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Amerikatla tehlike 
/.atmadı 

be Ne"York 7 (A.A.) - Tuğyan ha. 
lU t~erı artık gazetelerin ilk sayf alan
bü ~al et.mjyor ve 15 güne kadar 
ca~ tehlikelerin tamamen zail ola-

ZCUuıediliyor. 

"Danziq Alman 
kalacak 

Berlin 7 (A.A.) - Danzig ayan ~ 
isi B. Greiser yeni yapılan Mağde

bourg limanını ziyaret ederken bu 
münasebetle tertip edilen . büyük bir 
nasyonal - sosyalist nümayişi esna
sında söylediği nutukta Danzig'm Al-

'-._ 20 • 3 UncO Yal • Feyı 8863 - 793 • PAZ•RTES' 8 ŞUBAT t937 man kalacağını tebarüz ettirmişti!. 

~------------------------------------------------------------·------------
Cenevre zaferinden sonra 

tor Aras dün geldi 
Hataylılar 

lie disini ç· çek erle karş1'adılar 
~=•İciye Vekilimiz bu akşam Ankaraya hareket edecek 

8b:L tay tnilli davasını Cenevrede 
"I ''uı·ı Ilı;, ı)0 

1 e kazanan Hariciye Vekili. 
~il lı·~tor Tevfik Rüştü Aras ora
tıye 11~ anoya gitmiş, İtalya Bari. 
tij'ltıeJ ıırı Kont Ciano ile dostça gö. 
lltrı,.. er YapmıQtı Hariciye Vekili-

0tınd -s • 
an sonra Yugoslavyaya geç. 

miş, orada da Yugoslavya Başvekili 

:le görüştükten sonra memleketimize 
dönm~k üzere yola çıkmıştı. 

Rii~tiı Aras dün sabah 7,30 da 
Simplon Ekspresile şehrimize gel. 
mişHr. 

Rüştü Arasla birlikte Riyaseti-

Ge eral -.-e-le-t'la 
Devletçlll il 

lt~nbııl mebusunun bir ekonomi müte
Qssısı gibi Liberal sistem taraftarı 

~Örünmesi hagret er ugandırmıştır 
1 e~ilatıesasiye Kanununda yapı- cukİuğumuzdanberi i§itiriz ki devlet 

d n •on değişiklikler Kamutay- tüccar ve aana'tkar olamaz. Ben bu fi
~. ~qhuı a ü.ç ~üz kırk reyli bir ittifak kirdeyim. 1ktısadi devletçiliği . doğru 
~liıaır.. edildı. Fakat cereyan eden bulmam. Yalruz devletçiliği siyasi bir 
llıh "re tn" 1itıaka unakaşasız geçmedi. Bu zaruret olarak bugün kabul ederim. 
0le.nı ~~lann en ziyaıde dikkate değer Mademki memlekette çiftçilikle geçinen 
~ 80 1 

s~a~bul meb'usu General Re- insanların yüzde ıekseni topraksızdır. 
'llt.ı~ ~:rı ıle tç işleri Bakanı 1ükrü Bunlara toprak dağıtmak devlet için 

l el'y J 4

-\4~• .... ,. '" ,.ı,1 :ıı '4 \..~ ..-.-:t.., -r• ... .-.. .,,.uir fgt~ aneAlc b" 

>Q'1ınt:es~~Ydedelim ki general Refet mWAhaza iledir ki ben devletçiliğin Xeı-
tey sıyede yapılan tadil!ta be - kilatıesasiyeye girmesi için rey veriyo-

~. · verın· · 

~d ı_.. ıştır. Fakat müzakere es - rum . ., a ~ur .. 
le r suye çıkarak neden dolayı General Refetin bu sözlerine Şükrü 

' g"ey Vetıd.iğini izah etmeğe de lü- Kaya çok güzel bir cevap verdi: 

cu1ı1huı umumi katibi ve murahhas 
heyeti azasından B. Hasan Rıza ile Ha 
riciye , -e-kaleti hususi !kalem müdürü 
B. Refik Amir de şehrimize gelmiş. 
lerd'r. 

Diın sabah Sirkeci garı bayraklar
la süslenmişti. Hariciye Vekilimizi 
istasyo~da Riyaseticumhur başyave. 
ri B. f't:lal, Riyaseticumhur Kalemi 
mahsus müdürü, İstanbul kumanda. 
General Halis, muhafız alayı kuman
danı Albay İsmail Hakkı, İstanbul 
emniyet müdürü :a. Salih Kılıç ile 

~onu. Sa. 2 Sü.. 4 } 

ROMEN 
Hariciye Nazırı 
AnkaralJa Atinadan 

dönüşte gelecek 
Bükreş, 7 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Romanya Dışişleri Bakanı B. An

tonesko, soğuk algınlığından muzta. 
rip oldufu için doktorlarınm tavsiye. 
öl U.t.nıut clöd US; sij11 .. aWındtın 
çıkamıyacaktır. Bakan, Ankara se
yahatinin Atinadan dönüşe talikini 
Türkiye hükumetinden rica etmiştir. 
Bundan dolayı B. AntoneSko ayın 20 

sinden sonra Ankaraya gidecektir. 

~l\_ 0X'ınüştür. B' d l · "il}'ı - ır ev et içın yapılması en müt· 
l\i §ol\ generalin kürsüde söyledik - kül olan İ§ ordudur; bin bir türlü i&dı- --------------

> ...... 'l'~~~= hulasa edebiliriz: eadi ve içtimai elemmlan bir araya top- B 1 r 1 1 z 
11~ dc._.1 • atresasiye kanununa Türki- lıyarak muayyen bir hedefe doğnı bun-
~ etın· 
~c Cdi] ın ~astflanndan olmak üzere l:ın teşkilatlandınrak demek olan ordu 

Sİlj~i.11 en Cumhuriyetçiliği, Milliyet - ı iı~ni d~~-ıe~e ver~ikten sonra en eh~ Evine girdıg"' i adamı 
'ıı kab alkçılığı, Laikliği,, kayıtsız şart- mıyetsız hır fabrıkayı devlet kuramaz 

-.qfına uı ~derim: fakat "Devletçilik" l p Si M US •• 1 d • • d •• 
gelınce dururum. Çünkü ço - (Sonu: Sa.! Sü. 3) O ur U 

Is, 
~ Qnbutun hangi Sfmf/erine DOTk yapı/malı? Dün saat dokuz buçuk raddelerin-r de Sultanahmette Emin Sinan mahal. 

~tiye ve 'I asım paşalı ar lesinde Dağ sokağında Hasan Basri-
nin oturduğu 18 numaralı evin üst 

/j katındaki odaya Karagümrüklü Ah. 

eledıyeden birer park bekligor /ar met adında bir sabıkalı girerek eşya
ları karıştırmağa başlamış, alt katta 

" yemek yiyen Hasan Basri üst katta 
tıkırtı işitmiş ve hemen yukarı çıka. 

' rak ses gelen odaya girdiği sırada 
hırsız AhrnetJe karşılaşmıştır. 

Hasan Basri hırsızı tutmağa teşeb
büs etmiş,c;e de Ahmet, elinde .tuttuğu 
brça~ı Hasan Ba-.rinin boB"azına sap. 

Hariciye l'ekilimiz istasyonda Hataylıların çiçekleri arasında ve kendisini 
1.:arşılıyan Hataylılar. 

Ali Çetinkaqanın nazarı· dikkatine 

Tramvay ş·rketl 
Vatandaşların hayatile oynamak cüret 

ve cesaretini nereden alıyor? 
Dün yazmıştık: Feriköy istasyonun !atılan 165 numaralİ tramvay arabası: 

da Sirkeci - Şişli hattında işliyen ve arşından ateşler saçarak durmuş, bir 
yeni tamirden çıkarılarak sefere baş- (Sonu: Sa.. 2 Sii. l) 

Balkan memleketlerine se,,ahat ede~eklere 

B-ylk kolaylı lar 
göste ·ıecek 

Turizm klübünde Türk ve Yunan 
mümessillerinin iştirakiie mühim 

bir toplantı yapıldı 

Yugoslatnja.daıı giizcl bir manzara 
- Dörrlünr-ii .<.ıatftf ada -

lam~tı~ Ahmet ll~an B~rin~ ~~---~--~~------------~--~-~ 

bağ'rrması üzerine vaka mahalline ko- Fen er bahçe .., G a lat~sa rayı 4 - 1, 
şan mahalle bekçisi Mustafayı kolun. 

1 
~(l'1bt 
~ ı>ark yapıl""'8ı istenen yedi tepesini/en biri: Fethiye 
r~ (Yazısı 4 üncü sayı/ada) 

Yeni bir romana başlıyoruz 

v AÇLIK 
'E\zan: ~eflk Ahmet Sevengil 

1~et dekoru, fabrika, Anadoluda uy~an yeni hayat, ziraatten 
~Utu işçiliğe geçen köylü 

l\ bunları, hummalı, içli, özlü ve ihtiraslı bir aşk hikayesi 
içinde bulacaksnuz 

rlan. Şiikrürü elinden, Hasanı da Güneş - Beşiktaşı 1- 2 uendi 
yiiz;inden hafif surette yaral:tmıştrr. J 

Bu sırada polis deniYesi de yeti- • 
:;;erek hn·srz Ahme:H kanh hıf.ağı ile 
vakalamı~tır. Yaralı ev sahihi H:!.<\an 
B:ısri hemen hastahaneye l•a!dırr!mış 
i"e de aldığı yaranın te.sirile ölmüş. 

tilr. 

Al1ara oara 
qutturmuşlar ! 
Varşova, 7 (A.A.) - Polonyadan 

Danzinge giden döviz kaçakçıları şim
diye kadar tatbik d:.iilmemiş bir usule 
müracaat etmişlerdir. Bunlar Gdvia 'da 
Lagar atlar satın alarak bu hayvanla -
ra içleri ecnebi bar.knoklarla ıfolıı Iasflc 
torbalar yutturduktan sonra Danzigde 
atlan öldürerek midelerinden banknot
tan çıkarmaktadırlar. 

G<ılatasaray - F~ner nıaçıııdak"i çok heyeoanl1. saniyelerden biri 
(Yazısı 6 tncı sayıfa.dtı). 
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Ali Çetinkal}anın nazarı dikkatine -
Tramvay Şirketi 

Vatandaşların hayatile oynamak ciiret 
ve cesaretini nereden alıyor? 

(Vstyanı, 1 incide,) 
müddet lambalan sönmüş, sonra mo
tör kurcalanmış; biraz sonra da traın 
vay hareket etmiştir. 

Arabada dört kişi vardır. Ve kapı
lar iki taraftan açıktır. Yolculardan 
biri geriye dönerek kondüktöre kapıyı 
kapamasını söylemiş; menfi cevapla 
kar§ılaşmca sebebini anlamak istemiş 
ve hayretle görmüştür ki, araba bir 
müfettiş tarafından ve arkadaki mo
tör çalıştırılarak idıı.re edilmektedir. 

Biraz evvel ateşler çıkaran araba
nın biraz sonra arkadan idare edile
rek yoluna devam ettirilmek istenme
si karşısında. tramvayın durması ve 
birisinin bu vaziyeti tesbit etmesi 
istenmijtir. 

Bilet almak için bozukluk parası 

olmayan bir yolcu karşısında her 
tramvay memunınun ilk işi, yolcuyu 
indirmek için polisi davet etmek olur. 

Haddi istiab:sinden fazla yolcu al
dıkları için arabada döncce!c yer bu
lamayanlardan kimin tarafından kı

rıldığı belli olmayan bir camın para
sını ödetmek için trann·ay arabası 
nokta önünde durdurulur .... e tramvay 
memurlan polisin müdahalesini ister~ 
ler. 

Ya.şı kU~ük olduğundan dolayı ya
nındaki oğlu ıçın bilet almak 
istemiycn bir yolcu gördüler mi, he
men ara.bayı durdurarak polise ko
~lar .. 

Fakat.. Kumpanyalarının aleyhinde 
bir şey oldu mu? .. O vakit \'azifeper
verlikleri tutar ''e arabalarını bıraka
mazlar •• Onl:ırm nazarında polis yal
nız tramvay ~irketinin arzularım ye
rine getirmek için teşkil olunmuştur. 

Haydi Yatman ve kondüktör araba
dan ayrılamaz diyelim. Halk aleyhine 
'"e tramvay şirketi lehine bi.r vaziyet 
olduğu zaman, ~apkalarını bastırarak 
paltolıı.rmın eteklerini toplayarak po
lise koşan müfettişler, h:ı.lk lehine ve 
6lrketleri aleyhine ol:ın bir ~ydc ne
den po!is çağırmakta ısrar ediyorlar? 

lşt.e dün akşam da böyle oldu. 
Tramvayın durduğu yerden yirmi 
:ı.dm1 ötedeki bir polis merkezine, hu
dise mahalline dört tane müfettiş gel
diği halde vaziyeti görünce ko:;up 
bir pors getirmemişler ve bozuk bir 
araba iı;inde bulunan yolculann ha
yatlarını hiçe saydıklarını salahiyet
tar makamların tcsbit etmiş olmala
rına rıza göstermemişlerdir. 

Fakat kumpanya adamlarının ken
di rızaları ile yapmadıkları bu iş, bu 
defa da hallan mUdahalcsile yapıl· 

mıg ve polis gelinceye kadar da tram· 
vaylar birbiri ardı sıra toplanmıştır. 

Tramvaylann sıralanarak yollann
dan kalan birkaç kiŞinin müteessir 
olduklarını bugün görüyoruz, fakat 
o teessUrlerinl ibraz edenler, hak de
mek olan halkın sesini de işitmiş ol
malıdırlar. 

Bozukluğu, bugün nöbetçi müddei
•.ımumlliğine gönderilen ve ŞL5li f > 
lls mevkii önüne çekilerek fen heye
tinin verdiği raporla teeyyüt e<len bir 
tramvay araıbasmı bir müfettişin ar
ka taraftaki motör ile idare ctmed, 
o arabada bulunanların hayatını em
niyet altına alır mı? Biz hayır diyo
ruz. ve bunun içindir ki, hayn.tımızla 
oynamak cüretini ken'!inde bulanların 
cezalannm verilmesini istiyoruz. 

Bu cezanın verilmesi için de va.l;a
nm cereyanı anında tramvay şirke

tinin kasketlerinde sırma taşıyan 

memurlan, değil, devleti temsil eden 
polis davet edilmiştir. 

Gelen polis, vaziyeti mühim görün
ce muavini haberdar etmi~, muavin 
de komiseri çağırtarak iddiayı kısaca 
dinlemiş ara.banın arka motör ile ça
IIıtmldığmı anahtarlan göst.ererek 
tesbit eylemiş ve tramvay arabasının 
kapılanm kapat.arak bu arabayı mu
ayene için polis nezaretinde olarak 
Şifliye sevkettirmiştir. 

