
, ~tlna sefirimizin 
ziyafeti 

•i ~tina, 6 (A.A.) -Türkiye elçi
k Uşen Eşref ünaydm ve refi • 
• :~'.· bugün elçilik binasında Baş-
il il 1rf etaksas ve refikası şerefi- • 

C'!!bir öğle ziyafeti vermişti;. 

HERYERDE 3 K U R U S, r 
VAK Dır 

Sarkı MUsabaka 
' KUP()NU 
No - 24 7-2-939 

Bu KupoAlarr Toplaymız 
)'ijk u ziyafette hariciye nezareti 

.., •ek ınenıurlan ile bazı elçiler {t. YIL· 22 * SAYI: 1756& 
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' Şehir Mecli;nin d

1

~'~EkE~J, ·::·ıs,~sin'd~ General F ranko sulh 

30 adet olduktan sonra en ~ok 
beğendiğiniz şarkının güttesJ7le 
beraber bize gönclerccckslnlz .• 

-- C 1 tST\N'BUI •Telgraf: 'AKrra Posta u urn. • 

......_,... ~ _., www:ı .....---- - ~ .. -------------------~ ....... -'7 rt""lll __ ____. 

Vali ve Belediye Reisi 
'lnesai programını okudu 

S5~ alan azalar hükOmefin mali yardımı olma
dıkça imar işinin başarılamıyacağını söylediler 
~ ~-·- - ~ .. 

ltalyanın güvendiği . kuvvet? 1 

" ~ııa fh~ llta meselesi artık son t' 'llıı girdi. Bir tamrtan 
>'ııt llrl'eisi Azana'nın Fransa... ic: 
:"lıhıı ıı.sı, eIJı bin kişi1Jk bir ts-

Yazan: Ast m Us 
kuvl"etlcndirmişlercll. H iililsa 
cumlıuriyet~ilcrin stratejik vn
z.iyctleri manen ye maddeten 
General Franko kun·etlerinc 
karşı mukavemet edecek bir 
!ıal<le bulunuyordu. 

teklif ini reddetti 
Fransa hududuna yakın 

şehirler düşüyor 
=.:;:;::::;;::::;;:;:;;;~---:;-, C um huriye t ordusu 

• Fransaya geçıyor 
ispanya harbi 

Fransaqa karşı /falyanın 
bir za1€e1 i imiş l\el\ cunıhnl'iyetçl ordusunun 

""a~ı hududundan Fransız 
~ltşu arına girmek üzere bu
~''el{'· diğer tamrtan İtalyan 
'41~·~1{ 11

L l\Insollni'nin Romada 
a~ bı., faşist nıeclisini toplıya
"aı-ı t.a1oııı yeni ve mühim a., u 
hır a şı bu son safhanm 
. ettnı ay<lınlatmağa. kfifi. 

Fakat yakın bir zaman Cl'· 

vel Littoro İtalyan motol'i.ze fır
kası kralcı tıskerJcro iltihak e
dip de tanrnız hareketlerine 
ba.)aymcn. cephe ,·azi~·rtlerinde 
büyük bir değişiklik görüldü: 
300 İtalyan tankı, gene ruotörlii 
toplar ve mitralyözler ile bera. 
ber gayet sür'atli bir surette 
cumhuriyetçiler cephesinin bir 
sağma, bir soluna doğru tarama 
hareketleri yaptı. Bu hareket
ler karşısıncla cumhuriyetçi cep
• - • - 1.~~ .rlnwth~ .. ,.. ,...;;lrfiİlrİİ n'f}rü] .. 
dü. Zira cumhuıiyetçileı· ric'at 

Vali tıe belediye reisi Lutfi fr.mıar programını okuyor 
(Yazısı 6 ıncula) 

be.,li 
,...._ n - noma mihverinin ~·<ııaıq. 

~,! t.'.ı-a 8tediği ilk netice Gene-
f ~~ ;ıcoru. bütün lspanyaya 

eıcı 11.tnak idi. Bu netice ar
e eclilm.iş sayılabilir. 

~~,~ llAJ._ _ _ .,..,_ 1.,., .... .,.. vAnİ ,..,_ 

tt l!tJ ~ el' olduğwıu resmen 
~ş ~l'e hildinnek işine sırıı 
lı. 1 ellıektır. 

) 'll. l·a 
~tıı~l'i ll.lar lspa.nyol cunılıuıi-

: \el'! t aleyhine kazanılan bu 
1 t(lt allıanııyıe kendilerine 

hatlarının kesllınesl tehlikesi 
karşısmda bulunuyordu. 

, Y<>l'lal'· 
lı.ı Qel.l • ya cephesindeki müdafaa hattı
~tatı eı·aı Frankonun zaferi nı bir noktada. tcsbit etmeğe 

' 'l\tııq 
0
1.'dusunun zatericllr; tmkAn bulnnamadı. 

İşte bugünden itibaren harıı 
talibi cumhuriyetçi l'iöpanyanın 
iıleyhine dönmüş oldu. J{atalon-

~ t1:t~i ~ xn:ğlU.p olan da. cum- Onun içindir ki şimdi İtalyan· 
b~ll<ltıl'.'~ nyı:ı dc~ll, Fransız lar lspa1.1ya. harbini General 

'l0
l'lal' .B Frankonun ordusu dej:,ril, 1tıı1-

~'~tsll~tıt~ı c u sure~Ie F.ran.sa,.. yan askerleri kazandı, diye ba.
~~ ı~ a 1_ Uinhurıyetçılerıne i'J.ırmakta kendilerini bnklı bu-1laı.. !i~el'i Yar l tt 1 "' 
~ ıı. 'talesi 1 ~ mıın a y~n Iuyorlnr. Gene bwıun ic;in Fran-
ı-'ıoıı,:11l.tllla~ ~:etıccsiz kaldıg-ı: sızlarr tehcllt edecek surette ile
\ il l~ teyorlar. Hatta riye gitmekte mahzur görme~ lır}ıı."" 1tanın istekleri kar-
~-~ ..... "•lıkave yorlar. 
h~~lıliye met edecek olur. Bu şekilde lspruıya dahili 
\lls tQaı;ı~ tc;ı İspanyol ordu- lıarbinl cumlıuriyetçileıin a1cy-
1~. ~ 'I.. up eden kuvvetlerin Jli irmiş olan Musolini'nln ~"I;~~ ••ttduıı . ne çev . • 
~ ~· ll~:tkça. a~:°11' tecavüz e- son kararı: şudur: General Fran 

, ~il lol'lar. soylemekten çe-j ko tamamen İspanya toprakları. 
'~ıı- ltıl{at il na haklın olmadıkça ltalyıın as· 
~r1111ll)'o1 o:rq aıcıe Cumhuriyetçi kerleri buradan ayrılınayacnk· 
1~1 \tı. 1' llsu General Fran-

~11:a.rı1l\ ~:etıe:rmden ziyade tır~caba İtalyan Da-:;vekili, Ge
t4 

11
l·11. .. b"l'ı.tdan do,rruya ts. neral Frnnkonun tamamen İs-

~.''"\,. ~0tldcrclj:-n mekanize .. erı"nde h"kim olmasm-I <. .... OJl. •• ~.. panya. uz u . 

