara.da 
beş odalı basit bir binada başladı. Bir 
kaç mühendis ve memunı vardı. Vekl 
Jet, bu vazifeyi millt bil~en aynl
mış mütevazi bir tahsisa.tla üaya gay
ret ediyordu. Teşkil!tmı tedricen kur
mağa başladı. Bu teşkillt işin vüs'ati. 
ne ve ihtiyacına göre kuruluyordu. 
Nihayet 1934 senesinde t.eşkilA.tmı ta. 
m.amlama.ğa. muvaffak oldu. 1934. l!le

nesinde bugünkü modern binasına ta.. 
§mdı. Ve §imdi orada muntazam ve 
mtleulr işine devam ediyor. 

Bir kaç satırla yapbğmı.ıs t&rtf, 
aşağıda. izah oluna.cağı şekilde Nafia 
vekileti tarafından ortaya konulınuş 

işlerle mukayese edilecek olursa., yeni 
Türkiye cUmhuıiyetinin faaliyet Ba

basında gösterdiği inşat kudret daha 
iyi analşıla.caktır. 

Türkiye cümhuriyeti hükiimetinin 
demiryoJu inşaatı siyueti, 13 senedir 
muvaffakiyetle devam ediyor. Yeni a.-

Gezlntller: - ~ -- --

çılan ve işliyen hatlarm uzunluiJI 
1935 senesi sonunda 2.399 kilometre
yi bulmuştu. 1936 senesinin aonu:ııda 
bu yekun 2. 706 kilometreyi bulmuş o
lacaktır. Muhtelü Benelerde ilanal o. 
lunmuş hatların yeni demlryolla.rma 
serfedilen para ile birlikte cetvellert 
aşağıda gösterilecektir. 1936 aeneei
nin sonmı& kadar TUrkiye hilk6metl 
tarafından yeni demiryollan içlıı sar. 
fedilen paranın yekdnu 301 milyon· 
Türk lirasıdır. Eski demiryollan ve 
yeni yapılanlar, cetvelde ~· 
Bugün mevcut olan demieyollarmm 
hüli.sası şöyledir: 

F.ski miyara göre dörm'il demir
yollan 3840 kilometre, J'll1l miyara 
göre döşenmiş demiryollarr 2,670, es. 
ki dar demiryollan 24.5, yeni dar ~ 
miryollan 36, yekfuı 6791 kilom~ 
dir. 

CUmhuriyet hükiimetfnin yakm. 1&
tikba.lde lnşasmı tasavvur ettiği yeı.'f 
demieyollan qağıda g&lt.eriliyor. Bi. 
rincl derecede ehemmiyeti olanlar !fmı 
lardır: 
~dal[ • ENğll 45 kilometre 10 

milyon Tllrk llruı, Dlyazt,eldr • Cem
re (Irak hududu) 250 JdJometıe 18 
milyon, Diyari>ekir • Siirt (İran hu. 
dudu) 454 kilometre 40 mil,aı, BUl'
dur. Antalya ve diğer ha.tlar 186 ld
loımet.re 14: milyon. Yektn: yapılml 
hatlar 93ts kilometre ve 82 mflym 
Tllrk lirasıdır. 

ilerleme ve yuvarlan mal 

Çağımızın ilerleyİfinden anladığı 
mana ve· arkasından kottuğu ideal, 

artık yavaf yavat büyük hatlarda 
derin sarsıntılar yapmağa baıladı. 
Hemen her memlekette, insanın in· 
aanbktan uzaklaıtığmı acı acı çekiı· 
tiren eserler çıkıyor. Kiminde, ilmin 
soğuk kanlılığına bürünmüı bir 

~tdua, kiminde sanat pertavsızın• 
dan süzülmüı yakıcı bir hiciv var. 
"'Vels,, in çizdiği korkunç yüzlü ge
lecek, bunlardandır. Gazete ve mec
mualarda, ağır batlı fikir kitapların
da da hemen her gün bu noktaya do
kunuluyor. Fakat bu yuğruluı henüz 
gönüllerle, baılardan hayata inme• 
eli. 

Tarih gösterir, ki her yeni inanıt 
ve uyanlf çağı, kafalardaki bu yuğ
ruhqlarla hatlar. 

Sanatkirın hayali, filozofun bey
ni, hayat içinde kaybolanlardan ön
ce. Y8§Bnanm bozukluğunu sezer. 
Yeni bir özleyiıe gebe kalır. 

Dünyanın geçirdiği bütün devrim 
lerde bunu sezeriz. Büyük adamlar, 
yüksek dağlar gibi güneşe tepelerle 
ovalardan evvel kavu§urlar. Gelece
ğin yaratılıımda onlann payı inkir 
edilemez. 

S. Gezgin 

Dün. .. yüz lene eonra,, adh Yr 
filmi eeyreden bir arkadat avu 
avaz: 

- Müthiı 1 Müthif t 
Diye bağırıyor ve anlatıymda. 

Bütün evler sığmak imif. insanlar 
maaallardaki küp cadılan gı"bi pmrr 
diye uçuyorlamuf. Sokaja ve hava
ya bakan bir tek pencere yokmUf. 
Dünyanın büyük bir zindan görünü• 

tile kapkara uzanıyonnU§. 

Derken savat ba§lamq. Yavuz 
büyüklüğünde uçaklar gaz, bomba 
ve ölüm yağdinnışlar. Yer kan, gök 
duman içinde kalmış. Öldüren fen, 
kurtarma yolunda kötürüm ~Üf. 
Yıkıcılıkta o kadar ilerlediği halde 
yapmakta bir adım atamamı§. Eski· 
ye gözü değittirmek, yıpranan bir 
böbreğin yerine yenisini koymak, 
delinen bir ciğeri tazeleştinnek bu 
günkü gibi yine imkansız kalacak 
olduktan sonra, yüz yılın ne manası 
var? 