K!!aea da istenen bu icii, ve pc!.i:ı 
vazifesini Uç dakikada yapmıştır. Po
lis niçin geç gelmiştir? ÇilnkU tram
vay memurları bu vaziyet karşısında 
onu davet etmemişler; yukarıda da 
jaaret ettiğimiz gibi bu işi halletmek l 

için halkın polise mili-acaatı liz:ım gel
miştir. 

Bundan birkaç ay evvel, bir ~ece 

tiyatrodan çıkan yolcularla dolan bir 
Fatih - Harbiye arabası freninde bo
zukluk göstermişti. Vatman, bunu 
amirine söyledi, dinletemedi. Arabayı 
caka ile idare etmek üzere ele afan 
yol müfettişi, bu hareketini kendi ca
nile ödedi. Fakat arada kendi gibi bir 
kaç Türk vatanda.,ı ölınü.,, diğer va
tandaşlardan bir kısmı da sakat kal
mışlardı. 

Bu facianın yaşayan ölüleri tram
vay şirketini dava ederken ve bu da
va henüz bitmemişken, aynı hareketi 
bozuk bir arabada bir şef kontrol 
Hüsnünün aynen tekrar etmek cesa
retini kendinde görmesi eaheser bir 
cürctten başka bir şey değil mitlir? 

Türk vntanda.~ların hayatile oyna
y:ın bir şirket müvacehesinde gönül 
isterdi, ki vakaya tesadüfen mutt.a.li 
oln.n bir sabah arkadaşnnız bunu ya. 
hından takip ederek ondan sonra yaz-
sın: .. 

BI.z vakayı dünkü nüshamızın ''ta
kip ediyoruz,. sütununda kısaca mev
zuubahs etmiştik. Aranan bir haktan 
dolayı tarize veyahut tenkide maruz 
kalmasaydık, bugün bu satırları yaz
mayacak nöbetçi müddeiumumiliğine 

polisin verdiği zabıt varakasına rapt
edilecek istidamızı takip ile iktüa 
edecektik. 

Bizde her cevap bir münaka§a olur 
ve çok defa bu münaka.salar asıl mev
zudan uzali:laşır. Bunu yakmen bil
diğimiz için yazılanlara cevap vermi
yor; fakat büyük meslekt~ıınıza b:ze 
bu satırları yaZinağa sebebiyet verdi
ğinden dolayı teşekkürlerimizi sun
makla beraber Nafia vekili sayın Çe
tinkayadan ve Belediye b:!.şkannmz 

Muhiddin Üstünda.fdan ila eıınu rica 
ediyoruz: t ııı ı n ı._ ..., h. ...,:.. 

Polis raporunda ''Hamam istasyonu 
önünde bozularak yoluna devam edc
miyeceği görülen ve fen memurluğuna 
bildirilerek muhafaza altına al~ndığı 

yazılan tramvay arabası hakkında 

tahlcikat yapsınlar ve muhafaza altı
na a.lınm:ısı eebcpleriI'J ara§tırsınlar. 

Onoan sonra da, tramvay kumpan
yası hakkında lüzum görecekleri taki
batta bulunsunlar.. İ!tanbul halkı 
yüksek makamlarınızdan, ha.yatlarını 
her dakika tehdit eden bu şirketin di
lediği ve bildiği gibi değil, Cumhuri
yet kanunlarının emreylediği ve lU
zum gösterdiği şekilde hareket edil
mesini rica ve temenni ediyorlar. 

HATAY 
Sevincini izharda 

devam ediyor 
Antakyadan, .. Hatay lıalk mllmes

silleri im::a.•ını ta!}ıyan şu mektubıı 

aldık: 

Irk ve matbuatır.m;rn ~erefi büyük 
ÜSt!!d, 

18 yıllık müthiş lıir zind:ın karan. 
lığı içinde bulun::n IIauya, göz gi5zü 
görıniyen bu zirlri ~ret gec:?lerin
cle nur kaleminiz iltlhi lıir meş'ale ol. 
du. 

Vatan sevgisini büyük mürşid Na
mık Kemal, Türkün ruhunda kara 
sevda haline getirmişti. 

Hatayın beşikteki çocuğu kırk ls. 
partalı karhamana parmak ısırtacak 
erişilmez bir vatanperverlik kemali
ne çıkaran mucizeyi ruh ve im!nla 
yuğrulan fecirden renk ve nur alan 
mübarek kaleminiz yarattı. 

Hatay karanlıkta kaldıkça en kız. 
gın temmuz güneşinin ışıklarını ta~ı
yan apaydınlrk gazeteniz en önde , __ ,,,,__ 
ftV:,?"W• 

Hatay, istibdadın azıp phlandığı 

zalim işkence günlerinde, yeis cehen. 
nemine sürüklenirken, sizin ümit ve 
şifa olan kalemlerlnlzfn a(tp gösterdi· 
ği şehrahların _ üzerinden azim ve 

General Refet'in 
Devletçiliği 

(Ustyanı. ı ıncide) 
iddiaaında bulunm:ıktan büyük ın.:ıntık
sızlrk olamn.,, dedi. 

Öyle anlaşılıyor ki istanbuldan meb
us olarak seçilen general Refet Teşkila
tıesasiye kanununun tadilinde bütün bir 
Meclise karşı tek bir muhalif gibi kalm.:k 
istememiştir; fak:ıt kayıtsız şartsız mu
nfık rey vcrmeği de kendi mazisine 
göre doğru bulmadığı için efk5.rı umu -
miye önünde niçin beyaz rey verdiğin i 

iz:ıh etmek istemi~tir. Bu maksatla' de_v
letçilik prensibini kendi kendine "iktı -
sadi c!ev!etçilik,, ile "siyasi devletçilik., 
diye ikiye ayırdıktan sonra bu iki dev -
letçilikten birisini reddetmi~. ikinci~ine 

taraftlr görünmiiştür. 
Zannediyoruz ki general Refet ken

dis:ni intihap eden müntehiplerin hep· 
si de Halk Partisi mensubu olduğunu 

düşünseydi bu k:ıd~r ince mülahazala -
ra clalmaksızın beyaz reyini verebilidi; 
hele "devletçilik,. prensib'.ni "s\yasi" ve 
"il:tıı>adi,, diye keyfi taksimlere tabi 
tut:nağa hiç mr.hal görmezdi. 

Büyük Millet Meclisi içinde bütün 
hayatını "iktısat kitapları içinde geçir -
mi;ı, y.:ıhut ~meli tica:-et ve san<lt işleri 
içinde ö:nür tüketmiıt birçok meb'uslar 
vardır. Bunlardan hiçbiri ''devletçilik" 
prensib:nin Teşkilatıesasiye Kanununa 
girmesine kar~ı endişe göstermemiştir. 
Bunun içindir ki hayatında belki birl:aç 
yüz sayıfalık bir iktısat kitabı bile oku
mamış olan İstanbul meb'usunun bir 
ekonomi mütehassısı gibi Meclis kür -
süsürJ:!en liberal sistem taraftarı görün
mesi hayretler uyanclırmıştır. 

Fakat bizi bu satırları yazmaea sev
keden sebep Kamutaydaki müstakil 
meb'usl:ır arasında e::ki şahsi prensip -
terini korumak endi .. esine dü~en tek ki
§İye karşr zebunkü~lük etmek ldeğil -
d:r; m~k::~:!ın:ız 3ad::ce "ç'lcuklul{tan -
beri devlet tüccar ve san'atkar 
olama,z diye iş!ıiyoruz., diyen bu zata 
Alman Cümhurreisi ve Başve!dli Hit -
terin bir hafta evvel söyld:iiği büyük 
nutuktan bir fıkrayı nal:letmektir. 
l!itlerin bahsettiğimiz fıkrası !udur: 

''Alman dl'vlet bank:ısımn demiryol
l:ırı bu sıfatından tec:-it edildi ve miin
hasıran Alman devletinin hakimiyet ve 
idaresi altına verildi.,, 

Hitlerin bu sözü şunu gösterir ki Al
manlar memleketlerindeki bütün demir
yollarının devlet bank:ısı ida:-esi altın -1 
da bulu:ırmsmı b:le bir liberallik telik
ki etmişlerdir; bunun için bütün de::rıir
yolları şebekelerini devlet banl:a:;mda:ı 
alarak d'>ğruclan doğruya devlet idare -
sine vermişlerdir. Lib~a!izm s"stemi -
nin Avrnpada en büyük müdafii olan 
eski ekonomi müte!ıas:mılarının belli 
başlı kaidesi 'l:Ievlet demiryolu yapa -
m<'z ve islete:r-ez .. es<:cSında:ı ib:.:::t ol -
du<Tu halde bugün Alman'arm demir • 
yollarım de· .. Iet bankasına brrcıkmağı ı~;ıe 
doğru bulmadıkları gözönüne getirili:-: 
se dünya yüzündeki de~i~iklik derecesı 
kolayca ~nl~;ılır. L"beralizmden dev -
letçiliğe ıdoğru olan bu değişili:ik o de
recededir l:i İngiltere,. FransJ, Ameri -
ka gibi liberal sistemin vatanı olan 
mem!e!cetltr bugün tanınmaz bir hcılc 
gelmi!!tİr. işte Lüt~in dün} ada olan l.s 
türiü büyük prensip ve idare değişik • 
tiklerine kar~ı göz yumarak haici socuk
luktı ~sitilen birt:ıl:ım derme ç:ıtm.:t 
sözlere bağlı kalmak hakikaten garip 
bir nıhi halet değil miJir? 

ASIM US 

iman cennetlerine koştu. 
On se!dz yıllık gnrnlı \'e e~ir Ha. 

t:ıyı lıugUn diilrün evine seviren bü
yük istiklal r.1 "ijci.t'."inb rnı:k:!ddcs 

sarho~luğu içinde, ana lmdar "jefüat. 
ıı AJtınorclu l:aC:ar muzaffer kalem
l~ri, derin lıir minnet ,·e co~kun biı· 
sevgi ,.e sayr;ı ile hatırlıyoruz. 

Tiirk i:lloifLp tarihinin S:ı.'.•~r~·:ıy:ı 
ec;, çok şanlı lıir 1.:ıfcri olan llafay. 
h~ kalemlerle onlnr:ı biricik ilham 
k:ı.ynar.ı olan Tiirkün ve Hatayrn Yü. 
ce AUısrna se\·gi ,.e sevinç duyguları· 
nı ifade edc'·ilm~'• i ftin etlclıiyat alet. 
terini dilsiz bn!m:ı1dadır. 

YaS:lSın Yüce önder Atatürk. 
Yaş:ı.sın onun ,.e hepimizin şanlı 

kalem ordu!'ıu. 
Y:ı...,,.o:ın Hatay! 

HATAY BALK !t!UMESSILLERI 
HEYETi 

Romanga ile Çekoslovakl}a aras1nda 

Bir kitap yüzünden 
çıkan hadise . 

Romanııa Hariciye Nazırı ızahat verdı 
ükiılJl·~ ll..U.re;, 7 (A.A.) - Rador ajansı luntluğu 1,ir sıradu, bu h eıı· 

1 B .. , n··ı + ' • •• .•• • parJııtıı bildiriyor: Cc!m::;lova ;.yanın u;ırcş !.n-cş.cıu r.ıı.r.ıcs.:;ııının doır' 
orta elrisi B Jan Seba ü:r:ıfından toda hücur.tlara hedef olması . . 
neşredilen kitap h:ı!dcrnda muhalefet dc;;:ildir .. , 
mebuslarının vercliklcri takrirler üze. Bunun 

.. " ı;t•e 
ü~erine a~ıl:ın r.ll.ı.:ı ti t• 

ı f · b··ı··n pııt rine dün meclis te uzun bir müzakere esn:ısmcl~ muha e e~ın ıı u Goh" 
cereyan etmiştir. rini temsıl eden JorJ Braty:ıno, d'' 

mtnlıın sahibi, hu münaluşalar. l\l:ı.d,..earo \'e miistaldl me~~ln~rıı:f' 
'd:ı Homanya siyasetini tenkit ve ta- B. Sei!rnru Ye Pep~ku, soz a 

mamen Romanyaya ait bulunan m~. )ardır. . 0ıa• 
selelere müdahale etme!;: ve resmi l:c. Hatipler, Ço!rn.:;IovakJ·a ı!e te jf 

..·anata uymıyan ir.ıalarda bulunmak- ittifak ve dost~uğa hağ'hlı:clarını 1,. J • • ... dııt 
la müahazc etlilrr.ehtc idi. t'tmekle beraber mcsc.enın n., 

Dış bakanı Il, Antones!t0, dost ve tılmasını istcr.1işlerdir. ld*" 
müttefik bir r:ıernle!te~in rr.~r.:taz mü. n .J or j Ilra tyano \"e Go:;;a. .ır: 

• de .. P 
messiiinin mLinakaı::ıı mevzuu ittihaz hın bazı kısımfarma işaret e · .... . 

:.- . •"i .. .. 
edilrn:?zindcn dolayi teessüf izhar et. '·Romanya i!e Sovyetler BırM tını' 
miş ve Romanya<la pc!c az kimse:•e sın da bir k:ı.rşılıklı yarclıın çıık •·rtl 
maiur.1 olan bir ldtap r.ıe\'"Ltıu bah .. ,ol- mevcut olup olmadığı sualini tE> 
duğunu söyledikten ~:>nra Çckoslo. orta)·a atnışlardır . ., re~ 
vakya mümessilini;ı Ro-m:ny~ya yap. n Antor:csko, s-:.ı&lc ccva:> ,.ere 
tığı hizmetleri ve P.o:nanyayı Çckoslo- demiştir ki: 'fitlo 
vııkyaya bağlayan çok sıkı rabıt.a.lar "Ge~mi~e ait olarak size B. ,, ,ı& 
için temin ettiği inkişafı h:ıtırktrnış lcslrn söylemişti. Şimdi ce hal tltf 
ve demiştir ki: olarak hen söyliiyorur:ı: fo.r~ıf 

•'lki memle!>et aras!ı:dald teşriki Ilirliı1i ile karşılıklı yardım pak ...-ı.t• 
mesai faaliyetimizin "tün snh:ılarrn. yoktur ve h5yle l:ir p:ıktJn ı:ıti-
ct t tam "e semereli bir aheı 1\ iı_in · resine niyetimiz de yoktur.,, ttrf' 
inkişaf ederken ve Prag hükumetinin Nihayet mecJis, muhalefet ·ıı'' 
ihtiyaçbrımızı çok doğru bir surette frnd:ı'l verilen i stiz.:ıh k:ır:ırl~r·:-iııl 

.. • .. . t •·Iif.e• anladığı ve memleketimizin acele si. mustaceıea muzakercsı c.\ 1 
1:1.hla.nma.sı için fili rniizah:rette im- re~cletrni~ti r. ___./ 

Yunanisfanla Bu/f!arislan arasındaki mesel'!!,!! 