'ıı ~~ t 'Uı<le Dıağli'ip olmuş- d"n ne gibi bir mana murat edı· ı. '~ ıl'ka L ... 
'114 l.{)38 ittoro adı veri- yor? Yoksa General Fra~koyu 
~ tııı:ıtoli seensinde yenibaş- Fransa aleyhine bir askcrı ittl
~ a.l'.ıııo ıe ecınen kuvvettir. fak ile bağlamadıkça. ve tsp~n-~ ~f:t l\ Cehh ıh ~~;1ıeı1Q'l'l .... esinde bulunan yol milletini Berlin - Roma m -
tn • ~leli ll. bir 1llücldet evvel verine kazanmadıkça. Halynn 
t. {ıN. btaı ~ kil e 
ıı.ı~ "'ll.sı ••tnata göre Litto- askerleri İspanyadan çe ın • ' 
h ~t l>ıotij ı t ? "l~ta. t-<ı.ı).ii 1 r Ü. toplar ile a- yece.ktir, demek mi is eyor · 
1tt "'lloo t ı Cl'(]en bac;ka orta ASIM US ~ • -C,' ll}\1- ' 
1~ ıı.rııq "'-tan müteşekkil l ~I' tı lll-)ll .1 ~'1ıı e ha "e zırhlı otomo-