Öyle sanıyorum, ki benimle bir
likte herkes, bunu soracakbr. Fakat 
bir ümide kapılıyorum. Madem ld 
yolun bozukluğu sezildi, isbat gecik
miyecek ve belki de kurtuluı kapla· 
n zorlanmaia batlanacaktır. 
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Yugoslavya - Bulgar paktı 
BORSA 

BtLGAR.STAN e 2 937 

llbalaroıdll 7ddJıı ....... dt olıuılar ...... 
rlmde Ol~ IÖ""11erdlr, Kakamlaı 
... , U de UpalUf •lif ft,ya\1-n 1U Ba suretle Balkan devletleri arasındaki arazi 

11-----------------------------------------------------~-8tatü kosunu kabul ettiğinı açıkça söylemiş oluyor PARALAR 
Belırad, lkincik!nun, (HU811St mu. 

babirimlzden) - Uzun zamandanberi 
müzakere edilmekte bulunan Yugos
lavya - Bulıaristan ademi teca,·iiz 
ve wtluk muahedesi ayın 24 ünde 
burada iki memleketin başvekilleri 

Stoyadlnovlç ile Köse Ivanof tarafın. 
dan imza edildi. Telgraflann tafsi
l!tın: uzun uzadıya verdikleri imza 
merufminde müstesna bir samimiyet 
havuı emnekte idi. 

Birfai maahedenin merlyetine ait 
olarak topu topu iki maddeden ibaret 
bulanan bu muahede pek veciz ve pek 
Jlfonlktl. Asıl muahedeye dair olan 
tek maddınln ibaresi şu şekildedir: 

•Yu1101lav11a ve Bulgarlatan kTal
lan rnemübtleri aruında taarruz
dan beri dalmJ ve ıamiml ıulh tMV

cuttur •• 
Bu kadar muhtasar ibareli muahe

clea.ln elbette izah ve tefsiri icap edi. 
yordu. Bunun için imzadan sonra da 
hem mütekabil tebliğler, hem de mat
buat vaaıtasile beyanat, izah ve tef

• 8terUD 
rasında yapılan bu doatluk muahede. • Dolar 

sinin Balkanlar için en ziyade ente. • FraııJr 
ressan ciheti burasıdır. • Uret 

Yugoslavya hüktlmet partisinin ı BeJcUca f'r. 

organı bulunan Samu prava gazete8i-ı • = rr. 
nin yarı resmi olan makal~inden şu •!Aft 

aşağıdaki kL'Jımlar da dikkate pyan. J'kıırlD 

dır: KroDÇü. 
P ... ta 

o~. -

uı~-

UT-
11~.-

"'·-
lı&.-

tı'l&-

~il-

H.-
80-

-

•şuta Avua 

turya 28, -
• Karlı 8•,-
• Zlotı U-
• P9D&'O ~-
• 1A1 1'. -
• Dlnar 6J,-

Tm 
• Kroabfto ııt-
•AJtm 101' -
•Banknot :ı!•tl •·Dostça komşuluk münuebetleri 

ı---~--~~~~~-deYam etmekte bulunan Yugoslav. ÇEKLER 
•&.oadn eıe- • Vlyua • . ~'110 •H...,_. OTl'I ·~ 118111() 

•Putl tll&'l • Bertlll 191~ 

• llll&ao 16.1 seı •v.,.,.. .. ~, 
• BrGbll •.7 8 • Budapeftıl 4,8 .. IK) 

•Atma 8i.T1ı& •Bmlnt 1US787i 
•OmnN 11 •7 • 1 • Beı.,..., 114 b17'6 . ..,,,. ,. •. us • Tolloaama 2 7S88 
• Aıutardıl.m 1 • fi • Moellon ,91 . ,.,., lli 78 ı l> • lHnllcbnlm . ı ı•& 

ya - Bulgaristan arasında yeni im. 
za edilen muahede sulhun devamı için 
yeni bir teminattır. Yugoslavya ile 
llulgaristanda me.skQn olan ahali yat. 
nız aynı kandan değil, müşterek 11. 
san ve daha birçok tariht anane ve 
bağlarla hiribirler~ne merbut bulunu. 
yorlar. iktisadi vaziyetleri aynıdır,,, 
dedikten sonra: "Eğer bir kimse bu 
yeni muahedenin temetlerlnl daha ge. ı------.-8-H_A_M _______ , 
niş tetkik etmek isterse alacatı en 
sarih netice bu muahedenin imza e. le Banlruı ıo- h'am .. , 1100 

AaadolU •~ 8 • Çimento 1' ,B:ı 
denter arasında olduğu kadar Balkan RaJI 1,7: O.ıyon o.ı. Hl• 

Antantı ile biribirlerine bağlı bulunan '1r· RayrfJP • e&rk OeL JOO 
diğer komşulanmmn menfaatlerine Uerlr• RanUOL- BalY9 ,rJJ 

de tekabül ettiğidir, Balkan antantı u. stıorı. .oo '8rlı m. .,. -

Anlatan: Menlikli Haydar 

-47-

IArabistanda hiç güpegündüz sıcakfl 
rakı içilir mi? sonra hasta o ursun 

bundan vazgeçiniz!. 
Arapların ka.d.m meselesinde me~ 

hepleri biraz geniştir. Oralarda kadın 
tedarik etmek için vasrta aramağa. bi
le ha.cet yoktu. Tabiati müsait olan 
kadınlar bir ta.rafta genç ve bekar 
bir adam bulunduğunu duydular mı, 
kendileri koşar, gelirler, kapıyı çalar
lardı . 

- Kimsiniz? 
- Allah rızası igin kapıyı açınız. 
Kapı açılınca gelenler içeri girer-

ler, ilk söz olarak: 
- Suyunuz var mı? Çok susadık. 
- Buyurunuz. 
Sonra örtüler atılır: 
- Serdabmız yok mu? 
- Evet var. Buyurunuz. 
Serdaba girince şakşa.ka başla.nar. 

lan eski muhabbeti bilakis ki!l 
reze münkalip olmuştu. 