Bulgarlar Ege denizine 
bir mahreç i t · yorlar 

meseleler, bi1!1assa iktısadi ıne1'
~imrdi ye kadar male:.ef elde e~ıl~ 
yen k:ıti bir hal sureti ~kliyor .• S~, · 

Atina, 30 Sonkanun - Yugoclavya 
ile Bulgaristan arasındaki mbakın im -
zasınr Yunanistanda Balkanlarda sul -
hun t.akvi,1c!li ve EulP:aristanın 1933 

timi misakı ile biribirlerine bağlanmış 
olan Balkan yarımadasındaki diğer 

memleketlerle sıkı bir teşriki mesaiye 
geçmesi §eldindc kar,ılanmı~tır. Bil -
has::a şunun işaret edilmesi lazrmdır ki, 
Belgrat ve Sofya hükumetleri arasında 
başlanan müzakcrc:er Yunan hükumeti 
mahafilind:: ve efkarı umumiyesind:: hiç 
b:r kaydı ihtiyat lüzumu gÖJterilmesi -
ne baas olm:unı§tır. Ball:an Antantı a
zalarından olan ve birib:r:nin e~l:i dost
ları bulunan Yu!joslavya ile Yunınis -
tan arasıntl:ıki münasebetler o k;:,dar dos 
tancJ:lir ki Yunani:ıt:ın tarafm:b:ı b•.J an
laşma üzerinde hiço:r suitefehhü:nün or
t:ıya çıkmıya .ağı pel: tabii idi. 

şu muhak~>:a!t l:i, Atina ile ~:>fya a-l 
rasmda muhtelif me:e'cler r:rnallal:t.:. 
bulunuyor. İki memle!:etin ciy:ıı:i mü -, 
n:ısebct!::ri ~:a" r:h hissed]ir de:-~cede 
bir inl(eo:ıf <"Örülmesine r~ğ~en , bı:-çok 

- • -b- r 

D. Aras dün geldi 
(Vsyanı, 1 incide) 

Hataylılar ve erken olmasına rağmen 
birç:>l< h:ıllt lmr;nlnmıştır. 

~chrimizdc~.i ll:ıta)·hlar L.a l.en
disi~e Hatay n:ımın:ı çiçek takdim et. 
rnişlerdir. 

Tren gara girdi:•t~n sonra askeri 
bando seHlm marşı ça!r.uş, tren dur
duktan sonra da Uüştü Aras ve arka. 
daşlnrı mütebessim bir çehre ile va. 
gondan inmişlerdir. 

Bir kıta n"l:er ,.c polis selam dur. 
mu5tur. Ilii~tü Arn.s, kendi.sine '·Hoş 
g{!ltlin,, diyenlere te:c!;kür c ~rniş: 

- Elde edilen neticelerden büyük 
bir sevinç duyuyoruo, elemiştir. 

Rü:;tü Aras bu~dan so:ıra Pe~·apa
las oteline gitmiş, bir r.ı:iclf.et ~onr:ı 

d:ı 8arnya. gidere'· Büyük önder Ata. 
türk'e t.aziml<'rini uildirmiştir. 

Hüştü Ara.c; Diin otelde Dahiliye 
Vekili B. Şükrü ifaya ile ~ör .. şmüş. 
b:ızı ziyaretleri kabul etmiştir 

Hariciye Ye!dlimiz hu ::.ksamki 
trenle An4<araya gidecektir. B. Şükrü 
Kayanın da hu :ılt"!l.m Anlmraya dön
mesi muhtemeldir. 

Hom:rnyn ~efiri B. Telemak dün 
"ah:ıh Sirkeci j?arınd:ı Hariciye Veki. 
Umizle ıörüşmüştür. 

s-:l•ler icin valruz h"- ı,,,ı ......... r 
~akla kalınmarruş, bunların~' 
için hiçbir mifzakere!~ de giri~ r 
miştir. Bunların sebebını buralda rUI' 
decek değiliz. Yalnız şunu teba :J !)I' 
tirmek isteriz ki her iki taraf da ~i.,ııl 
susta hi.;snüniyet sahibidir ve bU 

1 
ı' 

niyet son günlerde daha müşabb' 
lametlerle tezahür ct.-nektedir. ~e .J 

Fakat, bunda m~kül bir ın eti 
. . f adat· ,1 ki Yunanlılar hc:-lıangı lıır er ""1ııı,. 

lunmağa razı değillerdir. Bu, B ~ fi' 
tana Ege denizine inen bir ı:n.alı~c" 
rilmesi mcseles~~ir. Bulgar ticare tlC~ 

. ·ı d~ -enfaa .... , Bulgarıstanın ı ::tısa ı .... ped;;r 
yardım etmek için Yunanlılar a ~' 
ğas li:mmıncln Bulgar komşula~di:ıcl' 
türlü l:olaylrğ: gc::tcr=neğe aı:na af' ~ 
H:ıtta, bu limanda YcgoslavyaY ,er 

• . lrni. olatl ... ' zun zamar.danberı ven Ş fl111'"" , 
bcst mm~cka gibi bir serbest "e~ 
kanın da Selanikte Bulgar:sta~.r~ 
mesi te!tlif oknmuştur. BU Jd ~ 
memleketlerin cenubu şark:nda ~.ı 
takaları için bir mahreçle~ ~ f1"' 

bu serbest mıntaka Bulgarıs .JJ 
retine yardım etmi§ olacaktit'· ,-... 

tin''' .,.. Dedeağaç limanına. ~e. ,.~c , 
da ayni imtiyazlar venlebilif• Uit· ~ 
imtiyazlar yalnız iktısadi otab. ~ 
nunla beraber, Atina, bir a~ 1 

ru hakkındaki bu feragat te ~
iyyen reddetmektedir. y~~ v'...t 
Jinde işaret olunduğuna g!S.- ,-_., 

• rıdl • .,,,, • 
veya Selinikte Bulgarııta rdJf• ı 
istemesinde siyasi gayeler va Jll .,_. 
le bir arzuyu da hiçbir yun .. 

meti kabul edemez. aıı11'.'cJ.;,,' 
Şunu da işaret etır. ek 1 ,dl~ 

.. • ı:net son gü:ılede Bulgar huku . ·cJJl •lf' 
n, takdirle zikredilecek b~r ıt:arı ,11' ,f 
riyo:Iar. Yugoslavya ile y<ı~1 f;Je' _.1.' 

. . b" delı"Ud1r· .. ,tr·. ma bunun en ıy1 ır ca ... 
ni itidal Yunan"stana kar~ı d:ir ıııl,,o ı 
lirse iki memleket arasında tat~' ~ 
ma ü:nit edilebilir. Bu arı ... , '!' .· 1' 

. faatı" ,.,,_ 
hassa Bulgarıstanın men tııı'ıf. i( 

k . c·· k.. unctıı el.-" edece t r. ~un ·u şu e e~ jJ'"~ 
ki, claha bundan birkaç sen z. 

.. ·1 onlarca ' nani::tantı yuz mı Y _,,, 
b ·· bU ~J:J cl:::le.1 Bulgaristan ugun ı;ıv '"' 

teki kapıların kapandığını gt ? 
k• rnlekC dir Bu kapılar, i ı me d · ı tet 

muıı.UP.kt:ı bulunan mC9~e e r ktl. 
halledilmeden açılam.zaca 
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Yüzüncü · yıldö 
llıiina e ef l 

•• •• umu 
Puş • 

ın Sanayiin kontrolü 

Teftiş heyeti kadrosu 
genişliyor 

Dahiliye VeJdHeti Teftiş heyetinin 
va~ifc ve s:ılühiyeti hakkında bir ka
nun proje i hazırlamış ve mevcut 36 
müfettiş kadrosunu 41> e çıkarmış. 

Teftiş heyeti reislifrinin merkez ka~. 
rosunu da genişletmiştir. 

Projeye göre müfettişlerin staj 

Limanda yapıiacak tesisat ıçın 

Gibss Şirketi m ·· m = ssil0 

!eri bugün bt le 
... 

yor 
Yarın ıl"tısat vekilınin r ıyaseti a ltındc 

yapılması muhtemel hır iopıaniı 
iktisat \"ekili Celal Bayarın bug-ün 

veya yarın şehrimize gelmesi bekleil· 
mekt.edir. Celiil Dayar şehrimizde 

kaldığı müddetçe liman idaresinde y~ 
pıl:ı.. yeni ter;mnat etrafında tetxik
ler bulunacaktır. 

Diğer taraftan limanda yapılacak 
te.sbat işleri için Gib.';s müessesesine 
me;u;up lngiliz mühendisleri bugün 
Londradan şehrimize geleceklerdir. 

Mlihcndisler şerefine Perap:ılas o!e. 
!inde bir ziyafet verilecektir. 

Yarın lim~n umum direktörlüğün
de bir tor:!nntı y&pılm:ısı muhtemel. 
dir. CeltLl Bayar geldiği takdirde 
toplantıya kendi;;i riyaset edecektir. 

Limanda yapılacak yeni tesise.tın 
b::ışmda rıhtım işi de vardır. Galat.:ı 

rıhtımı l{araköyden Fındıklıya kadar 
uzatılarak genişletilecektir. 

MEK1 EPLERDE 
teşekkülleri 

iyi bir netice alınmadığı için yeni 
bir nizamname ile çalışılacak 

Kültür Bakanlığı bir müddet önce 
okullarda kooperatif tesisine mü.san.de 
etmişti. Fakat son zamanlarda teş
kilattan beklenen gaye tamamen baş. 
ka bir ~kilde yürümeğe başlamıştır. 
ilk, orta ve liselerde kurul:ın koope
ratif birer okul bat."'kah haline gel. 
miştir. 

Kültür Bakanlığı bu durumu gö1 

önüne alarak bu gibi teşkilat için ye
ni bir nizamname hazrrlamağa karar 
vermiştir. Bu nizamnamede okullar. 
da kooperatif teşkilatı etr:ıfı ne şe· 
kilde ~ahşacaf!t müfas.sal bir surette 
yazılacaktır. Nizamnameye ayl:ırr ha. 
reket ede:ı tc~ekküller derhal kapa
tılaca!<tır. 

müddeti aitı aydan bir ~ne c;ıkarıl- -------------------------------
makta ve birinci sınıf kaymakamla. 23 kişilik 
rın bir ~ene staj görmek suretile mü
fettiş olabilmeleri imkan dahiline ko. Bir kumarcı kafi-
..... lm~ı~•att.,.. 

Maarif Cemiyeti 
Eşya piyangosu 

çekildi 

lesi yakalandı 
ı;>ün, Taksimde Telgraf sokağında 

12 nu.-naralı Rahminin evinde, polis ta-ı 
rafından 23 ki§ilik bir kumar;ı kafile • 
si yak.alanmı~tır. 

BunJ-r ba9ta ev sahibi Rahmi ol -
mak üzere, Artin, Hüsamettin, Ziya. 
Fahri, Ahmet, Hasan, Ziya, Sait, Mil -
min, Mustafa, Serkis, Kemal, Sadık, 

Selim, Nuri ile diğer altı kişidir. 
Oyun halinlde 400 zarf, bir deste i~ 

kambil Hğıdr, birçok plAkalar ve 35 
buçuk lira para bulunmuştur. 

HAdise derhal cürmü me~hut mah
kemesine sevkolunmu§ ve neticede 
Rahmi Bet giln hapis ve 60 lira para 
cezasına çarptırılmıJ, Nuri ve Sadık 
beraet etmi~tir. Diğer suçlular da be -
~er lira hafif para cezasına çarptml -
mı!tır. 

Kumarhane bugün seddedilecektir. 

1 Poti• Haberleri 

Kadın yüzünden 
cinayet 

Evvell•i gece Arnavut.köyünde ka. 
dın yüzünden bir yaralama valuult 
olmuştur. 

Şoför Siyan, Refik, Halit kadın
larla otururlarken Latif ve Mehmet 
Recep adlarında iki ki~i gelmişler, 

söz. atma yüzünden aralarında kavga 
çıkmıştır. 

Bu arada Litif, tabanCMını çeke. 
rek Siyamla Halide ateş etmi~ her 
ikisini de yaralamıştır. 

Y:ırahlar hastahaneye kaldmlıuı~~ 
l:ır, su~lu yakalanmıştır. 

Tramvayla yaralanan bir 
''adan ö SdiJ 

Beyoğlu Kumbaracı Tercüman çık- · 
mazında oturan l\farkiça kadın Neca.. 
tlbey caddesinde yolun sağından so. 
luna geçtiği sırada vatman Abdull&• 
hın idaresindeki 99 numaralı tramva. 
y:ı çarpmış, başından ve ayaklarından 
yaralanmıştır. 

Yaralı Hase~i hastahanesine sevk 
edilmiş, fakat yarası ağır olduğun. 
dan hastahanede ölmüştür, 

• 300 LlRASI ÇALINDI MI? -
Cerrahpaşada 3 numaralı dükkanda 
heh·ncılık eden Kadri, polise baş'fura
rak tablakar Mustafa ile Esat tara. 
fmdan 300 lira.canın çalındığını iddia 
etmiştir. Suçlular yn.kalnnnrak araş· 
trrınaya haşlnnmı~trr. 

ve dağdaki ahlatlar 
Şimdiye kadar .. ayı" denilen hayvanı hepimiz 

domuz gibi zararlı bir dağ mahluku diye tanıyorduk. 
Fakat bu hayvan yakın bir zamanda insanlara zarar
sız, avcılara faydalı bir hayvan olarak ilfın oluna· 
cak ve bu hayvanın avlanması resmen yasak edilecek· 
tir. Büyük Millet Meclisi encümenlerindeki avcılar 
kanunu üzerinde tetkikat yapılırken meb' uslardan bi· 

mış. Fnkat biraz kendinden geçmiımi~. Bu sırada bir 
taraftım meydana çıkan bir ayı ağaç üstündeki aycı· 
ya yaklaşarilk leşe porsuk geldiğini göstermiş 1 

işte ayı hakkındaki bu türlü iyi ~ehadetler bu 
hayvanı zararlı hayvanlar içinden kurtarım~. i}i ve 
faydalı hayvanlar arasına sokmuştur. Avcılar kanun 
layihası Meclisten geçtiği zamanda bu taksim mrzı 
resmiyet kesebedecektir. Ayı böyle insanlara zarar
~rz, avcılara faydalı l;>ir hayvan olunca tabiidir ki dağ
daki nhlatlarm da iyisini yemeğe hak kazanmış 
olacaktırl 

• 7:> URA YI KiM ÇALDI? -
Sirkecide Uzunköprü otelinde yat. 
makta olan Nebil polise başvurarak 
odasında asılr bulunan ceketinin et. 
binden 7:5 lirMınm çahndrğını iddia 
etmiştir. Nebil, paranın alınmasında. 
otel ktitibi Mehmet ile aynı odada ya
tan Adilden şüphe ettiğini söylemek. 
tedir. her ikisi de yakalanarak araş.. 