V ~t,,tl\r:eltet e<lcn asker-
l ı ela Doo ü bulmak-

~ , t~ 
11.tt, l'o '•rıc 

~14-1\t~~\(el'i ic~1llrn en baıiz 
~~~il.le ısa~a Plara göre gayet 

- l,lt._ hııı3.ethı soıa. hareket et-
1kı~ "''to t <le <>lnıasıdır 

~-- htı 'l'kıı.sr p · 
~ . ~l't•h !)ll)~.t(} , ranko cephe-
l'll :tQ. .. esıl\ıl etı e\"veı Ratalon
~l ıllıı.ı.cıataa ~ eııınııuriyetçile-
1 ~ • lltl' b a~.ıl-"eti fe,·kalil<le 
~~ "eltl. lt~••k 
Qlı.ı.~~tıt llt ~e Rt'1ledeııberi 
~l't ııııllll.t n elUnhnrlyetçl· 

gıht a., ııe tec~ olun
teşlctıtttıar.nu da 

Şirketlerin satın alınması 
Ank~ra, 6 (Hususi) - Nafıa 

Vekaletinde satın alınan şirketle • 
rin mukavelelerinin hazırlıkları 

yapılmaktadır. Havagazi ~ir~etle. 
ri ile müzakereler ilerlemıştır. 

Maarif SOrasına doğru İ , _______ ._____ : 

Maarifte Rasyonel ı· 

J 
Islahat Nasıl 

Y apılmalıclır? 
f Bugiln Oçüncli sayfamızda f 
i ................ -·····-·--·-···· ... -· .... 

.umanda. eşya kaçakçıhgı yapanlar 
·-···························································-·-

Vapor kaptanı Ozvald Beykoz müd
deiumumiliğince tevkif olundu 

Çemberlayn 
Henderson'un 

sualine cevabı: 
" F ransaya tecavüz mem· 

leketimizin iş birliğini 
harekete getirecektir,, 
Londra, 6 (A.A.) - İşçi partisi 

liderlerin.den Henderson, bugün 
Avam Kamarasında Başvekil Çem 
berlaynden B. Bonnetin Fransız 

mebusan meclisindeki son beya -
natınm İngiliz hükumetinin nok -
tai nazarzna mutabık clup olma • 
dığını sormuştur. · 

Başvekil Çemberlayn, Hender -
sonun bu sualine aşağıdaki cevabı 
vermiştir: 

Bana gelen haberlere göre, 
(Devamı 11 incide) 

(Yazısı 2 incide) 

Muhittin üstünda
ğın muhakemesi 

2 Martta başhyor 
Ankara, 6 (Hususi) - İstnbul 

otobüs işlerinde vaki olan yolsuz. 
luktan dolayı Muhittin Üstünda -
ğın muhakemesine temyiz mah -
kemesi dördüncü ceza dairesinde 
2 mart perşembe günü başrı?na -
caktır. 

Asri mezarlık yolsuzluğundan 
dolayı temyiz dördüncü ceza da
iresinin Üstündağ ve belediye da· 
imt encümeni azaları hakındaki 

beraet kararı temyiz encümeni u. 
mumi heyeince nakzedildiğinden 

bu davaya 3 mart cuma günü yine 
temyiz dördüncü ceza dairesinde 
tekrar bakılacaktır. Bu hususta 
alakadarlara tebligat yapılmak ü· 
zeredir. 

Fran:ta'!fli lltlcll ellen Oum'hıı tiyc1çi 1spmtyo1 X:aarn1an .' 
(Yazısı 8 nci&) 

Yugoslav yada 
kabine kuruldu 

Zvefkoviç'in teşkil ettiği 
eski başvekil dahil 

kabineye 
değil 

(Yazısı 8 incide) 

Fransız 

Fransa 
RPfsicumhuru diyor ki: 

mazideki gayretlerinin 
semeresini muhafazaya 

çalışa cakflr ... 

intihap hazırllklan ilerliyor 

Paris, 6 (A.A.) - Fransa Re.. 
isicumhuru Lebrun, Cumhuri • 
yetçi i"azeteciler birliğinin ziya. 
fctinde söylediği nutukta uzwı 
müddet hususi ve enternasyonal 
hukukun bütün dünyada esas teş 
kil eylemiş olduğunu ve halbuki 
bu esasa bugün riayet edilmedi. 
ğini kaydetmiş ve demiştir ki: 

Defterler dün tamamlanarak 
intihap teftiş heyetine verildi 

~~ 
. !it~ 

"Bu esasın yerine şimdi adı -
na - Milletlerin tabii emellerin
den kuvvet alan yeni dinamizm 
_ kanunları denilen §eyler ika -
me ediliyor. Bunun kısacası hak 
rejimi yerine kuvvet rejimi tat. 
bik edilmek isteniyor. Hürriyet, 
adalet, ve fertlerin istiklali gibi 
büyük prensiplerin verilen sözle. 
re saadetin ortadan kalkmasına 
boyun eğecek miyiz? Fransa bu. 
na muhalütir. Fransa, demokra. 
si kaidelerine sadık kalan mil -
!etlerle beraber ve atlantiğin öte 
tarafından gelecek sese makes o. 

Fransa ReisicunıTııırıt 

!arak mazideki gayretlerinin se. 
meresini muhafazaya ve bütün 
dünyaya saadetin ve umumi suL 
hün şıarmm ancak ve ancak 
bt. olduğunu göstermeğe çalışa -
caktır . ., 

Ereğli ve çatal ağzında liman 
inşası tetkik olunuyor 

(Ya.mı 11 imıide). 



2 - VAKiT 7 ŞUBAT 1939 

•şaretler: _...___... 

Ankara radyosu 
Randevucu 

Atina davası 
•• 

Yalan Şahitlikten B!t' 
Tramvay, Tünel Şirketinde Et meselesi • Daha Tevkif Edilcl!ı.-

nı bir işin nizamını Jrurmağa B ş ı • d k • Randevucu Atinanın birJSı rtııe! 

N cşrlyata başlıyalı kısa bir • d . 1 . 
zaman oldu. Elemanları yepye- ICra Bire ennde 
talışmaktadırıar. Makine ve ma Geçen Seneden Yeni u g u• • n 1• ş 1 e 1 Ziraat işletmesi liye ceza mahkemesinde gö -, 
kinenln en ince tcferrüatlısı o. Seneye Ne Kadar it Hakkında Müzakereler muhakemesinde §8.hidlik ed 
la.n radyo Jşl yalnız teknik <la _ Devredildi B 1 k O genç kadınlan tehdid ederek ~ 

1 
q~ ~ ~~~.~~ 

vası ?.a ~eğildir. Aynı zamanda İstanbul lcra Reisliği tarafın. m· a z e m e Bayram tatilini şehrimizde ge-ı Eleni, Marika, Katina,ve ~ 
bir kultur seçfye meselesldlr. dan yapılan bir istatistiğe göre, çiren Devlet Ziraat işletmeleri u rac.ı Dimitrinin muhaJcenıeler" 

Bütün bu müşküllere ra.ğ - İstanbul mıntakası icra dairele- t ı • 
1 

· k mum mlidürü Şefik dün akpm dün, geç vakit devam edil~ ... wt 
men Ankara radyosu mütemadi rinde 1937 senesinden 1938 sene e m a 1 n c a 1 Ank d' il t.. U S 1 l h . ~ S 1 a tren e araya önm ş ur. - uç u arın epsı de v . ~..l 