Bir gün çarşıda Recep P 
tüatına mazhar oldum. Ayak 
halimi hatrımı soruyordu. :SU 
bu (Mesude) mecnunu çıkıp 
mi"! Geldi, kal'§ıma dikildi S-.: 
fürler aavurmağa başladı. P 
nmda böyle bir hldise ka.rş 
lmca. adeta bana nüzül isabet 
ti. O kadar sıkıldım. Fa.kat Jl.1JIP 
§3 da hoş ta.biatli huvardalardlJI 
ğu için Arapça olarak: "'-

- A Haydar, ·bu hanrm.ı O "ltll 
niçin danlttm? Haydi bundaıı 
iyi geçininiz.,, 

Dedi ve bend~ ayrıldı. ., 

sirler blribirini velyetti 
Tebllf lerde kullanılan lisan pek 

8Ulbnt, aynı zamanda Bulgaris
tan - Yugoetavya muahedesinin yat. 
nıs iki devletin münasebetlerini dtl. 
zeltmekle kalmayıp umumiyetle Bal
kan sulh unu tahkim ettiğine dair olan 

d 
Ponrımoeb - • - reıetoe 

evletlerinin vaziyet ve makattan ı---------,------11 

Rakı isterler. Rakılar önlerine konur. 
Ondan sonra bu kadınlar oyunlarile 
kendilerini beğendirmek için müsa
bakaya. koyulurlardı. 

MUşUr Paşanm yanında WİI 
paze olu.şum bana bir ders oldU. , 
dan BOnra bir daha bu Mesu~...., 
medim ve kendi yakamı ~;:., 
Ondan sonra artık böyle k~ 
hiç bir mUnasebette bulunJll_..., 
ahdU peyman ettim. Öyle de otd11-~ 

elıler pek karakterlstiktl. 

hususi menfaatlerin fevldn4e olarak 
Balkanlarda sulh ve sükQnun katlyen 
ihlal edilmemesini temin ve takip et. 
mekten ibarettir,,, demektedir. 

Diğer taraftan Bulgar matbuah da 
aynı lisanı kullanm1\ktadIT, Yarı 

resmi Echo de Bulgarie bu husu.sa 
tahsis ettiği bir başmakalMfnde: 

ıetlkrazıer Tahviller 
• 1111 T .Har. ı ili tıl' ae1rtrt1r 

• • • • D il il> l'ramYQ dl,7ll 
• • • m ı::ı,n 1 ttıbtDD "06 

Lttlk.OahlD 9 t,b • Au4olu • 8 J. -
Ersal bUIL IJl>.- •Anadolu D ıtJ.-

11211 • 11 -- ılnadolu m 
& ll:nwam 9& - • 111lm....O A 41.80 

iki başvekil al'8.!lnda resmf ziya. 
fette teati edilen nutuklar ve Yugos. 
Javya hUkOmet naibinin Avrupa ga. 
zeteteri mümessillerine verdiği be. 
yanat, Yugoslavya - Bulgaristan 
dostluk muahedesinin Balkan yarım. 
adasında sulhu tarsin için çok kıy.' 
metli bir vuıta olduğuna dair her. 
keste bir kanaat peydasma veSf le ol. 

''İki kardeş mitletin birle~eıd, .-----~---... --
Balkan yarnnadamrnda sulhu tarsfn 

mu~ur. 

Yarı resmi tebliğlerin en ziyade 
üzerinde durulan ibaresi, Bulgarist:ı. 
nın Balkan devletleri arasındaki bu. 
günkU arazi statükosunu kabul ~tmiş 
bulunduğunun açıkça söylenmesidir_ 
Eier Bulgaristan tarafından bu cihet 
tasrih edilmese idi. Balkanlarda sut 
hun tahkimi ve Balkan milletlerinin 
refahı için urf editen gayretlerin pek 
de müsmir olmıyacağı meydanda 
idi. Binaenaleyh iki komşu devlet a. 

etmektedir, Bu temele istinat eden 
Belgrad muahedesi, Balkan milletle. 
rinin anta~ması için en mUsalt havayı 
yaratmış olmaktan ba§ka tllrlU tefsir 
edilemez. Muhakkak olan tef bly. 
le mütekabil emniyet ve hUsnfl niyet 
havası içinde halledilemlyecek bir lh. 
tilaf rn bulunmasına imkln yoktur , 
Yugoslavya - B'uiglrıs~n gazetel~: 
ri arasında bir •'matbuat birllği,;tesis 
edilmesine karar verilmiştir. 

iki memleketin ıazetelerl imr.a e. 
dilen daimi dostluk muahedesinin ru. 
huna muvafık olarak şimdiden sonra 
iki memleket arasında sulhun feyiz. 
kar meyvelerini toplamaia uirqa. 
caklardır. 

........................................................................................... 
OSMANLI BANKASINA MEMUR ı . 

ALINMAK tçtN MüSABAKA Zahıre satışı 
tLANI / lstan'buZ Ticaret ve Za.hire BOf'aa-

Osmanlı Bankasınca bu kerre ye- m~ mua~U, göNm 
niden hizmete alınacak Türk memur- (kıw) madde'ler. 
larm intihabı için yakında bir müsa- ı - iTHALAT BataY no, arpa 105 
baka a.çılaca.ktır • çavdar 60 yapak 12, un 46 UfUk 4 pamuk 

4 mısır ıs 1/ 4 tmruıye ı eu-.m ı S/4 Jle1· 
Yaşı otuzdan aşağı olup bu müsa- nlr beyaz 1 kll 1 ton. 

bakaya girmek istiyenler namzetlikle- ııır:ıcıı.t - Yapak 71 nıpa 108 112 UtUk 
rini ka.ydettirmek ve kabul şartlarını 3 1/4 ton. Afyon H kDo. 