• DAŞINDAN YARALADI - Ba
tırmnya başlanmıştır. 

latta Dormanda oturan Mehmedin k.ı. 
ıı &-ıbiha gene aynı mahallede otu. 
r:ın Sait kızı Salihe ile aralarında iş 
yüzUnden kavga çıkmış, Salihe ~an
dalya fle S:ıbih:ıyi ba'1ndan yarala. 
mı~trr. Adana taraflarında bir avcı porsuk vurmak için 

bir yere leş koymuş, kendisi de bir ağacın üstüne çık- • Haean ~umçayı • AYAGINA SANDIK DUŞTU -



Balkan memleket
lerine seyahat 

edeceklere 
Büyük kolaylıklar 

' 95 sene evvel 
ğaza yanız 

Türkiye Turizm Klübü reisi Rqit 
Saffet, Yuauf Razi, Cümhuriyet Mer -
kez Bankası direktörü Nafiz, Ticaret 
Odau umumi k!tibi Cevat, Belediye 1 
Turizm tubesi direktörü Kemal Ragıp, 
Liman 1irketi direktörü Raufi, Türko -
fis direktörü Supbi Ziya ile Yunanlı dok 
tor Vanamis Vavakis, Timar tlyasko, 
Fufaa, Semiryotis Siskidis evvelki gün 
tehrimizde Yunan general konsolosu 
Jufes'in nezdinde toplanarak Türkiye 
ile Yunanistan araaııJda turist münase-1 
betlerinin inkitafı için a,ağıdaki temen
nılerde bulunmuılardır: 

1 - Pasaport vize harçlannın ten -
'kisi, 

2 - Transit vizesinin llğvı, 
3 - Turistlere mahsua olmak üze -

re otel ücretlerinin indirilmesi, 
4 - latanbul - Sellnik - Atina a

raunda terenlerde her gün muntaza -
man yataklı vaıonlann bulundurulma
sı, 

S - Türk yahut Yunan veyahut 
muhtelit bir vapur kumpanyaamın iki 
memleket arumda seferler icra etmesi, 

G - İstanbul ile Atina arasında doi
l"lldan doğruya tayyare seferleri il*luı. 

7 - Seyyahlara mahaus olan rehbe
rin tUrkçe ve yunanca olarak netredil
meai. 

Aynca temennilerin tatbikini elde 
etmek için Kemal Ragıp, Suphi, Fufaa, 
Sislddis'ten mürekkep bir heyet tq -
kil olunmuftUr. 

Bu toplantının sonunda Rqit Saf -
llt TUrldye hükQmetinin Balkan men> 

teketlerine seyahat edecekler için vize 
harcını azaltmafa hanr bulundufuna 
C1alr Ekonomi Vekili Celll Bayann tez
keresini okumuıtur. 

nereleri aAa~lanacak 
Belediye ve idarel h11A8iye fllılre 

batlı yerlerde ala~ yetiftlrme lflne 
bir kat dalla ehemmiyet ftl'mlftlr. Ye
ni aynlan tahslutla tehir arumda. 
ld yollann ~landmlmuına çalıp. 
laeakbr. 

ilk tedrleat eepekt•l•I 
ilk tedrisat ispekterlerinin m11n

zeneı umumlyeye abnaealdanm evvel. 
ee J&zmıştır. B1111a alt kanun projesi 
hazırlanmııtır. 

Bu kanuna göre fspekterler mUva. 
ueel umumiyeye alındıktan llOllra 
ktlltUr direktörleri Utiplerl de hma-
81 idare bütçesine geçeceklerdir. Yeni 
tekilde lspekterlerln maqr 25 Hra. 
dan itibaren bqlayaeaktır. 

GUmrUk mUfettı,ıerı bugUn 
toplanıyor 

GilmrUk müf ettişlerlnin mnumf bit 
sile.rint arttırmak için GiimrtUder Ve
U.letlnde ara sıra yapılan toplantı. 

lann birisi bugttn Anbrada yapıla
ealdır. Bugtinkfi milfetti9ler toplan. 
tmmcla. mfif ettlılerln, tefti§ teknifine 
alt hazırlanan tezler fizerinde milza
kereler yapılması muhtemeldir. Ba 
toplantı on gtin kadar devam ecleeek. 
tir. 

Papbahçe Şişe fabrlkuında pll'f&n 
Burhaa admcla bir iKf fabrikada ça. 
lqılften ayağına bir andık dUşerek 
yara1anmı9tır. Yaralı hutahaneye 
kaldınlmıştır. 

• RAKI SOFRASINDA KAVGA -
Fatihte Kırkçepaede oturaa topal la
mail, A•radan evine misafir olarak 
gelen Nedim Mahmutla rakı l~rler. 
ken aratannda kayp çıbnt her Odal 
de blrlMrlerlnt d6im8ılerdlr, 

- Bugün bize tMnem gelecek de, güler yüz takınma 
tecrübesi yapıyor. 

- Tıpkı babasına benziyor. 
- Nereden nıaladın r 

N ina, bir moda mecmuasını göz
den geçirirken, içini çekti: 
- Ne kadar bedbaht olduğu • 

mu bilsen bir 1 Kocam, artık beni sev • 
miyorl 

- Etme, canım! Sana öyle geliyor, 
herhalde! 

- Değil, tdeğil 1 Osai, bana daima da
ha sotuk, daha lakayt muamele ediyor. 
Ben, canını sıkıyorum artık onun 1 Bu, 
hal ve tavrından anlatılıyor 1 Besbelli 
bir ,eyi 

- ihtimal ona daiına ayni tipte glS -
ründüfiln, ayni "janr" ııösterdiğin 

için 1 Efer onu seviyorsan, değit 1 ye • 
nilql 

- Ben de bu maksatla buradayım 
ya, itte! 

- Moda atelyeainde mi? Moda atel
yesine ulramak, deiifmeie, yenilqme
le yeter mi sanıyorsun sen? Hayır, bu 
kifayet etmez 1 Sen, esastan hapa bir 
kalıba ıirmelisin 1 Bambqka bir model 
olmahun t Zaten ldoirusunu aöyleyim 
mi, una: sen, hiç de onun tipi değil • 
sin 1 Oui, kat'1 surette esmer kadınlar· 
dan hOflanır. Ben, onu senden daha fu
ta amandanberi tanmm Te bu huaus • 
ta tcrilbe !e lh~s edindim 1 

- Sahi mi? 
- sar. ya 1""Ben, ev-ftice onun tanrt-

tıtı bdmlarm çoğunu biliyorum. Bu 
kadınlar, seri halinde eamerdirler. Bu 
seride yamu sen bir istisna teıkil eldi -
yonun: aanpn olmaldığın dolayısile 1 
Bir tecrübeye cirit. bakalım: esmerlet 1 

- Eter bunun fayda vereceğini sa
nıyorsan, Edit... bu tecrübeye katlanı
nm I 

- Ceuret, m&rft mart: vakit kay· 
betme, küçük 1 Haydi, hemen 1Uullik 
atelyeaine kOf I 

"Metamorfoz,, ba1ladı. istihale saf
buı. Sanpn, esmerlqecek 1 Ve esmer -
lqti 1 Nina, esrarlı bir oyunla. ası1 bir 
sihirbazblda, bu iperl beceren parmak
lann hareketine tibi olarak, ıtıklı ına -
sisini karanlıkla söndürdü 1 

Bu söndürüt, bir bakıma da yeni bir 
alevlenifln batlangıcı oldu. Arada bir 
fark vardı. Şu farkla, ki 'imal aydınlı -
ıınm yerini cenup kızıllığı tuttu. Ko -
yu siyah kirlpkli ıözlertde, ihtiras de -
rinle1iyordu: koyu kumral kirpikli göz
lft'de saffet durgunlatırken,.. timdi o 
durpnlufun yerine bu derinlik 1 Hara
retle, atqle büyüliyecekti. Nina timdi 
bıkkın kocaamı 1 O erkek, bu kadının 
cenup kadınlarına haa esrarengizliği 

kal'flSmda, ta iliklerine detin sarsıntı • 
lar geçirecekti 1 

Nm.ıtın gardrobu, parfümü, yatak 
odaaınm içerisi, uçuk mavi salonu: bü
tün bunlar, santın. santimantal Ninaya 
ıCSre bir dekor ve tef errllatı hükmün -
deydi. Bu vaziyet, müthlt bir faaliyet
le ortadan kalktı. Siyah lüle lüle saçlı, 
teytant cazibeli halef, san gümrah saç-

Bır erkek için neler 
_qapılmaz? / 

~ 

~\ "· 
(ı "t/ı 

;;.i/1· 
~ ... 

K-

Bir erkek için neler yapılmaz; ae • 
ven bir kadın, sevdiği erkek için nelere 
katlanmaz 1 Nina, kocasına; sevmedi • 
ğini kestirdiği o san1ın Ninayı unut • 
turmak için, o kadar ileri gitti ki; hat
tll isminin ilk harfi önüne bir "A" ge -

\\ 

Yazan: 

Rozl 
Felci 

- Almancadan -

.. 

çirerek, Nina iken Anina oluverdi 1 Hil- Anina, diğer ismile Nina, içini çekip, 
lisa, imkanın son haddine va~dı. in - siyah saçlı batını eğdi, .. boynunu bük -
san zekisr, insan kuvveti, ne temin e-
debildise, faydalandı hepsinden .• Ve, _tu_·_· •• _ •• _ .. ____________ _ 

bambatkala1tıı l i11atro mektebine gi1e-
Edit, kısa bir müdd~t sonra mubib- cekfer;n ımtıhanı qap1/d1 

besini tanmamıyacak derecede değit - Ankaradaki tiy&trO mektebine alı-
mit g8rünce, pşakaldı: nacak talebelerin imtihanı evvelki 

- Ey, netice? Zaferin derecesi, cicim? gün Tepebaşı tiya.troeunda yapılmış. 
Kocan, timdi senin için alev alev yartıp tır. 

tutu1uyor, değil mi? İmtihana Uçil kız olmak Uzere on 

- Yanılıyorsun 1 Osıi, ne yazık, ki beş kişi girmiştir. 

akıl, arr ermez bir adam o! Geçen gün, Şehir tiyatrosu rejisörü ve lınti
anıızın bürosundaki hususi odasına gi- handa mümeyyiz olarak bulunan bay 
riverince, bir de ne göreyim? 1 Dakti - Ertuğrul Muhsin dUn akşamki trenle 
losile "Tete = a = tete,, vaziyette, tat- Ankaraya gitmiştir. Bay Ertuğrul 
h tatlı seviımiyorlar mı 1 Onu bu vazi - Muhsin imtihan evrakım Ankaraya 
yette, me§but suç halinde bastırdım! götUrmUştUr. 

_Yok, canrm! Vah. vah.'. Pek.i dak- Haliç vapUT ları 
tilosu nasıl? O da esmer, şuphesız? 

- Bilakis. bilakis! Esmer ldeğil: sa
rr§m ! Hem de nasıl 1 Sarış;n mı san -

11nl 

Editin hayretten ağzı açık kaldı. 

Haliç vapurlannın belediye tara
fından işletilmeğe başlanuuundan iti. 
haren bir sene zarfında 90 küsur bln 
lira varidat temin edildiği anlaşılmıt
tır. Şirketin bir senelik masrafı da 
varidatı kadardır. 

Halkın Dilekleri---. Y •ni Japon el~'•I 
Japonya tarafında Ankara sefirli

ğine tayin edilen Toshihfka Takatami 
nrn aYtn 23 Unde lskenderiyeden şeh
rimize hareket edeceği bildirilmekte. 
dir. 

Yarım asırdır tam·r yüzü görm·yen sokak 
~ otana Wr almyacu11111S ,....,.,.-: 

.,_ Tepebapda Perapalas otelinin J'UI tuafmda!l 

Kaamıpqaya bir yokuı iner. Buruını biz her gün inip çı

lnyorus. Beyoğlu kayımkanu acaba bu yokuıtan his indi 

mil Eler inci ile yokuıun aenelerdenberi, belki JUllll .. ~ 

41nberi tlmir Jlstl ıOrmtJdiifni ıarm~. 

Buradan günde binlerce insan inip çıkar •. Haliç sakin

lerinden Beyoğluna çıkmak iatiyenler K~'lrmpC!~! i!kele • 

sine çıkıp bu yokuıtan Beyoğluna tırmanırlar. 

Bu yoku§un taılarını ol~un düzeltmek zamanı hala 

ıe1medi mi? Fazla bir ıey iatemiyorm. Tatlar düzeltil -

• klft bize... 

Ye,Hk6y banllyo treni 
Şinıdiye kadar her cumarıest günu 

saat 22,55 de hareket eden son Yeşil
köy - Sirkeci banliyö treni, bu ea. 
marteeiden itibaren ... t yanmda tall
rik edilecektir • 

Kastmpaşa iskelesi. ' 
senelerde aynı za.maıı~. 
yahlann ağrafı ollll 9' 
seyyahlar Eytibe gitlll,.,ktl 
tundan bu iskeleye in~., 
dan vapura Mnefek S1• 
dirler. ~ 

iskele elvan şehri• 
en ihmal edilmiş yeridl
gtln lerde yol geçlbnel ., il. 
tan bqka yaz gtlnl~~· ~ 
bir koku buruna ça~~ 
de göze batmaktadır. ~ 
nı odun depolan çok ~ 
zaraya kalbedilmete • 
Jreçilmez hale getiriyor. 
telif semtlerine gide•~ 
lunması, parkın .... 
Hr Odua depoları ~ 
dl;de baştan başa btl_~ ... 
mış olur ve KMtnl,.,.--_.a 

Mmlannda oturaaJaflll • 
knanHlm la.-I• ..., 



~ ..... 