bir olgunluk de\Tesi geçirmek. sine 32.808 iş devredilmiş, 938 se mum müdür Ankarada alakadar- üadelerinde şa.hidlerden bJÇ ~ 
tcdir. Her gün programlar da- nesinde 26.641 iş gelmiş, bu su- . !arla görü§tükten sonra bir kaç ni tanımadıklarını, onları rı;i 
ha olgun, sesler daha normal, retle yeniden 59.449 u olmuştur. Tramvay ve Tünel şirketleri· !erdir. Bundan başka m°?amel.l- güne kadar tekraf şehrimize ge- eöylemeğe te§Vik etmedildeTJ"" , 
sii7Jer daha c;ok Röliyelleri te - İcra dalrelehi 193R senesinden n1n muamelat, tesisat ve malze· tın kontrolüne devam edilmiştır. Iecek ve Belediye ile Ziraat lşlet. dia ederek tahliyelerini ist~ 
barüz ettirerek kulaklara hitap 1939 senesine 30.292 i~ devretmiş mesinl teslim almağa memur e- Bu sabah Şişli deposuna ve te~ 1 

mesinin müştereken organize e- Müddeiumum.t İhsan ise, ~ "il 
etmektedir. Radyodaki teknik diğerleri halledilmiştir. dilen heyet dün de mesaisine de sisat ile depo malzemesinin tes. 

1 deceği et ve süt meseleleri etra- davasında dinlenecek daha~ 
ınenbaı hatalarm zamanla telA. --o-- vam etmiştir. Heyet azalan <Sğ. Um ahnmA8Jna başlanılacaktır. fında Belediye ile mUzakerelere çok §ahid olduğunu ve b c)Jtf' 
fisl mümkün olacaktır. Çnkil Çocuk Filmleri leden sonra şebeke üzerinde meş Heyet bundan sonra, şebeke ve ha başlıyacaktır. serbest kalırlarsa onlan kaO ~' 
bunların bir kısmı bizim elimiz- gul olmuşlar ve transformatör- vai hat ile kabloların tesellümüne Bilhassa et meselesi, kasapla· caklanm ileri sürerek, ib ~ 
de olmıyan ,.e başka rad- Hazırlanacak lerin teslim alma işini bitirm_iş· ge~ı:,ce~. rın son şikayetinden sonra halle- bir tedbir olmak Uzere nı~ ı: 
yaların faaliyeti ne alAkalıdır. llk ve orta tahlil çağındaki ço . L" d k k .., dilmesi li.zımgelen bir derd vazi. yet hallerinin devamını tal~P -4 
Ilir kısmt tecrübe meselesidir. cuklann sinemalardaki filmlerde~ imin a eşya aça ÇlhQI yapanlar yetini almıştır. Kasapların az ko ti. Mahkeme heyeti kısaea :,ıtr!_ 
Tecrübe sahibi oıacatrız Te ha- ~~di ~lar~na g~;e faydaalnma' v ... k·····-····t········· ... 

0 
....... -...... 

1 
.. d ..... 

8 
........... k···-·- 11 d ~k:E:~:~ =tiliJ!:: 1 ::k~~:ı:nr~J'1~~el~ 

talar sıfıra inecektir. arı aanf Ve Jeti tarafından' apor ap anı zva ey oz mu kesile• hayvan miktarının latan gayn mevkuf görülmesi~e u1_ 
Neşredilen eserlere gelince, yapılan t~tkiklerden anlatılmıştır. • bul ihtiyacına klfi olduğunu söy- vererek muhakemeyi talik~ 

bu noktada hüküm vermek için Gerek ılk, gerekse .crta tah!f.'i lemekle mukabele etmektedir. Diğer suçlu Katina ise ~l-

:::.:~a:1:.:!'ı1a~~:; ~:: :~=.:::=:::: :~::k~~: deiumumiliğince tevkif olundu at~cıi1~':1~~=.ıa:.s: ~va=~: ı::=.::!"." 
mütalAalar radyo da,·ası dei'..ril, miz dahilinde ~evirmek suretiyle nelik umumi heyet toplantısını Biri daha yakalandı ,.Jıi! 
menılekeUnkültürünllntAblol. bu ihtiyacın ka11tlanma11na çalışı. Dig" er maznunlar ikametgah yapacaktır. Yine Atinad avasındald ~ ması lAzımgclen fstJkamctlerdir lacaktır. 0 a Toplantıda bir senelik faaliyeti lere, tesir ederek yanlış ifa~ 

b "1 k b f b k ld 1 görüşilldükten sonra bilhassa et meğe sevketmek suçu ile -::.ad· 
Buna radyo değil, ba.':ka ma • Maarif Vekaleti bilhassa tale - a g a nara Ser e S 1r8 1 1 a r meselesi ile kasaplann son oika- adında birisi daha yakalaDJPll'~ 
kamlar geniş mAnnslle kültür beye öğretici filmler' hazırlıyacalZ lif ede d . yetleri hakkında mühim müzake Mikail dUn birinci suJb ~.M 
politikasını idare edenler cevap tır. Bugün Avrupada mevcut bu· Mühim miktarda içki ve eli. , n. epo müdilıil Makna.ına. 

1 

relere geçilecektir. mahkemesine sevkedilJJliş, ~-
vereceklerclir. lunan ve film kumpanyaları tara. ğer eşya kaçakçılığı yaparken re ye aıt mahrem meşhut zaptı Kasapların bazı şikft.yetleri et. su yapıldıktan sonra tevkif 

Radyo müzikten edebiyata, fmdan sinemalara satılan çocuk yakalanan Sokoni Vakum Kum. da vardır. MüdUrUn memurlara rafında Ankarada alakadar ma.. muştur. 
röportaja kadar nelerden bah - filmleri de gözden geçirilecektir. panyası erklm ile kumpanyanm vermek istediği 150 lira para da kamlarla temaslar yapan hayet a 
setsln? Buna ''evet,, veyahut Bu tetkikler kııa bir umanda Eosen • Hong • Kong gemisine evrak arasmdadır. 1 zalan bugUnkU toplantıda izahat s· d·ı • ah' 
"lıafll"u diye oovap verecekler, ikmal edilerek tatbik mevkiine ko· mensup kaptan ve tayfalar hak- Suçluların sorgulan Beykoz vereceklerdir. lçtiamın çok mUna 1 r 1 en C 1 r11 
daha önce: nacaktır. kmdaki tahkiat dün tamamlan . müddeiumumisi tarafından geç kaşa.lı ve hararetli olacağı tahmin k A I d 

t,ı bir gazete ne Jazmalı? -o-- mıştır. GUmrUk muhafaza baş • vakte kadar sürmü§, neticede edilmektedir. Um Q U 
İfi mecmua nelerden bahset. Den,. z ban kf a .tnüdilrlüğü be§ ki§i olan suçlula. fabrika mUdil.rllnün 1stanbulda ----0-