ağrenmek il7.ere şubat ayı zarfında 1 ı - SATIŞLAR: 
her hafta salı ve cuma günleri saat Bul'dt\Y ~ kDoeu 8 k1U'Uf 11 pr.• 

1 dan 6 kunı!I 27 l/2 paraya kadar, bufdlılr 
9 ile 10 arasında Osmanlı Bankasının kızılca kilosu 11m1119 ıo pandan, 1'afda1' 
Galatadald merkezinde Kişi işleri ser- aert klJOA 6 kurut P 1/2 pandan ı kura 
vialne mUracaa.t edebilirler. 1 s:s parM-a kadar, arpa Anadolu kllom ' 

Talipler hüviyetlerini müsbit evrak kunış S5 paradan, ~vttar kDo.a e lmnlt 
ile beraber tahsil tasdikname yahut susam kll

090 17 
kurut so paradan, fuulye 

ufak kllosu 8 kul'Uf 20 pa.n4a11, 7U1al ki. 
phadetnamelerini ve 5ayet bir vazifr- ı:ısu 4 kuru, so p:ıradan. 
de istihdam edilm~ iseler, hizmet şa- 7.eytınyafl ekstra ekma kilom u ım. 
hadetnn.melerlni birlikte getirmelidir- ruştan 65 kurut 20 paraya JaMSar, ~ 
ler. ~ :ı~ı ek!ıtra kDO!ltl 60 kunıtt.an 6Z kurut 

62 kuru,, uıytlnyağı 2. ti yemeklik kDom 

İLAN 

Ha.yri A.raboğlu ve &eriki nccntası
na bağlı Amerikan bandıralı Ekstavıa 
va.punı 27 seferile namıma gelen 
AFVIA • 7500 markalı iki sandı:!a ait 
342 numaralı ve 3.2.37 tarihli ordino-
yu zayi ettim, yenisini çıkaracağım

dan yukarda. numara ve tarihi yazılı 
ordinonun hükümden sa.kıt olduğunu 

ilin ederim. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKl\L\N BEKiM 

Dahiliye Mütehaııısı 1 

.J9 Jaını,tıın l5J kum, IO paraya bclar. 
8 - TELGR.~FLAlt: 5/2/ N'J 
f,on:lra: l\lrSJl' laplıı.ta ıtaba.t tabmll1 korw 

tert 2' ının kRosu S kurut &O l!L Loncll'a: 
Keten :r. laplata ı,ubd tahmlll toaa 11 

rlln 12 1/2 tllln kD01111 '7 lmnıt 00 8., 
\m~nt .Arp:ı. Lehistan mart tahmlll 100 
kilosu 123 n. fr:ınk ldlosu l5 kurut 15 8., 
UverpuJ: Bui;'day mart tAhmlU 100 1lhr'ea 
8 şilin 9 peni kllotıu l5 kuro.' 9.5 &, Şlkago: 
Bn~dtty JJ:ırtvlntcr m.'\yn tahmW Butell 
1S3 9«'nt kilosu 6 kuru' 18 &, Vlnlpelr: 
Rn';' il:'\' Manlt'lba mayııı tahmW Bo,ell 
128 5/ 8 !K'nt kllo!ltl 5 lmmı H 8., Ram. 
burg lo tmdık Glre9111l derUI tahml1l 100 
ltOosu Hm R. M.ıırk kllot111 78 kanıt 158 S. 
'lımburg: tç fmdı1< le'\"all derhnl talımlll 
ıoo ı.ııosu lM R. M!U'k ldl09U 78 1nırat 
08 s. 

Takvim 
PAZAR Puanr.I 

7 Şubat 8 Şubat 

-=-=--====1·5 Zilkade 26 Zilkade 
()Dil~ 

aGa•• 
Ba~aamu 

705 7~ 
17.S2 17,33 

ôtl• 'Lmuı 
tldadl aamuı 
illamaamuı 
tatm 11A111U1 

615 61~ 
1228 12 28 
JS,14 15,1~ 
17,H 17.SS 
1904 1905 

ı...u ) S.2:S 5,24 
88 39 

:\~1 326 

ionaervatuvara tayin edllen 
muallim muavlnlerl 

Konservatunr mezunlarından Ba. 
yan Hadf ye, Bayan Rana, Bay lsken
derla kırkar lira tterette muallim mu. 
a'rinl olarak bu 111Uwesede çabştmt. 
malanna belediyece karar nrllml§tlr. 

BELEDiYESi 
Ti IJ a t ,.o s ıı 

ISTANBUL 
Şehir 
TEPEBAŞI 

Dram Kwm 
BugUn saat 15,30 da 
ve aqam 20,30 da 
BAHAR TEMIZLlöl 

Yazan: ll'rederick 
Lonsdale, tUrkçeye 
Çeviren: A vn1 Givda 8 perde komedi 

Fran ... Tiyatroıu Operet Kıınu 

BusUn saat 15,30 da ve a.lqam saat 
20,30 da AŞK MEKTEBi 

Yuan: Yusuf Ziya - Bestcliyen: 
Muhliı Sabahattin 

Şehzadebap TURAI 
tiyatroıunda 

Bu akşam 20,30 d< 
Matine 16,30 da 

Matine (ESKi HA
MAM ESKi TAS) 
Akpm (ENAYiLER) 

ZAYİ 

Tek atlı gazoz araba.mm 1405 nu
maralı pllkumı zayi ettim. Yenisini 
alaeafmıdaıı eskisinin hUkmü yoktur. 