Anasını Gör 
Kızını Al 
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,~toaun on beti yaz, on beti kıt f lbrabim ağa, yerinde yan otunmı,, 
ltııeı~ "'.~stos ayı çdanca htanbul yine içeriyi ıdikizde iken, fırladılar ara· 
C'.aıt. rının ba§lıcalan, Fenerbabçe. ba<ian .. Herif balta: 
'~~er, Büyük ve Küçük~ - Nereye?. Yerli yerİnİMe İnsanca 
!it .. \' de ın cin top oynuyor hale g• oturun be! 
lı. oıı ~~· ~ırpıcı ile Veleıfendinin da.. Hafize, cevabc dayadı: 
..\~· Yınni gün ömrii vardır. - Bize inaaıı diye hitap ettin mi, et-

cı.., 1vehhap pa~ merhumun "Beu· medin mi? .. Sdatbk ayol; bir kenara gi
~~ ~'• alh camlı kupası, ÇD"pıa delim de def'i hacetirnhJe bakalım! •. 
~ ~fb. Çatlayacak mıyız? 

~ ıdij .'" hin bir ayak, iğne atsan ye • 
~ek; ınahterden bir nümune .. 

"'ttr ıti'a, arabayı kalabalığa ya· 

'~'· rerilerdeki söğüt ağaçla
~ nın alhna çelaniıti .. Fesi sol 
b. &o Yttcrk. ayak ayak üstüne abnıı -

, ~l'la İçeridekilerle yarenlikde: 
illa~. · et-gele takmunın ara.sına gatıl • 
,~:ıı .. 
"İirı>ti ~unıu yok. Bu yaııma kadar 