mell 
1 

n dün akşam evraklarile beraber oturduğu karısı ve mektepte 0 _ 1 l Ş 0 
b 

8 
l I 

8 
Boğaz Tokluğun'; 

1,ı ldtaptaa neler belderls, U Mücl"' B Beykoz müddeiumumiliğine tes • kuyan çocuğu bulunduğu nazarı Belediye Hizmetiııd' 
diye soracakları 1111Allero cevaP- .mum '!r a~ lim etmiştir. Suçlular kumpan - dikkate alınarak ikametgaha bağ Ankara Radyosunda 15 Gün Çalıpcal' ,J!_ 
lar a.lmış olmalıdırlar. Bu ce • Şayıalan T ekzıp Ediyor yanm Servi burnundaki gaz de. lanarak serbest bırakılm11tır. Yal V .1 k b k k DUn, Sultanahmet birinci d' 

polan müdilrU Maknamare, ikin. ruz elinden pasaportu alnımıa en ece tiyü onaer ceza mahke slnd bir di1e0 
vabı, ne sadece gazete, ne sade. Deni%bankm, bir senelik bUtUn li' • me e d 8a4 el müdür Hügo, depo bekçisi ls. tır. Gemi kaptanı Ozvald Türk!- 11 ıubat cumartesi akpmı An- davasına bakılmıştır. ,, 
ce mecmua, ne 8 ece kitap muamell.tile. 11 vapur meaeleal kender, .geminin ikinci kaptanı yede ikametgahı olmadıimdan kara radyosUJıda 16 vo 17 µci a. Su~lu dA. MAnJlAtuoh Jalll'·.., 
veremem. Bu 81lalln cevabı an- w 8att. Wn•• 19' ~fnlda_J...t: o-ta ...... ~.._ ... , ,.a.,,ra.-ıu.uuoı. .. -..-- ...... ..,ıus!fw.t. ı..rh.., .. i1T'a.w~ı.ıu. - .1-:ıı-:r --- ... • .... l' ~wu. vu ~ e]jtjl"' 
cak kül halinde verilebilir. Kül kikler yapmağa memur edilen Angelesko'dur. Suçlularla bera _ ların da burada oturdukları an. I bestek:irlarının eserlerinden mü - Yaku? bır_kaç sene e~ ~ 
halinde cevap verilinccro kadar Maliye ve lktısat Vekfiletleri ber müddeiumumiliğe verilen ev- Iaşıldığmdan ikametgaha bağla_ rekkep büyük bir konser verile - darNihesdınki Fai:ih ~ym~ ~ 
ki b nl üf. tt• 1 . d .. kk b' k . N . .• 19 30 d a maıyetinde ~:;...,ld ta m, gazete n, mecmuanın m e ış enn en mure ep ır rak içinde hMise sırasında iki narak serbest bırakılmışlardır. ce tır. eşrıyat o gun , a di larınd iJniş. ,...,.. 1-
radyonun hizmetleri bazı bir za heyet dün sabah tekrar çalı§ma. muhafaza memuruna rüşvet tek. başlıyarak 21,15 e kadar sürecek- b'ye tmemburil 1an. y0ıilD~~ 

ı ba 1 tır H t 
. . . ır o omo mese esı 0 .,,, 

vtycden hayata bakıştan ibaret ara § amı§ . eye mesaısı- tir. tine nihayet verilmiş. ~ .(il 
kalac.aktır. nl kısa bir ~man içinde bitire. Baro inzibat meclisi Sanat'kirlanmız o cece Röne - mandanberi de işi di}encilite,;· 

Bürük prensip daTasııu bil- rek, raporlannı hazırlıyacaktır. aans devrinin gıpta edilecek ka. muştur. Hatta muhakeıJle 
);ık çapta mütefekkirini bekli. Denizbank umum mildilril Yu. Fesih Karannın Verilmesinde Ne Sebap Var? dar güzel olan sanat nümuneleri· sında h&kimin: 
ye dursun! Fa.kat bizim radyo.. suf Ziya Erzin de yeni sene bilt. Yeni Avukatlık kanuna göre, madent vazolar gezdirilmi§, reyler ni verirken gene o devirde yaıa - - Ne iş yapıyorsun t 
mm müsbet kültür hizmetlerini çe ve kadrolarını hazırlamakla İstanbul Barosu avukatlan da, rastgele, içine atılmıştır. Bu ha- mıı muasır tür~ ve garpli ibeıte • Su~e ~: ~ 
fnklira imkAn yoktur. meşguldilr. Umum müdilr dUn bu inzibat meclisi heyetini yeniden reket v~k~letçe avukatlar tara- kirlann eserlenni yanyana çal - - Dılencılık! ceva.bınI ~/ti 

Bir defa müzik killtürilnü hususta şu beyanatta bulunmuş.. seçmişti, fakat avukatlardan MU fmdan m~ap .. vukuunun vU~u: mak suretiyle de aralarındaki ya. so?~ sözlerine göyle de 
Türkiye<lcld 40 bin radyo sahibi tur: nim Mustafa yapılan intihabın u kunu muhil gorUlmU§, tecdidi kınlrğı ve esas birliğini göstermi" ~tir: efJ ,f 

sulU dairesinde cereyan etmedi· hakkında karar verilmi§tir. 1 1 ki dı B t bbU k ; - Belediyede memur il'~ ,,J, 
olan ovo y~ym .. aktadır. Her ak. "-Bankanın bil+"e ve kadro- W• iddiasi 1 Adli k .. , tin K " n1 B t o aca ar r. u eıe s, gar ve rdU ~ _ ,.... gı y e ye ve 1Ue e arara gore ye aronun e§. °k"l . . bil il t 'h . lığım beni geçindiriyo ··-·'CP"'A 
f.!Bm asgarı yuz bin adam ku - Jan Ur.erinde §ahsıma düşen kı. müracaat etmiş, intihabın temdi- kili için şimdiye kadar yapılan iş- garp musı 1 erının . t ~ arı çı- işten çıkınca kimsesiz ~tdo O 
lakla.ruu müzik zevkine açtığı smılan bir haftaya kadar biti. dini istemişti. ler yeniden yapılacaktır. Zira in· ler tarafın.dan t.espıt edılen aynı lhtlyardım da. Çalışaıll~,J' 
gibi izahlarda dinleyicileri mu- receğimi Umit ederim. Umumi • Adliye veki.leti bu intihadaki zibat meclisi bu hazırlıktan yap- 'kaynaktan gelmı~ olmalarını ha - za.mandanberi dilencilik il• 
siki tarihine, cdebt metinlerle, yetle bütün bütçe ve kadrolann usulsUzlüklerl ,gözönUne alarak mağa salihiyettar değildir. kiki misalleriyle bilfiil isbat eden niyonım. _,,i/J. 
garbin artık klAsfldeşmlş izle. bu ay ortasından sonra tasdikten kanunun bu hususta kendisine Dün bu hususta Baro inzibat dünya!1a ilk defa yapılmıı bir tec. Hi.klm kendisine ~ 
riyle karşı karşıya bırakmakta- geçmesi muhtemeldir. bahşettiği salahiyetle intihabın meclisi azalarından bir zat ile rübe clacaktır. bulunan kızmm yanına gi~ 