L#,goro Bazl.ama 
(V. No. 20702) 

Kızılay Un~apanı kongresi 

KızıJay Unkapcmı Komunundan: 
Puardan bqka günlerde öğleden sonra --------------• 

aat (2,G tan 6 yal kadar tstanbulda Divan ilmi F e'sefe Kamunumuzun 1937 kongresi 9 -
yolunda (104) numaralı huııuaı kabincsind~ I' .. . 1 2 - 1937 sah l'ÜDÜ akşamı saat 20 de 
butalarmı kabul eder. Salı, cumartesi gUn Dun ve Yarın Kitaplanndandn 

1 

C H p Unka t tı k 
lerl abalı "9.~12'' saatleri hakiki fukaraya Fiyatı 40 kuruıtur • • • panı eem oca ~ra-
maUuatur. Muayenehane ve ev telefon: ı ~ela yapdacafmdan Kızılaycı tiye. 
22898. Kllhk teıe1an: 210«. ı l lerimfm tetrffierlni •J'IP ile dileriz. 

Bir gün dostla.rım.da.n bir kaç qi 
evime geldiler: 

- Rakı isteriz.,, 
- Arabi.standa. hiç güpegilndilz sı-

cakta rakı içilir mi? Sonra haata ~ 
lursunuz. Bundan vugeçiniz. 

Dostlar vazgeçmediler. Serda.ba gir 
dik. içtiler. Fazla olarak ısrarla bana 
da içirdiler. Gündüz hepimiz sızıp 

kaldık. Bir müddet 11<>nra gözümü a.ç. 
tımsa. da dilim adeta. ıilmifti. Y &

rimden kmııtdarnağa kendimde mecal 
b<ua.madmı. Hemen hademeyi çağır
dnn: 

- Pevtemaııa.rmu getir! 
Peştemallar geldi. Ktıpe merdiven 

koydurdum. Bqmıa tularla au dök
tilrmeğe Qalladım. ~dan maksadım 
biraz kendime gelebilmekti. 1lte ben 
böyle bir halde meegul olup durur
ken kapm.m. açıklığından istifade e
den bir kadın tçeri,f3 girdi. Kadmla
rm giydikleri aı-ekli eldukça dar fi&
ta.nııı Ustüne bir ipek kulak, balların
da siyah ipek örtüdür. Alm ve çene 
tara.f ı kapalı, göz ve burun kısmı açrk 
olur. Sırtlarında sırmalı Abl memle
kette esasen tae olmadığından ayak
larında sırmalı terlik bulunur. Kadın
lar bellerini ziyn.deeile sıktıklarmdaıı 
adeta korsa gibi belleri inceletip göğll! 
kwmlan fazla kabarık durur. Giyin
meleri böyle güul ola.'1 kadınların yü. 
rümeleri de cidden pek edalı ve yoe
ma.varidir. 

Benim evime kapıyı çalmadan gi
ren bu kadın da ha.kikaten gii7.eldi. 
Kaş ve gözleri adet.1 ceylinı andm
yordu. Burunlar çekme, dudaklar in
ce, en ziyade dJkka.t ettifim dişler de 
bembeyaz, düzıgUn, gayet temiz ve 
pik. Hillba. kalbi hoplatan bir dilrU
ba. 

Bana: misafir olan ça.pkmlan ça. 
ğırarak kendi kendine gelen misafiri 
gösterdim. Onlar bunu görilnce iptida 
beni karga tulumba ederek serdaba 
~ötürdüler. Sonra kadmı içeriye aldı
lar. 

Bu kadının ismi (Mesud), llkabı 

(Bin tül Gadare) idi. Meğer bu kadın 
beni görüp beğenmif. Benim kadınla
ra iltifat etmediğimi duyduğu lc;in: 

- Mutlaka ona ben kendimi aev
diririm.,, 

Filcrile bizim eve gelmişmi§. 
Bu kadm hakikaten glluldJ. En

sen kadınlarla alAkalı olmak isteme. 
diğim halde aramızda bir mtlddet 
dostluk milnasebab da teeullıı etti. 
Fakat ııon derece kıskanç bir mahUlk
tu. Kıskançhğr dotayıslte daha evvel 
bir çok kimseleri hançerlediği de ol
m~tu. Mütehakkim bir tablatte idi. 
Niha.yet benim Uzerime de tahakküm 
etmeğe kalkıımca: 

- Ben böyle- tahakküm altında ya
!JIYamam. Bundan !lônra. benim evime 
gelmiyesin.,, 

Dedim. Bunun UBel"iııe hiddet.le ç~. 
kıp gitti. Yahm bundan IOnr& bana ~ 

Bağdatta AbdWkadfr civatl• 

Tilrbe tar:ı.fları, sonra İmam ~~ ' 
zrm, yahut İmamı Azam uraı""'~ 
ziyade kadınlarla erkeklerin 
mahalli sayılan yerlerdir. '11 

Bağdada giderken (Ha.lep) __ ~ • .; 
dirilerin bir zikir günU de~~ 
gitmiştim. Gayet güzel sesli bit " 
de okuyan vardı. Sesinin tesirfl• f 
da. ağlamıştım. Ben ArabartaııJll A 
taraf~a mevhitla.r böyle olur l 
derek bazı zatlara rica etmiŞt 
MevlOda götllrmelerlni lstemlşt 
gi1n Mehmet Ali ismindeki k ~ 
ile beraber bir :Mevmda gittik. JPJ 
evsahibi sU.nnt, evi idare eden 4' 
imi§. Sünniler MevlQt okudular'• 
~ olmadığı gibi o zaman 
bilmediğim için bende hiç bit 
yapmadı. 