1-.ı h~~at irahat giydüm. iki taraf
~ tiya gelemem... Bu sözümün 
ltı.? "ll'dığrıu çaharsunuz ya h:!n~ ... 
~~~, bir (hımm!) çektikten ıonra 

..... rttü: 
Al, bir p'u' küll" bel~ ..ı_ • d'' llcia· s u a ... ıun ı ... 

~· de, saltanat arabalanna zort 
~l~Orıak kupasının içindeler. Bi • 

~ey balanmadalar .. 
lııtt' : Yaraıdı bu kadar külkıt, zah • 

'~ 0'1lıınlal'Indan fitil fitil mi ge.. 

sa·S'rı>•cı .... • . • • in]--..l tiit .. ~YJn, ınnn ınım cımıaıe .. 
ıt_hr~çlannın alb insanla mal&mal .. 

~1-r. &rabıı.lardan çıkanlmıf, ça • 
~el aalınrnıı... Kiba.rcalar, kahveci 
' erirıde; orta tabaka, kilimler üs
~ht-ı:_Yllrnıılar; alt tabaka, hasırlara, 
~ ~lrni§ler .. 

~Ja~ıgrn ekaer:iyeti, Silivrikaprsı, 
~\ta-"""Prsı, Y edikule aemtlerinc!en 
~~1- &elenler; zadü zahireyi ıırt· 

~ 1 \ Palt ellerindeki torbalara, sepetle-

Vezir zade Ekmel Bey, kanıma bu 
derece aıık, bu derece deli divane. Bu 
cuma günü onun yAkuma nasıl bırak
tığını akıl almıyor değil mi? 

ı Alb camlı kupa, kapıdan çıkar çık • 
maz duramıımıb konakta .. Deriıal ken· 
di ara.basım da hazırlabnıt. çala kamçı 
fırlamı§b dııan. 

Arakiye batlı Zakir Efendi, Beya • 
ZTtta r1urdunnuıtu faytonu: 

- Nereye paşam? .. Seninki Koska • 
dan apğıya ıaptı! .. 

- Ne münasebet? 
- Evet, patacığun. arabacı lbrahim 

ağa kölelerini, muhlefall kupanIZJ ta • 
mıru.z mıyım hiç? .• Biraz evvel önüm• 
den geçtiler, Akaaraya doğnı yollandı
lar. 

Bet beniz fukaraaı oğlanda renk büı· 
bütün attı. 

- Dedem benzebniş olmryaıın. Va. 
laa refika yarım aaat mukaddem an.ha 
ile çıkmışb; fakat l'&bmetli pederinin, 
merhum Taha paıanm Eyüpteki kabri· 
ni ziyarete ,itti. 

Fuluma gitmek, delikanlmm içim 
allak bullak etmek, dedefendinin nesine 
gerek. 

- Olabilir a, o &.Jde benzetmiıün 
pal&JD!.. dedikten sonra sordu: 

- Zatı iliniz nereye böyle? 
- Refika, beraber ıidelim, kaynatanı 

sen de ziyaret et diye çok ısrar etmiı • 
ti. Gitmedim, fakat o evden çıktıktan 
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ÇİNGENELERİN 
dört kanunu 

Bu kanunlar en medeni mem
leketlerin bütün kanunlarını 

hülasa edıyormuş 
Çingeneler her memlekette yaşar

lar ve her memlekette onlara ayrı bir 
isim verilir: İspanyada Gitano, Italya 
da Zingaro, lngilterede Cipsi, Al
manyada Tsigoyner çingene demek. 
tir, Macaristanda da çingenelere 
Faraonapek (Firavun kavmi) adı ve
rilir. Fransızlar da çingeneye Bohe. 
mien (Bahemyalı) derler. 

Bir de onların kendi kendilerine 
verdikleri isim vardır. Bunlar kendi 
dillerinde çingene mana.sına '•Rom,, 
derler. Bu kelime -'adam,, manasına
gelir. 

Fakat, ne lc;im verilirse verilsin, 
çingeneler her yerde birdir: Göçebe 
bir kavim; memleketleri bütün dünya 
olan ve oradan oraya dolaşan insan. 
lar. Onlara Asyada da tesadüf edilir, 
A vrupada da, Amerikada da. Zaman 
mek!n ve mesafe mefhumları onlar 
için hakikaten hiç mevcut değildir: 

Çingeneler yeryüzünün en eski za
man larmdan beri yaşıyan bir kavim. 
dJr; her yer onların mekamdır. ve 
her mesafe onlar için yakındır. 

- Biz çingeneler arasında dört 
kanun vardır. Az mı? Belki az. Fa. 
kat, başka milletlerin yüzlerce kanu·ı 
nu kadar, belki onlardan daha kuv. 
vetli olan bu kanunları her çing<'ne l 
dinler. Dünyanın neresinde olur~a 

olsun bütün çingeneler bu kanuna ri
ayet ederler ve bütün çingeneleri te~. 
kil eden umumi vasıflar ancak bu ka
nunlarla muhafaza olunur. 

Bu kanunların birincisi ve en mü. 
himi şudur: 

'·Hangi memlekette olursa olsun 
çingeneler arasında çıkan kavga, ge. 
çimsizlik. anlaşamamazlık ,gene çin. 
geneler arasında halledilecektir.,, 

Bu kanunun ehemmiyetini izaha lü
zum yok. Çünkü, bu suretle çinge. 
neler adeta tamamile bir millet hali
ni almaktadır. 

Gelelim ikinci kanuna. Birinci<;in. 
den pek fazla ehemmiyetsiz olmıyan 
ikinci kanun şöyledir: 

"Aşiretteki ihtiyarlara ve aşiret re
islerine bila kaydüşart itaat lazım. 
dır,,, 

Birinci kanun, bütUn dünyadaki 

işaretler: 
"-*-- - ,_,, - ~ 

çingeneler ara..ı;;ında topluluk ve bü· 
tünlük bulunmasına ne kadar yardım 
<.'diyorsa. bu ikinci kanun da çinge. 
nelerin kendi aşiretlerinde inzibatlı 

olarak yaşamalarını temin eder. 
Üçüncü kanun şunu emretmekte· 

dir: 
•·Hangi memleketten gelirse gelsin 

çingene rrkından olanlara yardım e. 
dilmeli, misafirperverlik gösterilme
lidir,., 

Dördüncü kanun da şu şekil· 
dedir. 

''Çingene anane ve adatma ~on de.. 
rece riayet edilmesi lazımdır,,, 

Gördünüz ya, dört kanun. Fakat, 
içinde bütün kanunların hulAsası 
var,,, 

Aşiret reisinin söylediği bu kanun. 
lar hakikaten bütün çingenelerin her 
memlekette riayet ettikleri kaideler. 
dir. 

Onun için A "Tupadakf çingne ka· 
dar Amerikada ve Asyada.ki çingene 
de biribirinin aynıdır. Bununla beraber, her yerde çin

geneler başlı başına bir kavim kal. 
mrşlardır. Gittiği yerlerde yerleşmi
yen bu insanlar, oradakilerle müna. 
sebete geçmemişler ve onların yaşayı
~ına girmemişlerdir. Fransadaki, AL 
manyadaki, İspanyadaki çingeneler 
hf ç bir zaman o millete karışmamış, 
ve daima çingene olarak kalmışlar

dır, 

Bir konuşma ve Ka radenize 

Çingeneler nerede olurlarsa olsun. 
lar, yaşayışları birdir.. Fransada 
yaşıyan çingenelerin aşiret reislerin
den biri aralarındaki kanunları şöyle 
anlatıyor: 

dair bir rüya 
Sadri l!rtem 

"' J~~e doldurup getirmit olanlar .. 
~ halloıun her nümuneıi ora-

'"' ~ Yok kimler? .. Ea kibann -
~. ~ &tağı takunnıa kad.;_.. acbm.. Pa-

sonra nadim oldum. Biçarenin niçin gön ---------------

Rüştü Aras'la Kont Ciano'nun 
Milano konuşması hakkında harp 
sanayiinin gölgesinde defineler keş· 
feden, dünyayı sadece top namlu • 
sunun ve zehirli gaz tüccarının ar -
kaamda' muazzam bir cennet, bir al
tın tarlası halinde görenlerin gazete· 
leri dile geldiler. Neler, neler konu
§ulmamış I Bu bir rüyadır. Tabii 
meşhur Şarlonun .. Altına Hücum" 

filmine benziyen bir rüya .. Harp aç· 
lığını duyan harp taciri, ve onun or 
ganlan denizleri, dağları, ufukları, 

ve insanları, memleketleri, bayrak • 
ları birer semiz kaz halinde görmek
te hiç mi hiç müşkülat çekmemek • 
tedirler. 

de ediyor. Bu şıar havada, mücerret 
bir sulh sözünden ibaret kalmamış • 
tır. Türkiye Cümhuriyetinin dı§ po
litika tarihinin belkemiği olmuştur. 

Yaşanmış, tahakkuk etmiş, hayat 

haline gelmiş bir şıardır bu. 
Diğer taraftan Türk nasyonaliz • 

mi tarif edilmiş, Parti programında 
olduğu gibi, Türk T cşkilatıesasiye 
Kanununa da girmiştir. 

~"iiııltto en~.~ bey, efendi aileleri.. Bq 
b~ twt k llltııneyYizler, kalem ketebele • 
;ı-. ~~e.pliler, Harbiyeliler, Tıbbiye
~~ln 

1
. tıyefilCl', Haddehaneliler, De-

'tarı, eder, Feshaneliler ... 
sı~ .;rın çeşidi: Yorgancılar, sandık· 
t..ı ı v2:tı 
~:ı;o n Çarıılılar, saraçlar, kavaflar, 
~hu· ... 

~ tUtitjj:lar, utlar, kanunlar taksim • 
~ ..... e... Zurnal:ır çifte nareler t' ~loll!a.lı • , • t-' brıa Çifte tellide; lnpti kızları 
~'ile Çt~ da... Bir tarafta direğin Üı· 
'ltı;o01": ! olan ip cambazı, barbar ha-

' l'opJ it~ ahlan parsamızı, timdi kur· 
~bu.. etiını.. 
~ ~~rafta nargileli köçek, tepe -
··rıı lthı l!lle, tnarpucu havalandırarak -.... d .. 
'Ç.- 0 ntnede: 

' ~cı, Selnnik ıslahhane marımı 
b'h 1' ~r ulan! .. 

~ ~r tarafta, ayaklı bando ama 
-~~i'ii İğinin önüne otunnuı; bü • 
~ 11~~teyi, flütü, çığırtmayı göğ-
\. s ... tı ~,; hepsini ağız kaydmna -
~ltt11 :da zilli davul, bir dinefinde 

; ( ~ğı, ayağının altında tram 
Yer) marşını çalmada.. 

ı.t'1i 
1ıııı' !!:· dUrdu durdu duramadı: 
"; it~ günah ifledikse katlana
~ s,ı .. ıe kimden korkumuz var? 
"1? ~<>düğün emri altına mı kal-

'" -:t'-.k ~"· kalk; inip bir do1a -
!.,, P•Yasasrna biz de kabta -

... ~ 
~.:. ..... 
"t ..... 

il··~ ---------~ i ~ tı' d muayene kuponu 
: ~ <ıtı ~ 0ktorumuz Pazarte.sl günleri ! ~ ~ ı~ktan yirmiye kadar ga• 
! '~ lt t C81ndc, cumartesi günleri 
! ~' en 19 a kadar Laleli Tayyare 
! t.cJ1ıı\2e <ıJı.11: lktnct daire Uç numarada i ~~'bııı ~:::mızı yedf kupon mukaı-
j ~ l'~taııkları doktorumuz d& bu 

\ 

~~ İancııtnı biriktirip kendisine 
'!~ 9, 1

2 
C:Umıırtesı, sah, per;Jembe 

'~ e ?.tııra araaı Aksarayda, Millet cad--
81.tı tpll§a camtı klll'§W!ldald mu-
• de !:OCUklamın:a bakacakbr. ...... .._._._ . 

lü kmlım değil mi?.. Memnun ebnek 
için ben de pefİnden çıktnn.. 

- Demek aiz de Eyübe tetril .. 

Ekmel Bey, Şehzadebaıın1dan saıpıp 

Vefa ve Unkapanı tarikile Eyübün YG9 

lunu tuttu. Dum\adan arabacıya aea • 
lenmede: 

- Bassana, yap11tınana kırbacı bey
girleı-e be adam.. Dizginleri gevşetsene 
be herif! .. Şimdi ıenin yerine çıbcağnn, 
araba nasıl •Ürülür, göstereceğim sa • 
na •• 

Kelle götürür gibi, Cibali, Fener, 
Balat, Ayvansarayı geçerek Eyübe gel
diler. 

Kupa meydanlarda yok.. Elanel Bey, 
çocuklara, dilencilere, ıeyyar satıcıla • 
ra boyuna sorguda: 

- ''Beuder'' markalı, alb camlı, he
men hemen tnmvay geniıliğinde, bo • 
yaaı laciver4 perdeleri çividi bir kupa 
arabası gö~dünüz mü? lçinc!e iki kadın 
olacak. Sağdaki taze; ıırtmda leylaki 
ferace; soldaki koca kan; fındıki yeldir-
meli. .. 

Hepsinde ayni cevap: 
- Hayır beyim, öyle bir araba gÖ~ 

medikf •• 

Vezir zade, kabahati kıendinde bu -
luyor, kendine küfürleri, lanetleri yağ
dınyordu: 

- Dinine, imanına okunacak herif 
benim. Dünyanm hayvanı, ahmağıynn. 
Allah belamr verıin, eteklik bende .. 
Kabrin Eyübün neresinde olduğunu 
sonnak yok muydu? 

Ak1ma geliverdi: 

Herhalde yukanlarda, bayır üstün
de, Ramiye çıkan yolun civarında oJa. 
cak... O halde Edirnekapıımdan geldi
ler; daha kabirdeler .. Sonra, bayır aıa
ğı inip Türbei Halidi ziyaret edecekler. 

Haydi, yine çala kamçı, Defterdar -
dan yokuı yukan; Topçulardan Ramil 
kııla.smm yolu ••• 

Ogünkü bava, yazdan kalma; nefes 
alınamıyacak kadar ağır .. Vezir zade, ' 
etrafı iyi görebilmek için faytonunun 
körüğünü indinnit. GünC! beyninde 
ka)'QIYOI', •MSİnde boza pifiriyor.. J 

{Arkmı var) 

Luzitanya yakında 
çıkarı ıyor 

Önümüzdeki nisan ayında Harbi 
Umuminin en feci feliket sahnelerin
den birini hatırlatacak bir gemi kur. 
tarma işine girişilecektir, 

1915 senesinde bir Alman tahtelba. 
hiri tarafından torpillenip batırılan 
Luzitanya lqimli transatlantiğin çıka
rılması için hazırlıklara başlan. 

mıştrr. 

Luzitanya batırıldığı zaman 1,198 
kişi de boğulmuştu. Bittabi bu gemi. 
nin tamamını çıkarmak mümkün ola
mryacaktır. Koca harp kazazedesi 
denizin altında bombalarla parçalana. 
cak ve elde edilecek demir parçaları 
suyun sathına çıkarılıp satılacaktır, 

Bu demir parçalarından yeni si. 
Jrı.hlar imal edilmesi muhtemel görü
lüyor. 

Önümüzdeki mayısın 7 si Luzitan
yanın bat1şının 22 inci ırenei devriye. 
sine isabet etmektedir. Bu tarihte 
meşhur denizaltı fotoğrafçısı yüzbaşı 

Grayg mağruk Luzitanyanın güverte
sinden radyo ile neşriyatta bulunaca. 
ğım umuyor. Aynı 7.nmanda Luzit.ı.n
yanm kurtarılmn ameliyesinin bir fil. 
mi çekilecektir. 

Bugüne kadar bu geminin kurta
rılması işin de iki mani \·ardı: Bun. 
lardan biri, teknenin tam mevkiinin 
tayin edilmemesi idi, Diğeri bo işte 
kullanılmaya yarryacak münasip dal
gıç cihazlarının azlığı idi, 

iki hafta evvel ayni adamlar Tür 
kiyenin Cenup hudutları üzerinde 
ayni hulyaları görmüşlerdi. Halep 
yutulmuş bir lokma haline girmiş • 
ti. Musul, üzerinde dumanı tüten 
bir kebaptı. 

iki haf ta sonra manzara değişti. 
Harp açlığı duyan harp taciri başını 
yastığında oynattı, kafasını bir yan
dan öbür yana çevirdi. Ve yine rÜ· 
yalanna daldı. Şimdi Ukraynayı, 

Kırımı, Azerbaycanı görüyor. Bir 
koldan Ukraynaya, bir koldan Kı -
rıma, bir koldan Azerbaycana akın
lar hayal ediyor. Bu rüya, rüya için
dekiler için güzel gözükebilir. Rü • 
yanın sayıklamaların başkaları için 
güzel, veya çirkin diye değil, fakat 
tahlil bakımından, bir arzuyu ifade 
noktainazarından ehemmiyeti var -
dır. Bu sağ cenah organlarının rü • 
yalarından temayüller, iştihalar keş
fetmek güç değildir. 

Şimdi bu mahzurlar bertaraf edil. 
Türkiyenin dış politikasını harp 

miştir, Geminin de demir kıymetin-
den başka bir hususiyeti daha ola. tacirinin ri.iyasile tabir ederek yürüt· 
caktrr. İçerisinde muayyen mücev- meği kim hatrrlıyabilir? 
herat da bulunduğu zannolunuyor. Bu sadece gülündür. Fakat Türk 

Büyük Luzitanya gemi~i :wo kadem nasyonalizmini kendi maksatlarına 
suyun altında bulunmaktadır. Hal. alet haline koymak istiyenler bun -
buki gelişi güzel bir dalgıç cihazının dan hiç olmazsa propağanda harbin· 
gidelıi!ecei{i azamt derinlik 180 kadem- de bir yardımc:ı kuvvet olarak istifa
dir. Şimdi Pere:c;s isimli bir İngiliz 

de etmek isterler. tarafından tamam<.'n madeni bir dal. 
giç elbis<.'.sİ icad edilmiştir ki 1300 ka. Türkiyenin iç politikası ile dış 
dem suyun altında da bu elbise ile ça. politikası arasındaki irtibatını: 
lışılabilmektedir. ı ••Yurtta sulh, cihanda sulh" şıarı ifa-

Daha dün Millet Meclisi kürsü • 
sünden Dahiliye Vekili ve Parti U • 

mumi Katibi sıfatile konuşan Şük· 
rü Kaya Türk nasyonalizmini: 

A) Sulh amili, .. 
B) Türk milletini medeni sevi • 

yede yükseltmek diye tavsif etti. 
Teşkilatıesasiye Kanununun anate· 
meli olan Parti programında da bu 
nokta böylece anlatılmıştır. Bu ta • 

riflere göre Türk nasyonalizmi sade
ce sulh ve medeniyet yolunda çalış· 
ma manasını ifade eder. 

Türkiyenin istiklal Harbindenbe
ri devam eden dış politikası sisLemll 