d feshine ve yeniden seçim yapıl- g~rUştUk. Bize dedi ki: 1 Programda aşağıdaki bestekar- tavsiye etmiş, Dilenci buıı'd',-
ır. Yeni kadro ve bütçeler dolayı.. masına karar vennistir. Bizim b fesih k dan ı ı · 1 k Kızım fakirdir orafl r Usfıaca tertip edilen bu izah- siyle bazı memurların arıkta ka- Ve'·ıı.'etin ileri sürd: ux.n fesih - u arann ann eser en yanyana ça ınaca - - . ğat'rJ. 

... AAl 5 '4 haberimiz yoktur .. Ve.~ilet tara- tır. nilfuslü bir yerdir. Bun&.::.111 rr 
lar hazan bir ses dekonı içinde Iaca.ı;., hakkmdakı' haberler mev. sebebı' andur.· f ..:ı-- h b li- ~ hl _,.. 6 .. 1 ':i'- ınl..RUA enüz ır teb g yapılma. ! 1 - Vivaldi - Kassam zaôe rada dilenemem. Burası 
ln!<Mıa ssetmt.."UCn fikirleri simsizdir. Yüksek maaşlı memur. Baro levhasındaki isimler oku. ~tır. Şimdilik mUsbet veya men 2 _ Pörsel _Hafız Post demiştir. el~ 
nakletmektedir. ıarm maaşlarında yür.de 30 nis. nacak, avukatlar isimleri okun- fi hiç bir şey söylenemez. Tabia- 3 p 1 t . S .d N h Duruşma sonunda dil~~ 

Bir buçuk ayda Tilrk dlnlefi- betin~e bir tenzilAt yapılacağı ri. dukça sırasiyle gelerek reylerini tiyle böyle bir karar varsa yeni- 1 :-1 ~ ~s rın~ -ıh eyyı b ~ • kup 15 gün Belediyede b ""' tT 
cllerl, 7erll eserler hariç, lbsen vayetleri de asılsızdır. Evvelce atacaktır. Halbuki, intihap böyle den intihap yapılacak, yeni mec- sım erını yaz 

1s•mız u es luğuna çalışmağa ma}ıltll'"'" 
vo Göte boşta olmak üzere bir de söylediğim gibi, 150 liradan yapılınıyarak, kalabalık arasında lis seçilecektir. teUrlar şarkta ve garpte aynı miştir 
hayli eser dinlediler. fazla maaşı onlanlara yarım a.y- • devirlerde yaşamı§ ve bir birlerin. Yabıp karardan 80nra:~ti' 

Radyonun bu güzel kültftr lık tevziat yapılması kadro tas. lntılhap hazırlıkları ı·ıerlılyor den bh\ haberleri olmadan eser -15gilnçalışacağını·ı~ 
hizmeti yanında daha çok ol. dikinin gecikmesi dolayısile alın. yapmıılardır. Fakat bunların e - tirdikten sonra yine dil~ 6;1 
gunlaşmasmı lstedl{timlz taraf- mı§ ihtiyati bir tedbirdir. Ban. serleri arasında fevkalade yakınlık Zira başka çarem yoktul'• 

ları <'la vardır. Bunlardan blrl4Jt kayı alakadar eden diğer mese - Defterler 'dün tamamlanarak bulunmaktadır. Bu eserler biribir - tir. 
bugün dinleyici için bir mesele leler üzerinde henüz neticeye va- lerine bağlanırken bir takım ge !;::======::::::;;;~ 
halinde göze çarpmayan ancak rıımış kısım yoktur .. , intihap teftic heyetine verildi ~~~ry~::k~:!~:.hiçbir inhilile uğ L 
epey bir zaman sonra meydana n· w t rafta Deni Ti ret Y ' -

1 
ıger a n z ca Konsere Ankara radyosu'" ~ 

çıkacak o an daimi eleman me- Udil lüğünd Al d · Mebus serimi için hazırlanmak-m r e, manya a ınşa ı. N fi V kil" • yaylı sazlar orkestrası ve Türk 
selesidir. edilerek limanımıza gelmi§ va. ta olan defterletden mütebaki ka. a a e mın 
n~!o~un bu noktayı şlm.dı · purlarıa henüz i~a halinde bu. lanlar da dun tamamıanD111, ın- Valiye Telgrafı müziği küme okuyuc:ulan yan. <( 

den duşünmcsl çok yerinde o - lunan vapurlar hakkında tetkik- tihap teftiş heyeti bllroauna veril- koro heyeti iştira'k ve bütün ese: 1--
lur. ler yapan komisyon dünden iti- mı'ştı·r. Tramvay ve Tünel ıirketleri toplu bir halde Mesut Cemil, C:' 

nin almması münasebetile vali 1 R "t Ekrem Re•it i.dau 
McsclA kendine mahsus or - baren mesaisine devama başla • ma eşı ve :r 

k t t kil i t ·ı i ı Şehir meclisinde dUn intihabı ve Belediye rehıi doktor Lfttfi edeceklerdir. 
es ra eş · c.~mcs • cmsı ş - mıştır. Heyet Almanyaya sipa. Kırdar Nafia kili Ali Ç ti k 

lerlnl, yedi mu7.ik heyetlcıinl ri§ edilmiş olan 18 vapurun in - mebusan .teftiş he!eti ta.o~. hak! ya İstanbulluı:; namına ;ir ~a~ -o--
dalmi surette kencllslne bağlılşaat projelerile siparişlerine ta. kında valıye ~ıyet verllmişt.l.r. 1 ~Ur telgrafı çekmişti. Naf"ıa veki- Balıkesirde intihap aon•• 
bulundurması, ,.e hattA bunun kaddüm eden mUzakereler hak _ Kanunen bu vazifeyi görecek o- li ıu -cevabı vermi§tir: : Hazırlıklan oo•• 
Jçln birer konscn atm ar, , .e ti- kında. incelemelerini ilerleşmiş . lan Belediye Daim! Encümenine "Güzel İstanbulun Amme biz. Bnl~~esir. 6 (~us~) -:- Me~us 1 ~~"::.n 
yatro kursları açması radyonun lerdir. vali lüzum görUrse i!d aza daha metlerine ait müesseselerin sa. se~lmı ıçinzarfVekadletinb tayınd ettiği ·v.:., ~7 : 
yarınki faaliyetleri için gflZ<"ll _ in.tihak ettirecektir. tın alınması dola . le İstanbul müddet ın a ura a esas imsak u 5 
bir temel olacaktır. Bu suretle lif sanat cere~·anlannı kunnnk h llnnı t Diıiil i:1ıı:r b defterler tamamlanmış, tefti§ be· i.._ ___ .... _..,..-;--
hem bugiuıkü elcnınnlnrı sR -!l>nkımtn<lan dl\ çok lınyn·lı olıı. Defterler bir kaç giln zarfın.dal a e en . uyurulan veti tetkiklerine baglamıştır. ~ 

• tefti§ heyeti tarafından tetkik o- duygulara t*1ckilr ederim. Sal- • . . 