Sonra Ahont efendi makıunJli' if 
ti. Nasihatler yapmağa. başladJ. 
yardu ki: ~ 

Yevmi A.şu.rada ~nabıhak ~ 
yin Kerbela için vapılan ma.ted ~ 
za.manm.da bir Hintli kızcaid _:ıl 
Şilleri taklit ederek ellerini ~ 1 
vurmağa başlamış. Bu kız öld ~ 
man Hintlilerin dini icapıarı '::J 
odun yığınları hazırlanıp_ ~, 
bu kızcağızı da içerisine &~~ 
zm her tarafı yandığr halde ıa,J 
göğsü olduğu gibi 'kalmI§. :SU -.MI 
bumın ve bütün halkın ciikk&V". 
yandırmış. Tekrar tekrar kJSIO 
ta.raf mı da §iddetli a~ler l 
attıktan halde gene yanmaıqd' ,O 
bini araştırmrşlar. Niha.yet ~ 
bir zaman evvel Iraka gittlfl 
dalgınlıkla Şiileri taklit ed; 
st>:.ııU vurduğu, kızm gö~ctJll I 
mamış olmuı bundan ileri gel~ 
!aşılmış. işte aehlt ~eda fi 
KerbelA için velev gaflet eeerl tP 
lit suretinde olarak en kilçük 
euUrden dolayı böyle bir kJS111 il 
ateşte yanınadığr gibi Ah~ "'.J 
tUn matem Ayini yapanlar eiD"': · 
atetinden kurtulacakla.r.,, jlf 

Meğer yanımdaki Mehmet_... 
hll) tarlkatindenmiş. Bu pr 
it\tmez bana dönerek: il.. 

- Gördün mu Haydar, fl1 .,,. 
yediği halbl,, 

Dedi. 
Buralarda bir taraftan 

kunuyar. Bir taraftan da 
ni çekenler, hattA ic;ki ıçeoJet ·...-~t1o. 
yor. İçlerinden birine •'BôYl• 
okunurken görUlen bu au 

1dir?,, deyince §U cevabı aldJIO: 

- Ya efendi, bak bugl1ıl 
Peygamberin doğdutıJ gtıııddt· 
bir günde tsllmlara ağl, 
eğle-.mek ve keyflenmek 

~(.4rldl~ 



5 P o R il 
eri okullar arasında 
eş müsabakaları dün başladı 

Miüabakaga girenler ~ ltltıN eünler. 

~ lllektepler arasında tertip seçilen on bet genç dfln Maltepe mk. 
~ Dltlaabakalan dtin başl3. teblııde kal'fllafmttlardır. GUre,ıere 

' llattepe, Kuleli, Deniz lise. gelecek cumartesi gilnft devam edile. 
...... ~rlye gedikli mektebinden cektir. 

Bugünkü maç 
letlkt•ta a-1 galip Fenerbah~e Qalataaaray ve 
• Galataaaraya GUnet • Befiktat ta1eımlar1 

~ 1-o galip bugUn kartıla91yorlar 
't ~ lllaç yapıldı: Birincisi GU. Bugün senenin en mühim iki maç. 

latanl»ul 1.ev aanm lmlrllll 
Satınaı111a 

koml•ıonundan 

Askeri Tıbbiye okurları için 
676 telam pijama 15-Şubat-837 
Pazartesi günü Mat ı5,30 da 1°op • 
hanede S.tm•lma Kamiayommda 
açık eksiltme ile almacakbr. Tahmin 
bedeli 1960 &ra 40 lmrupr ... te-
minab 147 &ra 3 kuruflm'. Şutna. 
me ve nümuneai komi.yanda ı&il • 
lebilir. lateklilerin kanuni veeilaıla • 
rile belli Aatte kamieyoaa ...... -
rL (323) (548) 

• • • lllı taı B takımlan arasında olan Fenerbahçe - Galatasaray, Gü. 
.... ~tarda hlkim bir vazi. neş _ Beşiktq takımlan Taksim 
'Jtewiktqlılar ortadan in. stadında karplaşacaklardır. Alkerl TıhbiJe olmrlan İl;İn 1ı32 

1lir hicumla bir sol yaptı· iki gün enel bu maçlar hakkında adet fildikos fanila ıs Şubat 937 pa-
hl•~ yazdığımız yazıya birşey ilive edecek arteai günü Mat 14 ele Tophanede 

-a aonra açılan GUneşlller değiliz. Yalnız çok mühim olan bu 

~ --

ilanla alakadar Bankalar, mües
sesat, şirketler ve tüccaranın 

Nazarı Dikkatine: 
KURUN ve HABER gazetelerinde ne§redilecek ilanlara ait tarife 
8f8ğıda gösterilmiftir: 

Birinci aydada bqlık 
Birinci sayıfada santimi 
ikinci aydada santimi 
Oçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
ban saydalımnda santimi 
Reamt ilanlann santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, pzete ve 
hayır müesseseleri ilinata santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olnuyan küçw. 
ilinlar yirmi kelimeye kadar 
KüçÜk ilinlann bet defası 
Muhtaç wı'atklrlar ve İf anyanlum 
ilioab 10 kelimeye bdar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat için tenzilat 
yapılır. 

KUl'1'f: 

" 
" 
" 
,, 

" 

" 
" 

500 
300 
ıoo 

50-.U 
30 
20 

20 

30 
100 

00 

ilanlar için yalnız Ankara cadde
sinde VAKiT Yurdunda 

PROPAGANDA 
Servisine mOracaat edllmelldlr. 

Te1efon: 24370 
•••k• hiçbir nan müe••••••lnln bu 

gazeteler namına nan almak 
salAhıyetı yoktur. 