bir şekilde sulh bekçiliği esasına is
tinat etmiştir. Lozan sulhü bunun 

ilk garantisi idi. 
Mil1etler Cemiyetine girişi sulhü 

korumak, sulha hizmet etmek eme· 

linin tahakkuku idi. 
Balkan Antantı ayni maksatla 

kuruldu. 
Montröde imzalanan mukavele 

sulhü biraz daha emin bir hale koy
mak arzusunun ifadesi idi. 

Son Hatay anlaşması sulha ne 
kadar de: er verildiğini isbat eden 
henüz mürekkebi kurumamış bir 

vesikadır. 
Türkiye Sovyet münasebetlerini, 

Türkiyenin eski komşularile ve dün· 
ya milletleri ile olan münasebetlerini 
bu zaviyeden tetkik etmek icap eder. 

Sulh koruyuculannm memleket· 
lerini hatırlıyarak uykuya dalan 
harp tacirleri isterlerse uykularına 

devam etsinler. 
Onlara verilecek cevap bi.iyük 

sair Tevfik Fikretin iki mısraıdır: 'l: 

Gece?er 1uiimüıe hayrolsun · 
Biz sabah istiyoruz aabah! . 
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Dünkü mühım maçlar 
Fener bahçe & Galatasarayı 4 - 1, 
Güneş - Beşiktaşı 1- 2 yendi 

Gecedenberi devam eden yağmur 

futbol meraklılarını biraz korkut
muştu. Saat bir buçukta kapalı tri
bUnler tamamen dolmuş, açıklar kıs
mında bir şemsiye altına dört kişi sı
ğınmış, saha vıcık vıcık çamur.. Tri
bünlerin önündeki yollar geçilmez bir 
halde .. 

Tribünlerde bugünkü karşılaşmala
rın neticeleri hakkında sürekli müna
kaşalar devam ediyor. 
Havanın bir gün evvelki güzelliği 

ile bugünkü yağmur ve çamur ~ehre
Jere bariz bir iç sıkıntısı vermiş .. Her 
kes güzel bir maç göreceğini ümit 
etmiyor .. 

Maamafih sahanın çamuru maçla
rın zevkini ve helecanını bozamadı. 

Fakat oyuncuların top kontrolünü, 
koşmalarını ve top stoplarım azami 
aurette gUçleştirdi. 
Havanın bozuk olmasına rağmen 

88.hada bu maçların müstesna kalaba
lığı göze carpıyordu. 

GtJNEŞ - BEŞIKT AŞ 
Tam saat 14 de takımlar sahaya 

~tktılar. Güneş: O"hat - Faruk Ha
Jil - Daniş, Rıza, lhrahim - Melih, 
.Rebii, Rasih, Salahaddin, lsmail. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Faruk - Fuat, Hakkı, Feyzi - lla
~ti, Uusııhi, Na::.m, Şeref, Eşref. 

Hakem Sadi Karsan. 
tık hücumu Beşiktaşlılar yaptılar, 

Güneş müdafaasında kesilen bu hücu
mu mütekabil bir Güneş akını takip 
etti. 

Oyun güzel ba~ladı.. İlk dakikalar
da ortada dola.şan top yavaş yavaş 

Beşiktaş yarı sahasına geçti.. Güneş
lilerin daha ağır bastığı görülüyor •. 
Buna mukabil Beşiktaş defansında 
111zwnsuz bir sinirlilik var .. 

Açıklar vasıta.sile daima Be§iktaş 

kalesine inen Güneş hücum battı ilk 
daki.lcalarda bir gol kaçırdılar .. 
Güneş daha kombine ve daha ~öre

rek oynuyor. Yalnız sa.hanın müthiş 

çamuru ve kayışı oyunculara azami 
dikkat ihtar eder gibi.. Çünkü en 
ehemmiyetsiz bir vaziyetin bir sürp
riz doğurabileceği muhakkak .. 

Gilneş tazyikından kurtulan Beşik
taşlı1ann yaptıkları mahdut hücum
lar da pek sönük oluyor. 

Altıncı dakika: Rı1.adan sola kadar 
uzanan top Melihle Mehmet Ali ara
sında kalıyor. Mehmet Alinin ayakla 
falsolu bir vuru~unu yakalayan Rasi
hin p15.se bir şütils Güneş ilk golilnü 
kazanıyor .. 

On dakika içinde Güneşin kazandı
iı bu gol oyuna. daha fazla bir hız ve
riyor!. 

Bu esnada Beşikta.~ı üstüste bir iki 
.Jıücumda görüyoruz.. Fakat Güneş 
müdafaası çok gayretli ve enerjik 
bir oyunla bu tehlikeleri atlatı:• r .. 

Güneşin hakimiyeti devam ediyor .. 
Sağdan ve soldan daima muntazam 
iniş yapan Günel] muhacimleri Be!':ik
taş müdafaasında ekseriya favulla tu
tuluyor. 

Bu sırada Feyzinin sertçe bir şarjı 
Danişi sakatlıyor .. Biraz sonra Daniş 
tekrar oyuna giriyor .. 

Ve ilk de\Te tamamen Güneşin 

hakimiyeti ile 1-0 bitiyor. 
İkinci de\Tenin ilk dakikalarında 

yine GünC1 hak.im. Bu sıralarda Rcbii 
kaleye c:ok yal;ın b;r me<:af eden topu 
avuta r.t::.ra1;: mu1rı•':a1:: bir GOl l;açı

nyor .. 
Oyunun bur. r.n f"nr~ 1:i J-ısmı mü

tevazin bır n kil aldı. ş·m n sık sık 

Beşiktaş lıUcuıntarı da görülüyor. Bu 
hücumlar z:.n b"rincl N"z·m, tonu lü
zumsuz s"'rm,."c '"'.lr tile bir gol lat"I

nyor \"C kcn 'i 1c ::""1::ıtlunıyor. Ve 
oyunu teri- cl"y"r .. 

B,..~·ı-t " ::-"'"t ,.,., r"nirli ovunu dc
ftm (' r .... v ... bu ~nir c1aima k""r.di 
aleyhterirıt' .. . 

Devrenin ortaların:ı. doğru !!aı'f.d:ın 

gelen topu yakalayan Rasih sıkı bir 

vuruşla .Mehmet Alinin müdahalesint> 
rağmen ikinci golü yapıyor. 

Beşiktaşlıların bu gole itirazını ha 
kem kabul etmiyor. Ve oyun 2-0 GU· 
neş lehine devam ediyor. Bu 21ıra.d& 
Hüsnünün hatalı ve önden bir VUl"U@U 1 
riz favulu hakem penaltı ile tecziye 
ikinci defa Danişi sakatlıyor. Bu ba.
etti. Fakat Rasih bu fırsatı kullana
mayarak bozuk bir vuruşla topu ka- • 
lecinin eline attı. 
Şimdi Güneş Da.nişsiz, Beşiktaşta 

Hakkısız olarak oyuna devam ediyor
lar. 

Beşikta.şın üstüste çıkardığı hücum 
lardan birisinde top on sekiz içinde Fenerbalıçe taJcımt aahaya çı1carken 
!brahimin koluna değdi.. Penaltı 

Hüsnünün sıkı bir .şütü Beşikta.1a ilk 
\'e son golünü kazaı.dırıyor. Ve maç 
da biraz sonra 2-1 Güneşin galibiye
tile bitiyor • 

Beşiktn.,5.n daha az sinirli ve itidal
li bir oy,unu belki neticeyi bir bera
berliğe çevirebilirdi. 

Fakat şurası da muhakkak ki dün
kü Güneş takımı iyi bir oyun çıkardı. 
Bugün için Güneş takımı kombine ve 
bütün hatlarında esaslı bir anlaşma 
olan kuvvetli bir takımdır. 
FENERBAIIÇE - GALATASARAY 

Senenin en enteresan karşılaşm.aın 
olan bu ikinci maçı halk büyük bir 
heyecanla bekliyordu. Çok gecikme
den evvela Galatasaray biraz sonra 
da Fenerbahçe takımları ıiddetli al
kışlarla sahaya çıktılar. 

Fenerbahçe: HÜ8ıa~ttin - Ya~r, 

Fazıl - Cevat, Aytan, Re~ - Na
ci, EMt, Ali Rızıa, Bülent, Fikret. 

Galatasaray: Atmi - Refat. L"t· 
fi -J"l'OOk, lbH-, s..a ~ ·~ 
Sü~n. B~ı \ V.,C..,.,,. Can• 
Maçı baş hakem Boci idare ediyor .. 
Fenerbahçe takımında Niyazi, G&-

1atasarayda da Gündil.z yok .. 
Oyunun ilk dakikalan miltevazin 

olmakla beraber Galatasaray u bir 
zam.an için bu beraberliği lehine çeVi
riyor. Fakat bu üstünlük ~k az de
vam etti. Top mütemadiyen iki kale 
önünde dolaJiıyor. Bu sırada Fener
bahçe ve Galatasaray kaleleri birer 
tehlike geçirdi. 
Beş dakika kadar devam eden bu 

mütevazin oyun yavaş yavaş Fener 
lehine inkigaf etmeğe başladı. Sağdan 
Naci vasıtnsile uzayan top Rızaıım 

kafa.sile avuta gidiyor. Arkasından 
yine sağdan başlayan ikinci bir hü
cum daha Galatasaray mUda!aasmda 
tutuldu. 

Fener muavin hattının muntu.aınan 
pasları tesirini göstermeğe başladı. 

Şimdi Fenerliler, bir hilcum serisi ya
pıyorlar. Fakat, bu hücumlarm ekse
risi sağdan oluyor ve Galatasaray ka
lesi için daimi bir tehlike olan Fikrete 
top <;ok az gidiyor. 

Sahanın mi.ithiş çamunı oyuna yal
nız top kontrolünde mileesir oluyor. 
Maç, her zaman.ki Galatasaray - Fe
nerbahçc maçları gibi bütün heyecanı
nı muhafaza ediyor. 

Bu sırada Galatnsarayın Ustilste 
iki hücumunu görüyoruz.. Bu hücum
lardan kurtulan Fener müdafaası 801-
dan inki.saf eden ilçüncü bir Galatasa
ray akınını tutmağa muvaffak olamı
yor. Ve Danyalın kalenin tam önüne 
ortalad ~ topu Bülent hafif bir dokun 
ma ile Fener I:alesine bu 15ezonun flk 
golünü yn.pm:ı.0a muvaffak oluyor. 

Galatacıaray tribilnUnde bliyUk bir 
sevinç var. Buna mukabil Fener tri-
biinü sessiz.. 

Oyun yine Fenerbahçe lehine de
vam ediyor. Yine sağdan bir Fener 
hücumu. Top Esattan Naciye geçiyor .. 
Srkı bir şilt .. Fakat Avninin yerinde 
bir plonjonu ile Ga.Ia.taMray bu tehli
keyi de atlattı. 

Oyununun ortalarma doğru bir Ga
latasaray hücumunu keeen Fener mu
avin battı topu muhacimlerine geçiri
yor. Rızanm sağa doıJru ftl'diği topu 

Naci yakalıyor ve Suaviyi atlattıktan 
sonra sıkı bir şüt çekiyor top Galata
saray kalesinin Ust direğine vuruyor 
ve bu sırada Bülent yetişerek hafü 
bir VU!'U§la Fenerin beraberlik sayısı
nı yapıyor. 

Şimdi akriılar müteva.zhı.. Fener sol 
dan da. işelemeğe bqladı. Bu hücum
la.rdan birisinde Fikretin çektiği kor
neri Avni güçlükle kurtardı. Arkasın
dan Necdet vasıta.aile Galata.sarayın 

bir hücumunu Fenerlller favulle dur
durdular. Sıkı bir şilt.. Fener kalesi
ne tehlikeli bir sa.niye daha geçirti
yor .. Fakat Hüsamm yerinde müdaha
lesi bu gol tehlikesini uzaklaştırdı. 

Bunu takip eden birkaç Fener hü
cumu da semeresiz.. Ve devre 1-1 biti-
yor .. 

tık devre daima oyun Gala tasa
rayın yarı sahasrnda oynandı. Ceva
dıv, Aytcnin ve R*dın yerinde pas
ları Fener hücum hattına daima fır-

sat Uidas ~grdu. 
F taJ4y tnüdi.f aasmm 

'Paz!I'. g~ti e biraz-ela Ff!ner usta 
muhacimlerinin beceriksizlikleri bu 
ilk devrede bilhassa nazarı dikkati 
celbeden noktalardır. 

İkinci devre yine Fenerin devamlı 
hücumlarile ba.~ladı. Henüz ilk daki
kalar .. Muavin hattından topu yal{a
layan Reşat, sürerek Galata.saray on 
sekiz çizq-isi üzerine geldi ve derin 
bir pasla topu san kırmm mlldafile
rin arasından geçirdi. Yerinde çıkış 

yapan Bülent, k?Sa bir vuru~la Fener
bahçeye ikinci golilnU kazandırıyor. 

Sarı lacivertliler bu golden sonra 
daha esaslı hücumlara ba.~ladılar. 

Şimdi Fencrbahçenin sol tarafı da 
iyi işliyor. Oyun yine Galatasaray 
yan sahasında oynandığı halde, Gala
ta!araym bazı tehlikeli hücurnlarmı 

görüyoruz. Bu hücumlardan birinde 
Necdetin Fener kalesi önüne kadar 
getirdiği topu BUlent, havadan bir 
vuruşla avuta attı. 

Galata.sarayın ikinci bir hücumu 
da.ha, fakat kornerle neticele~en bu 
hUcumu da Fener müdafaası kurlan-
yor .. 

San kmnızılrlarm bu iki hücumu-
nu Fenerbahçenin s~.ğda.n ve soldan 
iki tehlikeli hücumu ta.kip ediyor. Bu 
hücumlardan birinde Salim Cevada 
lUzum!uz bir favul yaptı. Ufak bir 
çekişme fakat hakemin bütün oyunun 
devamınca müessir olan sert ve ye
rinde mUda.haleei buna da yetişti. Sa
limi hakem dıfl}arı çıkardı .. ~f mdi san 
kmnmlılar on kişi olarak oyınıa de
vam ediyor .. 

Galatasaraym orta.dan sola umnnn 
bir hücumunda Danyalin sıkı bir sü
tUnil Hüsam kurtarıyor .. 

Şimdi top Fener muavin hattından 
Naciye geçiyor. Nacinin hücumu da 
avut .. 

Avutu atan Galatasaray müdafii 
Ali Rızaıım ayağına veriyor .. Ali Rı
za Avninin kaleye geç girmesinden 
istifa.de ederek uzun bir vuruş yapı

yor.. A vnirun kalede olmadığını 1.a11-

neden LO.tfi topu elle tutuyor .. Penal
tı .• Kalecinin bariz bir hatası olan bu 
penaltı Fikretin plase bir ~ütile üçün-

cü defa Galatasara.y a~lanna takılı
yor .. 
Artık sarı Hicivertliler galibiyeti 

garani..i etmiş bir vaz:yetteler.. Ve 
oyun aynı hararetini muhcl'aza. ede
re';: devam cd"yor. Sarı lacivertliler 
mütc:nnd"yen lıi.icumda. Oyunun b!t
mes:ne beş da.kil~a var .. Sarı kırmızı
lıların kale.si önünde derin bir pas 
ya :aluyan Bülent f'ererin dördüncü 
golıinü de yapıyor.. Ve biraz ı:onra 
da lik ml'<;1arının en enteresan k:ır

şılasmusı 4-1 Feneı balıçenin galibiyc
tilc bitiyor .. 

Sarı luch"crtliler bu galibiyeti hak 
edecek bir oyun çıkardılar.. Fener 
muavin hattı bu galibiyetin b~lıca 

amilidir. !kinci devrede Fener orta 
muhacimleri de birinci devreye naza
ran cok iyi idiler. Ve bilhassa Fcner
ba.hç~ talcımmda esaslı bir anl:ı§ma 
nazarı dikl·ati celbcdiyordu. 

Fenerbahcc dünl~ü oyuni!e galibi
yeti haketmiş bir takımdır. Galatasa
ray takımına gelince: 

Dört gol yemesine rağmen müdafa
ası daha fazla calıştı. Galatasaray, 
muavin hattı zayıf ohın bir takımdır. 
Ve dünkü oyunda Fener hücumları 

daima miidafaa.da karşılanıyordu. Ve 
Fener muhacimleri bütün oyun müd
detince san kırmızı muavin hattını 

daima kolaylıkla geçtiler. 
Galatasaray muhac!m hattı idn. 

tabii muvaifa .. 'ltiyetli bir oyun çıkardı 
den~~z.. Galatasaray orta muhııcim
lcri de daima topu tazıa ayakta tut
mrut suret!le Fener defansmm vazife. 
sini kolaylaştırdılar .. 

S. Taylan 

Dün şeref stadında 
yapılan maçlar 

Süleyınaniye EyUp ta.!nmlan ara
sında yapılan maçı 9·0 Sülcyrnaniye 
kazandı. 

Eyiip takımı bu maçı 10 k"~i olnra.k 
oynamıştır. Süleyrna.niycliler ilk dev
rede 4 ve ikinci devrede beş gol ya.p
mışlarJir. 

Topknpı - Anado1u arnsmc1a yapı

lan maçta ilk devreyi 1-0 galip bitiren 
Top!ı:apılılar ikinci devrede yedikleri 
\iç golle sahayı 3-1 mağlup terk et
tiler. 

İkinci kümeden Altmordu - Davud 
paşa takımları arasındaki maçı tla 
5-~ Altmordu kazandı. 

Yunan - Bul~ar f!Üreş 
maçları 

Atin3. 7 (Hususi) - Yunan ve Bul
gar federasyonları arasında yapılan 

bir itilll.f üzerine amatör Yunan güreş 
çilcrinden müre!<kep bir grup ya.kında 
Sof yaya giderek Bulgar amatörleri ı 
ile müteaddit gür~ler yapacaklardır. 

Dün Ankaara gapılotı 
koşıııar 

Ankara, 7 (Telefonla) - BuıU' 
katagori üzerine bir sokak kotu•ıl :. 
pddı. 12 kilometrelik mukaveaıet 1 
,sus~~u Ankaragücünden Hüse~iıı ~ 
dak to:a!:la kazandı. 4 kilometrelik. 4,l 
koşusunda Ankaragilcünden Şevki 1 
dakikada birinci geldi. ., 

Küçükleri teşvik için yapıları 4 ,,,., 
metrelik ko~uyu da AltmordudaJI 
met, 14,13 dakik.ada kazandı. 

Ankara şamviyonlul' 
maçı gelecek hafta 
Ankara, 7 (Telefonla) - a.-.; 

Aı:lanada Seyhanın taşması feJikC.:- • 
yoksul kalanlara verilmek üı~re ,,djl~ 
kara mıntakaın tarafından tcrtıP 1 
futbol turnovası maçlarının bu~ ı-' 
mi finali yapıldı ve GcnçlerbirJığ•..,,. • 
rılckalegücünü; Dcmirspor da )4~ 
fızgücünü 1-0 yendiler. öniidl J 
pazar Ankara !}ampiyonluğunu , ' 
edecek olan Ankaragücü - Gel'~ 
birliği maçı yapılacaktır. Maçıtı ~ 
si ne olursa olsun bu iki tataııı• -; 
federasyonu tarcıfından tc,kil edil ı' 
olan Milli kümeye Ankara naaısO' 