deco k.cndl~lnln lm<lrosu.ı:ıa mnl 1 caktır. Anlnşılıyor ki güzel sn- 1 k asıl kt DU tanat idaresinin bakımsız bırak- Tanzım edılen defterlere nazaran D ;::....nı t# 

11
..... d k unaca , sonra aca ır. n t B 1 k . . üf' t t Bu 05..-·- .,ıı J ~ 

olur, hem de miistakbel kadro. natlann ~ese U.a uk o en ısım de vazdığımız !!ibi defterlerin tığı güzel stanbulumuza bir hi?.· a ı esırın n u~u ar mış ır. . • Son Posta sıızetesinin ~ t~t, 
sunu kendisi yetlştiıir. 11armm muknclcl<'l'ah rnclyoya cum~rtesi günU basılması muhte.' mette bulunabilmişsem bu br.nim na göre Balıkesırden 12 yerme cc,·nt Fehmi Daşkutun ~1~,..,t' 

Ankara radyosunun yapncn6'1 !bağlıdır. meldir, 1 için bir bahtiyarlıktır. Scvği ve bir fazlnsiyle 13 mebus çıkarıla. Ilı <lünvaya gelmiştir. \il 
bu teşebbüs memlc:'kcttc rnuhtc- Sadri l~RT.E!\11 sayğılanm." ' caktır. ömilr dileriz. 

Vakıtler 
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Bir 1 ngiliz gazetesine 
.. 

gore ~arif Şurasına doğru 
qaarifle ;a~yo

nel ıslahat 

GörUp düşündükçe 

17 k ş k l ·ı · ·~ .& Veremle- müCadele L a lll ar ta . ngz lZ llUJ U• ııu ... "'•g•••te ı ıauı.uıd. 
\'cremle çarpışnn nıiicsscsclcrJn 

-----.-.----.-.--------------~------------------~----------

Zuna l·ndı·rı·len darbeler nzlığnıdnn, ı;ızlanıyor Ye bun-
rndn bnzı rnlrnnılar da bildlıi· 
yorclu. 

Buna karşı ingiltere bir arap federas- .. ,.crenı" Jn biz, yalnu gözle 
" Yazan: O. Nuri Çerman giiriilen ncuceıcrinı bmrtz. An-

~ r1111 yonu kurma•1 ı•stı•yor <.'tlk onlardan konuşnl.ılllriz. Na· ' arda mevzuubahis edilecek kültür meseleleri cunlar olacak- 1\ ı ı.ı ı C.\ v sı aş ar'! Nelerle beslenir? 
tıtl\A_~F! - o I "it • b" 1 t Y . I k h 1 k ti b" l .... 1 k 1 <> H -~~IUın:ı _kulların sınıf t~şkilatı _~fesle~ okullarının hayatileşme~i ng~ erenın ır arap. meme. anın. emenın ve ra m mu a. meme e e ır an aşma yapma •• ,ası nrşı nnır. angt slli'ilı· 
t &tretııı sı Öğretmen lşlerı (mHcullarda ıstıfa, öğretmen yetiştirme ketlerı fcderesyonu teşkıl etmek lefeti karşısında, kralın halifeli. yı henüz düşünmüyorlarsa bile. lıuln tepelenir? Un Jloktalnı• 
ıq llıesıeııenıere A'·rupa seyahatleri yaptnırmak, yaş meselesi, öğretmen. istediği hakkında bir haber veril- ğini ilan etmek niyetinde oldu. icap ederse bir gün 1ngiliz nüfu- ihtl ·n..s snhiJ>lerfne nit ŞC) leııdir. 
t 

11lılfa ilin ve sonunun müreffelıleşınesi) - lmtihan usulleri \'e sınır- micoti ln<>'ilizce ·•sunday Times" ğunu tekzip etmek mecburiyetin- zundan sıyrılabileceklerini anla • Söz, l.ıize dü.mcz. 1Uıı ieçıneler - Okul müıı- ·) · - · . · · • "" · 0 

"~- •rttırıı .. ~· erı se~ıne, Jetıştırme, salıılıl.}cl 'e ınesu- gazetesinin kahire muhabiri ya. de kalmışlardır. mış bulunuyorlar. l •'aknt ortmln gözle göriileıı 
""lltQ .~:ısı - lluroJ.:rnsınln azaltılması • İdare masrafl:ırı işinde • t . . G t .. b d ,, F'"l" . l 

r.. Usulun değişlirHmesi _ Kitap işleri • . 1• 111 • 1 . kın şark ve Iriı.ktakı ngılızmaha. aze eye gore, aşın a .a.nısı • ı ıstın meselesini talya ile ,.o cllo tutulnn ncı l.ıir gcn;ck 
"4tı. e ş ış erı... · ·· h" ld b l w b" f d l Al b" • t "bi k 1 ~": _ T . filinin bu proJeye muza ır o u. nn u unacagı ır e erasyon a manya ır nıme gı arşı a. ,·nr. ''ercmlilcrle sık sık .knrşı-
~r .. ~n b~~~::t:eci~.er ne derl~~se I ta, anlatılan dersi, kitaplarından öA- ğunu bildirmektedir. çok şey kazanacaktır. Çünkü Mı maktadırlar. Bu iki memleket, in. 'l oruz • nısıınnscrlcıiıniz, 

lıl'fı trli hüku~~k mureblıi Atatu.rk renememekledir. ııu ylizden en ço!< Muhabirin ilave ettiğine göre, sır tngiltereye sıkıbir surette bağ İspanyaya bulundukları müsa _ hem az<lır, hem hütçclcrl fakir 
~~e ile ted~~~att~o~~~~ v;e,:7;J~ :~ır~bc birinci srnıfl:ıl'Clıı döıııııektc· Mısır hükumeti bu federesyonun lıdır. Diğer taraftan, İngiltere. mahadan bile Araplar üzerine nü. yerlerdir. llıtiyncın )Jrmldc l.ıl-

~b/r ~~ı.ıl. Malumatı insan i'"irı baııına geçmek arzusundadır; Fa.. niQ. yakın ~arktaki nüfuzu eskisi fuz icra etmek hususunda istifa- riııl l>Jle .kal'şıhl)amayor. 
~ ltıectı.ıı, bir va&ıtai tehakkünı Selıep? Diriııci derecede ilk mck. kat fena bir başlanğtç yapmıştır: gibi değildir. Fakat bu nüfuz es.. de etmişlerdir. Ycı"Cmle bül le boy ölçiilcıııez. 
~ 1 ~o e11ı bir ::.evkltn zluade lcrılerdeki sınır usulü ve belki pedn- Kari Faruğun camide imamın kiden o kadar kuvvetli idi ki bu- Söylendiğine göre Frankonun Bu ~aı·tlnı-lıı hoğuşulnmnz. Kcn 
~ '4e11 'l/Qtta muvaffak olmauı te- teı~lerdeki usulüdiir .. l\lütecaniı; mu· yerini alması sonra bir merasim gün tamam ile yok etmek için şid. ı.~aslı askerlerind6n bazıları, pro. tilmizi aldatmnğa ne lüzum , nr. 

~lıqll~etngelllive kabili istinıal bir al_l•m. !ere m. alik.· o_ınıaılığımız jçiıı bel. esnasında, Arap murahhasları detlı" darbeler indirmek lazımdır. d h t" k Ü " e pagan a scya a .ı. yap_ma. • zere nu mel'un Jınstnlık, ,.erıc .. sUM 
3 d rmeklir.). !,ılgı senyesını arhrııındığı mu- .. .. d af k b"r hareket de- I Al " e.a 