lanetli bir oyun çıkannata iki karşılaşmayı bütün Türkiyenin Satmalma komisyonunda .çık ek· 
~~~~o~~~~~~~~~ ~&~~~·ı;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~ 
~ iki aoi J&Pmaia Dört güzide takıma ela temiz •• li 735 lira 80 kunqıur.11< -nw. 
~~lar ve devre 2 - 1 GU. samimi bir oyun temenni ederiz. 55 lira 18 kunqtur. Şartname ye • ~ 
Cene4e aynı g8Rl oyunu Dünkü Volel}bol maçları nümuneai Komisyonda g&ilebilir. 

ıliler de.renin ertaları. Gafat&tataY lekaJhule ~öb laı,IWIP. kasıunl .,~ .,...ı$l 
bft.ı"bl daha ya patak ıma~ dünkU ftleybol maçlarında lstantııul. aatte komiayou plmela4: ~) 

hisseli mahliiller 
rdller - c• .. ~, lla • spor Davudpaşayı, Anadolu Ortako. "111 

1 ç Fenebabçe - Galatasa. yö, Fener yılmaz Galata gençler bir. ----------
llllan arasında idi. ~ liğinl, Galatasaray Hlllli yenmişler. 
~en bir sevksfzlik içinde dir 

• Her iki takım da Umlt Maçlar az bir seyirci tinUnde, ol. 
~ramryorlardı. dokça meraklı olmuştur. 

\h frl'Qtlan daha iyi kullan. ----------
'"'iti Fenerbahçe takımı ilk yaparak Te i>lr de penaltı kaçırarak 
\lr, lkind devrede bir gol maçı 2 - O kazandı. S. Tayla 

ı;\tanisa Valiliğinden: 
Nil '-u..- Mania - TW'gUtlu yolunun Polis karakolundan Tur
~ine kadar ( 456) metre uzunluğundaki yolun altı metre 

Bandmnanm Kapudajı perke tqlan ile ve bu bmm 
lL_~ ellqer wıtimlik su oluklan ve ayni zamanda .bordür tq • 
~laf ocajmdan çdcanlacak muntazam tatlarla ve Tuqutlu 
,.....,...._ itibaren bir kilometre tulünde ve yedi metre arzında krr-

'-hcle inpaa (3ı 178) lira 05 kmutluk btifnameai üze -
auf aaulü ile ebiltineye konulmuftur. 
ite ait prtname: lretif ve buna mütefeni diler evral< 

..... b11inde Mania Nafia Madorlüiündm almabilr. li!4."tf- 11-4-1937 p .......... paıı - ... binle Vilayet 
..ıonunda J81)11acakbr. 
~ kapalı mf mulil ileclr. 
~rallll:at teminat (2338) lira (39) kunJttar. 
~.._,. ~rin Nafia Velrlletinden alrnmıt ehliyet ftli

lit TJCUet Odaa Yeeikumı Ye mavaldcat teminata ait mak
....,_ içine koymalan ve bpah zarfm ihzarmda 2490 sayı-
~ İnci maddesllıe riayet ·etmeleri limndır. 
.... elmiltmeye girec:ek olanlarm kapab arflanm ı ı-2-ı937 

laat oaa kadar Manisa Valilithıe Yermeleri ve potta ile 
.,..~r-. 2490 ayıh kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri 

oa-11r. ( 458) 

Dolum ve Kaduı 
Hastalıkları 
~iSi 

Dr. Naıid Erez 
BEYOCLU lıtikW caddeai 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz ıirketi üstünde) naklet
miştir. Tel. 4t.S72. 

Yeni çıkb 
DUn ve Yarm

Terctlme KWllylb 
No. 63 

• 
tvAN TURGENIEV 
Süreyya Sami Eren 

LİZA 

20 

20 90 

ı.n 
5 Betiktatta Sinan pqa mahallesinde Hufırm solöılm

da eski 92 yeni 88 aydı d«Uddnm 4/1 hi1111i. 
3 Betikt•ıta Sinan pap "'llhallesi Hufum tohk. Elld 

92 yeni 86 ayılı d«ildr.inm 18/ 3 hiaaesi. 

3 Tophmecle Haa Mimi •ahellesincle Lüleciler tobir 
eski ı 7 yeni 35 ayılı cliikkimn 40/ 5 hiwe1i. 

748 80 57 Huköyde Piri pqa mahalleainin Dere ıolnıimda 4.1 No. 
lu boatanm 2/1 hissesi. 

2t3 60 23 Galata Şahkulu Caddei kebirde eski 529 yeni U3 
ayılı dükkan maa oclanm 8/ı biıwi. 

Yukarda yazılı lıiaaeli mahlUllerin mülkiyetleri pefİn para ile ve 31 
IÜD müddetle açdc artbrmaya pbnl1D1fbr. ihalesi 22/Şabat/937 puar
teai aünü Mat ıs ele komisyon• ,.. pılacakbr. isteklilerin <fo 7,1 pey .-. 

ra1ari1e Beyolhi Valaflar c1irektar1tiiü mablUlit kalemine ıelmeleri (380) 

lstanbul Relediyesi ilanları · 
- -

Hayvan sahiplerinin nazarıdikkatine 
Oaküclar ve Kadıköy mmtakala n dahilinde yapılmakta olan Ruam 

aıücadeleaiae ıubatm on betinde Di hayet verilecektir. Selimiyecle küçük 
ahWye memur mektebi bu it için merkez ittihaz edildiiinden fİmdİJe 
kader haJftDlanm ptİrmemİf olanların (at, kısrak, beygir, tay) o tarihe 
kadar baJftDlanm mezk6r mektebe getirmeleri ve ondan eonra elinde 
Ruam Teailra11 ve bayvenmm brna jında (R) dunıuı bulunma)'UI hay
van ahiplerinin hayvan aajhk zabıta u kanunu mucibince tecziye edilecek· 
leri U&ıı ohmur. (B.) ( 726) 

Belediye munkabe tqkilab tara fmdan konturat yoldam•una '-tl•ne. 
c:akbr. Konturab olma)'UI emlak sahiplerinden kanunen ceza almme• 
lba aelecelinclen buna meydan kal mam•k üzere yap•lmam'f veya tu

dikaiz kontuıat nna hemen ilanal ve memurlara ıöeterilebilecek Tuİ" 
yette u veya dükklnJarda hazır bu lunduruJmaaı lüzumu ilin ohmur. 

(8.) (725). 

Kepf bedeli 999 lira ı kmat olan Erenkör - lçerenkay yo1un. 