bil olacaklaridır. 

Ticaret Odalar. 
•ermaye 

Ticaret ve Sanayi odalan 
namesinin 1~ inci maddesi 
heyetince değiştirilmiştir. 

Yeni madde mucibince odalat 
sene gelirlerinin yüzde onunu 
a.'l(çe~i n:ımilc a:rmıca.klar ve ";. 
ileride kurul::ı.cn!< ''Türkiye 
ve Sanayi odaları b1nkası.. nıtl et 
ınayesine ta."1'"!'3 o'un::ıcaktır. ıf 
ayırmış olduğu nkçcsi r.ıi 
bankanın scrmaycd:ı.rı o!acaJtU'' 

Den·z bankasıA 

Deniz b:ınkası tc .. kili için sSl 
ıızun müdde~tir y~nrlm::.kta ol ~ 
kilder bitmis ve bu husu'"ta b 
nan kanun proic";i E<ıc:;veltalettJI 
m:5tir. Proje. di•;.cr taraftan, ~ 
vel<a etince tetkik cd:ım--ırtcdit· 
ce bir raporla Barvc!:a1cte 
ccktir. 

Bu proje. Dezıizyo'ları id~~ 
kay, f:ı rika ve h::.vı.,~·ar, ktl• 
ve g('mi kurtarma gibi cleniı 111 
sclerilerile İstanbul ve tznı!r 
idareleri Deniz bankasın& 
maktadır. 

Merkezi tstanbulda bulun~ 
bankaya konulacak ilk seJ11l 
milyon Türk l!r::ı.sı olacaJctıf· 
ya.kında mccfü:e verilecektir. 

Kapalı zarf usullle ehs~ltme llônı 

Nafia Vekaletinden: 
9 4 1937. Tarihli Cuma günü saat 16 da Nafia Vekileıj.,dt 

ve Köprüler Re:sliği eksiltme; komisyonu odasında (136 000) &ı
bedelli Erzurum Vilayetinde Erzurum - Ağn transit yolunda fi 
suyu üzerinde yapdacak demir horaaım köprüsü inşaab kapab ~ 
le ebilbneye konulmuftur. Ekailbne taıtname.i ve buna mületr.." 
evrak ( 680) kurut bedel mukabilinde Şoee ve Köprüler Re:·-1 19M1""' 

nabilir. 
Muvakkat teminat (8050) liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik v~ 
ve demir köprü iınaabnda ihtiauı olan Fabrika olması ceya bir 
yapbğı köprünün bedeli en u 50 000 liraya baliğ olup bu 
iyi bjr surette yaptıklarını İspat etmeleri mefruttur. 

Teklif mektuplannm 9 4 1937 Cuma günü 
Komisyon Reialiğine verilmesi llzmuhr. (240) (613) ._, 
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KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETESİ 
ÇIKACAKTIR 

llinlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kmlaya Jardım olacaktır. Fiyab son sayı. 
fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruttur. 

l<ENoi REKLAMINI 
l<endi Yapacaktır 

Mu·· ra caa t ye lerı· • {Yeni Postahane kartısmda KIZILA y Satı, bürosu Telefon: 22653 
l. • Ankara caddesinde VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

YE E~ve'ce de iliin edildiği üzere büyük 
t NıCE p"yangosu 15 Şubatta çekilecek 
t e 30 Sonlianun tarihine kadar idareye 
b~slirn ed ı len kuponlar mukabiJinde alınmış 
0~tün kura numaral arı bu keşideye dahil 
ltak1ır. 

ed· 30 So~kanun 937 tarihine kadar tes 1İm 
•lrneyen kuponların mezkur tarihten 

Sonra h. b" h ·· k " k · k ıç ır u um ve ıymetı yo tur. 

t '"VENiCE piyangosunun gördüğü büyük 
'gbet, bu sigaranın yüksek evsafının 
•ayı h t n alkımızca layıkıyle tanındığına ve 
•kdir edildiğine delHdir. 

Artık YENiCE reklamdan müstağnidi~. 
k VENiCE, harmanının nefaseti ile 
h '1•ndığ1 müşterilerini bundan böyle mu
af aza edecektir. 

'1,.tık Y ENiCE kendi reklamını 
kendi yapacak. J 

İnhisarlar İdaresi 

O hafde hemen i·şreme~e hazır olan Havogaıf 
ı.. - . - r' 

Banyo aletini tonımıyÇ>rsunuz • 
.... • .. . ........ il .. ..._..., 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

HAVAliAII 5DF ·BENİ 
~ , lızAHAT ı istiklal Caddeaı No. 101 
~ bedeli 2019 lira 42 kunıt olan B§ağıda cins eb'at ve mik- -------------------------------------

.,~ 11. 2. 37 pertembe günü aat 10 da Haydarpqada Satıhk Emllkl Olanlara l Tu·· rk Hava Kurumu 
"-._~deki 1 inci İ§letme komisyonu tarafından açık eksiltme ile Sabhk apartıman, dUkkln ve evi ve 
~· arsası olanlar Galata Adahanda (Em-

'te Iİrnıek isteyenlerin 151 lira 46 1ruru,1uk muvakkat teminat ilk ve Sigorta itleri BUroauna) tapu B o y Q k ~ •. yan g osu 
l'e 2 senetlerile müracaatları menfaatleri ik· _-

'490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme tizasmdandır. Telefon: 43837 Ş d. 
'-İte . kadar komisyona müracaatlan lazımdır. im ıye ı~ adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

aat .tartnameler komiayondan parasız olarak dafutıbnaktadır. ı---• Dr.---• 4. CÜ keşide 11 Şubat 937 dedır. 

,tıı-....,Çe(ikçekmefrenhavasevkborusu • <
470

> NiŞANYAN Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
l14s 1/ 2 ,, DiN 1563 boy 7 metre Hastalarını hergün akşama kadar 

,, aynı -y boy 7 metre 3/ 4 ,, ·pus Beyoğlu, TokaUıyan oteli yanmda Ayrıca: 15.üOO, 12.00000 10.000 liralık ikramiye'erle 
r- Mektep sokak 35 numaralı mua-

. yenehanC21inde "tedavi eder. (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
~ beclellerile miktar ve vasıflan apğıda yazılı 2 grup mal· Tel: 40843 ---• 
lo,~ anı ayn ihale edilmek üze~ 18-2-937 Pertembe gunu 

Ydarpapda gar binası dahilindeki 1 inci itletme komisyonu Büyükadada Yılmaz Tilrk caddesin- Nafıa Vekiletinden: 
'İte~ eksiltme ile satın alınacaktır. de eski 48 yeni 62 numarada sakin iken 

1- .ainnek isteyenlerin hiza lanncla yazıh muvakkat teminat ve elyövm ikametıAhı meçhul Sava Pat - 1 - 20 Mart 1937 Cumartesi ıünü saat 11 de Ankarada Vekalet 
hı ttiği vescikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komia - rikyadise, Malzeme F.lcailtme komiayonunda üç grup 11 parça atelye tezgÜımm 

liz .ı_ 8 · · ı k · dan Adalar Sulh Mahkeımeıainden: 81'11ft 81'11n ve ka--1• zarf usulile eksiltmesi yapdacakbr. 
l 

'--• ~ . DDwr. u lfe aı t prtname er omıayon paruız o· -r •· -r a-u 
~dır Hayretle gayian ve müıtereken mu- 2 _ Eksiltmeye konan tezgihla nn cim, muhammen bedel ve muvak· 

\.....':. 3oso d · tasamf bulunduğunuz Büyükadada kat teminat mikdarlan: 
~ 4e3 ~ et muhtelif şekil ve eb'atta Su tesviye fİşesi muham · Yılmaz TUrk caddesinde eski 48 yeni 62 Grup Adet 

' l~lla ve muvakkat tem inalı 3473 kuruttur. N, Ju ev ve bahçenin gayrikabili tak • 
'lc.J..; kilo Silinair yağı, 4qo<> kilo motör ve diııamo yağı, ıim olduğunldan açık arttırma ile aa -

h Vakum yağı, 500 kilo Transformatör yağı, 1500 kilo tılarak güyuunun izaleai hakkında sözil 
!'lı ~iı (Gargoyle D. T. E. OiJ B. B. ve emsali) ve 2000 kilo geçen Hayret'in aleyhinize açhğı dava 

bedeli li • 325 1!_ üzerine çıkanlan davetiye ariaaına mil-• (~) n · 4345 · ra ve muvakkat temmab ura 88 
va.c batir tarafından verdiği ıerhte ikamet-

glhrnız meçhul bulunduğu anlagılmı' i v k 1 d olduğundan ilAnen tebliğat icraaına ~e 
~tt taat e a etin en: ~':!::"'ka~~:;;:'. ~4 :u:':; 
• • Cltft ziraat ve ziraat makinist mektebi mezunlarından olup da saatte bizzat gelmediğiniz veya bir ve-

'1....!~lib haricinde çahfm akta bulunan ve yeni açılacak ziraat kil göndennediğinis takdi~e gıyabi • 
~~' L..._ ı ruzda muhakeme icra krlınaca~ ttbliğ 
..a~ e •llllllUC iatiyen meslek müntesiplerinin üçer lat'a fotoğraf· makamına kaim olmak üzere il!n olu • 
~~duldan mektebi, mezuniyet tarihlerini, şimdiye kadar nur. (V. N. 20723) 

.....:;-lan resmi ve hususi vazife ve işleri ve bu vazife itlerden --- ---------

L 

iL 

DL 

2 
3 

1 
t 

1 

2 

t 

Cinsi Muhammen 
bedeli 

Lira Kt- · 
225/ 1000 torna 20.000,- l 
250/ 1500 torna 

11 SOX350 Ufki freze 11.000,-
1150X325 Şakuli ,, 

200 Silinciir honik 
tezgahı 

SOOX60 takım z mıpara 

tezgi.bı 13.000,-
500X200 Onive nal ta1mn 

bileme tezg&lu. 

Muvakbt 
teminab 

Lira Kt. 
1500,-

. 825,-

975,--

hi~ ve ite batlama ve aynlma tarihlerini gösteren bir be - Dr. Hafız Cemal 
'clıı...~~ya bağlıyarak tezelden Vekaletimize gönclenneleri ve WICMAN HEKiM 

...... ~~ bildirmeleri illn olunur. (31) (156) Dahiliye Mütelaa .. ,., 

3 - Her gruba ait eksilbne tartname ve teferruab paraaız olarak An
• karada Vekilet Malzeme Müdürlüğünden almabilir • 

4 - isteklilerin her grup için ayrı ayn tanzim edecekleri teklif mek • 
Pazardan baıka gtıntercSe e~ecSen ııımıra tuplarmı Resmi ~tenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 uyıh nüahHmda ÇI • 

-.at (2,3 tan 8 ya) kadar btanbuJd& Dlnn l .. .. • 
yolunda < 10• ı numaralı hu.uat k&bineatnde 1 kan tafımatnameye ıore Vekaletten alımmt 1937 aenesı Malzeme müte • 
hutaıarmı kabul eder. Salı, cumartesi g11r1

1
ahlıitliği vesikası ile birlikte 20 Martl937 Cu:nartesi günü aaat 10 aka. 

ıer1 sabah "9,1J-12°.aaatıer1 bakıkt tukar~,.. dar ... _, __ da v-•---1 t Malz M""dürl' .. w.. leri •~-.ı_ ( 2l6). 
mkhııuatur. Muayenehane ve " teıetoa: ~ caaıe eme u ugune verme 1ıq1111uı:r. • 

22398. Kıfbk telefon: 21044. .(570}. 
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TiFOBiL 
tlr. iHSArt SAMi 

nıo ve ~ ar.ıtılo hastalık larına tutu 
nıamak ıçin ağ11dan aı ıı ıaı ı ito ha~ 

lanrlır l lıç rahaNzlık nrmez. 1 l~ı 
kes alabilir l'uıusu 5 , Kr 

OSMANLI BANKASIN~:\ MEMUR 
AI,MAK lÇlN MÜSABAKA 

lLAN 

Osmanlı Bankasınca bu kere yeni
aen hizmete alınacak Türk memurla
rın intihabı için yakında bir müsaba
ka açılacaktır. 

Yaşı otw.dan a.']ağı olup bu müsa
bakaya girmek istiyenler narnz.etlik
lerini kaydettirmek ve kabul şartları
nı öğrenmek üzere şubat ayı zarfında 
her hafta Sah ve Cuma günleri saat 
9 He 10 arasmda Osmanlı Bankasının 
Galatadaki Merkezinde Kişi İşleri 

Servisine müracaat edebilirler. 
Talipler hüviyetlerini müsbit evrak 

ile beraber tahsil tasdikname yahut 
şehadetnamelerini :ve şayet bir vazife
de istihdam edilmiş iseler, himı.et şe
hadetnamelerini birlikte getirmeli
dirler. 

- Kulak, Burun, B~az • .,.lllt. 
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKET 
HCJSNCJ TARAY 
Beyoğlu, istiklal caddesi Singer 
kar!'r!'mda Saka çılanazı No. 3 

Telefon: 43242 ••• 

YAKIT cep kitapları No. 7 

Muhtelif eserlerden 

fler memlekette 
Birkac qün 

Türkçey~ çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

VAKIT K1TABEV1 

Fiyatı: 20 kuruş 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 ayhk 3 aylık Aytıl& 

Memleketimizde 750 420 2JS t 10 
Yabancı yerlere 1350 725 400 150 

Poıt~ Birliğine 1 
1800 

~O 
500 180 sırmıyen yerlere 1 

T urkıyenın hn posta merlu!zinde KURUN', 
abone yı.zılır 

Telefon 
ldare: 24370 
Yazı i~leri: 21413 

Poıta kutusuı 4S 
ı-elııraf adreaL: KURUN fştı.nbul 

8ası>dığı yer: lstanbul Ankara C.ıddc:ai 

VAKiT Yurdu. 

Sahibi : ASIM US 
Nefriyat direktorü: Refik A. Sev~ .. 

,-

- - --

. . 
/ . . 

BiR RADYO ALMADAN EVVEL 
BiLMELiSiNiZ Ki. 

R. C . A. 35 ıenelik bır ıecrubenın mah· 
sulüdur 

R. C. A lnıaf\ dımagı gıbı i~lıyef\ ve f\e$· 
riyalı" kudrf'lıf\i kon 1ro1 eden 

· efeklrık b" dimağa malıltlır 

R C . A. lslasyonların yerını ' tayin eden 
eleklrık bir gozle İ$1er 

R. C A nın bulun lambaları çeliktendir. 

R. C . A. dan t:JSTON RADYO MEVCUl 
OEÔILOIR, ÇUNKI R. C. A 
OUNYANIN •" BlJYUK RADYO 
TESKILATINA SAHiPTiR. 

R. C A. 9 U 
Radyogramofon 

veresiye 
Salı~ 560 Lira 

R C .A. 8 T· 2 6 lambalı 
veresiye Salı$ 21 O Lira 

R.C A. 8-U Radyogramolon 
veresiye Satış 340 Lira 

•••• ::s=·i' .................................................................................................................................................................................. -............... ·····················•-:.-·· l!I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••.,••••••••• ıo>•••• ••••••••• ~· ••••••••••••• -.•••• • •-••••••••••• • ••••••••••-•••••• • ••• ••• • •••••ü•••••••••••: 

i Bu modellerin hepsi mağazalarımızda mevcuttur 
~i Şim liye ':<adar R. C. A. çeş=t'er'ni b=.r arada göremiyen'er .gelip . mu'<ayese edeJfl r'er• 
a ~ •y•,,..,_v.,=-• .. ur ..... -c:ı•21t'··---··--· ....... •••w•=='''"-=ııLZC==mt1::::::::~:::::::::::::::;;:::=::::.:.:::::::::;:::::.:::::::::::::::::.:::=:=::::::::::::::::··· .. ··:.:~:::::::::::-::.::=:::::~::::::::.:=11• 

• • • • Beyoğlu - istiklal Cadd6 

ADANA: r.:uharrem !-:ilmi Remo 1 DlY ARBEKlR: KÜTAHYA: Yıldız sineması . Doğu Işık Tecim Evi 
ADAP AZ. \RI: İzzet Şükrü EDiRNE: Aziz İşbilen MERSiN: Hakkakoğlu A. Rahrtıl 
AKHiSAR: 1 .ilmi Faiz Arabcıoğlu ESKIŞEI IiR: Hikmet Özgür ve Hasan Tozman ORDU: Furtun Ömer 
ANTALYA: Ahmet Şevki ve Şsı. SAMSUN: B. Albala ve oğhı 

GiRESUN: İsmail Uzunkaya BALIKESiR: Hüseyin Şahlan SiVAS: Ali Rıza Örnek eeJ ~ 
BURSA: Tayyare sineması KASTAMONU: Orhan Server TOKAT: B. Albala ve o~lu • 
ÇANAKKALE: f\lehmet Kızoğlu KAYSERi: Zeki Saatman TRABZON: Harunlar 

1 ÇORUM: Celal Erel KONYA: A. Ulvi Erandaç ZONGULDAK: Mahir Aysen 

Deniz Levazım 
ma Kon:-ıısyonu 

~atınal
ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonun
dan: • 

12 ikincikanun 1937 salı günü kapalı zarfla yapılacak münakasa-
sına talip zuhur etmiyen 1500 ton Kardif kömürü, pazarlıkla satın 

alınmak üzere isteklilerin IS ~ub~t 937 cumii. günü saat 14 de 2138 
liralık teminatları ve kanuni vesikaları ile birlikte M. M. Vekaleti bi
nasında müteşekkil Komisyonumuza müracaatları ve şartnamesinin 
de 143 kuruJ bedel mukabilinde Komisyondan verilmekte olduğu-

{389) 

' Ziraat Vekiletindefl' 
Sivil ve askeri san'at mekteplerinin maki.ne ·ve dem~ 

nndan mezun ve yahut da çiftliklerde ve ziraat müeuuele et-İ , 
ve ziraat makinelerini kullanmaği hakkile öğrenınİ§ olup da~ 
ziraat işlerinde istihdam olunmağa talip bulunanlardan san~t ~ 
zunlarmm şahadetname suretlerini, <liğerlerinin ehliyet vesık f 
iki kısım talibin de şimdiye kadar bu lunduklan İ§lerde? ~ . ~ 
hüsnü hizmet vesikalan ile üçer kıt'a fotoğraflarını bir ıstıdıt~ 
rak tezelden Vekaletimize göndermeleri ve muvazzah ac:Ire' 
meleri ilan olunur. (32) (157) . ~ 