bec1eli 1107 lira olan ı;2 X ıooo X 2900 m/ m tik boaak olan 2X888 • 3X425. 5 inci kilömetresinin tamiri açık ebiJtme. 

t.b: ~ha ı2/2/937 cu-na günü saat ıo da Haydarpqada ye konuJmuttur. F-.ıt prtname, proje, ketif, bulasa11 vesaire evrakı S.. 
l.~ 1 inci i,letme komisyonu tarafmdan pazarlıkla sa- ymclırhk ~rlüiünde, k.,.if evra kile umumi prtnameai levamn mü-

• ılu ite girmek iatiyen'erin 83 1/ 2 lirahk muvakkat temi- dOrlüiüncle aörülebilir. istekliler 2490 No. h kanunda Judı wMbden 
._ kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte günü saatine kaclar batka BaymclırLk direktörlüğünden alecaklan fen ehliyet veeı1ca.Ue 74 

.~-.Dan lizmıdır. !~----- lira 93 kunqluk ilk teminat makbuz -veya mektubile beraber 8/2/ 937 
............... komit7oaduı param olarak c:laptılmaktadı . Fiyab: 100 kuru§ VAKIT Kitabevi lpmNli aünü IMl 14 de Daimi f.ncümencle balammlmlu. (1) (441) 

(530) 



,_ BUNDAN BOVLE ___ &:ıı. 

KENDİ REKLAMINI 
Kendi Yapacaktır 

Evve'ce de ilan ·edildiği üzere büyük 
YENiCE piyangosu 15 Şubatta çekilecek 
ve 30 Sonkanun tarihine kadar idareye 
teslim edilen kuponlar mukabilinde alınmış 
bütün kurs numaraları bu keşideye dahil 
olacaktır. 

30 Son kanun 937 tarihine kadar tes '.im 
edilmeyen kuponların mezkur tarihten 

sonra hiç bir hükum ve kıymeti yoktur. 

YENiCE pivangosunun gördüğü büyük 
rağbet, bu sigaranın yüksek evsafının 

sayın halkımızca layıkıyle tanındığına ve 
takdir edildiğine delildir. 

Artık YENiCE reklamdan müstağnidir. 
YENiCE, harmanının nefaseti ile 

kazandığı müşterilerini bundan böyle mu· 
hafaza edecektir. 

Artık YENiCE kendi reklamını 
kendi yapacak. 

• • 
inhisarlar idaresi 

ZARAFET 
DEGiŞiKL.K 

Asri parşömen abajurlu 
elektrikli divan 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi ve 60 watlık IAmbaslle 

Peşin 295 krş. 
AT i E ' 0 E 

Tel . 44963 
ŞubeLeri.: Beyoğlu, TüneJ meydanı 

lstanbul Beyazıt, Elek
trik Evi 
Kadıköy Elektrik E~i 
is'{ele cad. 
Üsküdar iskele geç:di 

Hüvükada ·skele meydanı 

... . . ' . . ' , ~ 

ISF>OR FOSTASI 
Yeni Türk gençliğini tam ve kati muvaff akiyetlere eriştir~· 

cek biricik amil spordur. lspor Postası bütün gençleri spor 
çerçevesi içinde birleştirme ğe çalışmaktadır. 

Bugün spor mefhurr.u içinde birleıen Türk gençliği yarınki 
geniı ve şümullü hayatta da tam bir fikir birliği yapmağa 
a lı~acakhr. 

lspor Po!taıı okuyunuz. O, a.ym zamanda bir fikir mec· 
muasıdır. 

Fırsattan istifade J 

BEYKO Kürk ticarethanesi ıa, 
mevsımının ilerlemesi dolayuile 
kürk mantoları o/o 15 tenr.latla ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. 

Olçüye göre mantoıa. ı bir gün 
zarfında yetİ§tİrir. Anadoludan ay -

ni terait ile sipariı kabul edilir. 

Mahmutpa§& Kürkçü Han içe -
risinde No. 8 - 9 Tel: 21685 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZOIR 

IŞl~I UCUZA 
MAL ETMELiDİR 

·ı 
DAHA AZ CERYAN SARFl~R 
DAHA PARLAK IŞIK. _V~ 

sat.ilk Emllki Olanlara Türkiye Umum Mümessil/illi: 
Satılık apartıman, dükkan ve evi ve 5 

arsası olanlar Galata Adahanda (Em· H ı e M •• tJ 
U.k ve Sigorta işleri Bürosuna) tapu e ıos uessesa 
senetlerile müracaatları menfaatleri ik- ~ 
tizasmdandır. Telefon: 43837 tSTANBUL, GALATA, VOYVODA Cad. No. 124-126 - 128 (yeni ti 

BİRE .. 
1000 

TARLADl~ 

--
·' h.ı. I /,. •• ,. 

- .ıl/ ""' /ff;, 

-··· 

.. 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyango~u 

Şimdiye h ac ar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

4. cü keşide 11 Şubat 937 dedır. 

1 . Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.CCO, 12.CCOOO 10.000 Hrahk ikram"ye'erle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

1 Dikkat: 

•• .;-".!?" ...... 
,. 

. . ~ ... 
- -- . ı... ',f~ _,., 

l .,._. ___ ........,-:. tı..f 

KUR V ~;" 
Abone şert ,,,,.-: 

Ytllılı 6 ı)'lılı J ;,s • ,, 
Memleltetimizde 750 420 .- I 
Yabancı yerlere 13)0 725 ıl 
Poata Birlijine \ l 800 qjO 'J(1J A 
ıirmlyeıı yerlere j ,,, 

Tiırkıyenın her poeta merke~ 
abone yazılır· 

Teıefo,, 70 z.'3 
'cbre: l•'' Yazı i~teri: !r. J 

Poata kutusa1 ~...; 

T elıraf adrea': KUR.lJ,. c,,f~ 

Her pazartesi çıkar. Fiatr her yerde (5) kuruslu r. Bilet alnn l.el·kes 7 'Şubat 937 günü akşamına k dar biletini 

~---------------------ı~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ı 

aa~ıldığı yer: lııan\,ul ~ 
V AKIT Y11rcl\I· 

Sahibi ~ l}S ..,-..,,,, 

Nepiyat direktöru: llJik >· 
olur .•• 