\ e Jı. lıakkaktır. onun c muv ı ı Bu darbeleri de talyan ve - Yakın Şarka gonderılmıştır ve \' İlcudu, yiylp bitirmeden l.ıırnk. 
l4~, tatürk'ün gösterdiği bu ğildi. man propegandalannm tesiri in_ bugün Suriyede oldukları zannc. mtık istemez. 
> ~ daı ernıı~. fakat itlrar edelim Beşinci sınıfı okutan tem munllim Mısır mahafili, Suudi 9rabis- dirmektedir. Araplar bu iki dilmcktedir.,, llekJm, ilaç, ancak ha,a, ik· 'de ay ~e budak salmnmıştır. gelecek yıl gene a:rni tnlelıe ile uA-

ı,.: >'tra nı iüneşin zulmetleri lıir raşmak idn sııı:ırda Yeya ikmalde 1 • • d k 1 Um , .e yn~ayış şaı•tlaı·j3 le bir· 
~~ taı~!uzınesl (Memleketin bir diploma ,-ererek başından lale· ilk tedrisat müfettiş erının Un Ü top antısı leşUktcn sonra., fn3dnh olabi-
~ ı a ıavaşının ve ueni beyi savmaktadır. Esasen beşinci, lir. Bu şaı1Jnrm birleşmesi ise, 

~ ~;:~1c,'~:~~,~~:::~ d:r:~7:~~~:: dördilncil sınıfı okutmak için her M a a r ı· f ş DA. r a s ı n d a o<lrta dl crecodc bir ' 'ge~im" le el-
ı..~ " <llıl yerde değerli muallim ele lıulunnı:ı. e cc Heıııez. 
~ 11'•il auacak, arılalacak ııe- maktadır. Hem bulunsa bile muh- llugüıı \'ercın C('miycUni, 
~e '11<1falacak Itri ve kurum tellt cinsli derslerin muhakkak bir 
~ lcı, <ık 1ıte bu önemli umde. kun·tll, zengin bir lınle koy-

~~ ~ a .:amanda ltnıin etmek.) ikisine en değerli ilk mektep öğret- • • • • 1 ıııazsak, yarın dizlcrhnJz.i gene 
ller le. • meni bile sempati duymnynbilir .. \'e •• u ş u e c k lı11 arşısında terbiye ve binne!ice o derslerden talebenin Is· g o r e biz .kendlın1z <löncct,riz. Halkı· 

lıı.ı~ilııllle'?esi için yazılan ciltle- tifadesi IAyikli olamaz.. nıız belki blr<lenblre bu yardı• 
~il; .. ~ıl karıştıran; hamleleri mın ınnnnsını anlaynınayncnk 

il 11 ınemlekct gayesini u- Ayni sınıra mütemadiyen giren, ı k 
L_ •:ı: i k k ' d J d ,.e ıcmcn o~ııınyacnk. Znten "llır ar Yeleri ne kadar ıö- cıkaıı dördüncü, beşinci sınır hoca. ,., me tep ı·ş erı"ne a ı"t ruzname fespı"t e Al ,· ~- .. ~ O halde en '·il"'U .. k kitap Jnno usuJleri) le bir vnrhğın ya.. -q"" " ,, sının bu ycknasak mesaisi de bıkıcı 
~de en 8ilzel gösterilmi~ gaye ve bıktırıcıdır. şe,k ve gayreti lıü- :;;atılnıuc:ı da kolay dci'.,rfldlr. O· 
., : .. l::n hO·uük ku-et hacı. Maarif Vekili Bay Hasan Ali 2 - Ecnebi ekalliyet okulların. allim~erin istifadelerinin temin e· nun irin şimdilik eeml"Cte iki ..... d " • • v tün sene idare ederek, ayni sını- • .. ., 
~ldııtu Utuyoruz. lclnde büyü. fa ders verebilen öğretmen parnınkla Yücel şehrimizde kaldığr müddet da vazıfe gören kUJtür dersleri dilmesi. gelir kaynn-J;;"I olarak ickl ile tü. 

' esJc.ııi~uz için bize tabll aföl ıösterilebilir.. zarfında üniversite Rektör ve pro öğretmenlerinin maaşlarının umu- 13 - Hasta öğretmenlerin sağ tünü ele alabiliriz. 
~ ~llıtta, leri cıkaralım .• Hakiki fesörlerilc, gazetecilerle, lise mü· mi bütçeden verilmesi. lık müesseselerinde meccanen te. Uunlarm ikibinJn do de\ let e· 
.:~ı. 11Yan ,_. ·1 ı l k 1 llk mektepten talebenin gevşek ıınıı .,enı er 11 ·ura ım. dürlerile yaptığı toplantılar.dan F k" • b d · davi edilmelerinin temini Gar z islahatı kökten yapa- gelmesinde sanat usulü, birinci ll· 3 - a ır taıe eye yar ım ış- . · linde oluşu, ı~inıizi kolaylaştı-

~ ı~fe uıa~ınak, bir an evvel mildir. İkinci YC daha mühim Amil başka bir de ilk tedrisat müfettiş- !erinin ıslahr ve tevsi edilmesi. 14 - Mualım çocuklannın ley· rır. I>nkct \'e şişelerin üstüno 
~ ... l n en kestirme ,_.01u sece- de üçüncü sınıfa .kadar okuma kita. lerile bir toplantı yapmıştır. Ilk 4 _ Maarif teşkilatı kanunun. li meccani olarak mekteplere ka. .·· d l.ıc~ k 1 k b1 
"~r ile 

1 
,, 

1 
) uz e ,, on uruş u r ve· 

'1 ildı r mızı; yalnız daAları. hından başka lıic bir kitap yüzü gür- tedrisat müfetti§lerile y~ı an top. daki 15 ve 22 nci maddelerinin bul edilmeleri.. rem payı ekleınck pek lilA münı-
' ~· ran Seller gibi pek az ran- ıueyen talebenin dördüncil .sımfta lantıda evvelce yazdığrmız gibi kaldırılması. 15 - y erlerınıden memnun ol • k .. d .. 

~, e koŞan~•- .. ı.•rn lruı-fArAıım. kentlisini blrcok ders Ye Jdlapl:ırm 1 k • v 1 . . 1 · un ur. 
ltka ,. ient ııı.: sı:ı u A'u•' .. .. ~- -.1 ... :. .1.". ı ..... ~.~'""" hıılma- yaz mevsiminde Ankarada tep a-. S - Muallimlere lazım olan mıyan öy dgretmen erının yer e- Bu işe başlnmadnn önce, hü-

r )•old IJ>eküliısyonu yapılma- sıdır... 0 kılap ve dersıerdckı ııa- -- •• · • :~ t;!' .• - ... ., ,h an - rinin tcpdil edilmesi. •• 
.... de~i•ı· •.n se\·l.:edelim.. At:ıtür. hislerden bazılarını bir ilk mektep rü§ülmesi ve halledilmesi istenen mamu Kıtapıarın "'lay.tıaıı olanları - .. ili ,, • • tun :;az.etelorln, sinemaların, 
"' " • h n 16 - Koy mua m.erının köy 
., t.L 11 Sıbı (Memleket evlAdını !aielıesi dördüncü ve beşinci seneler. mesleki ioıtler ve .dertlerin tcııbit e· nm yeıu ar erle ıbastınJmaaı. "h . .1 . . Ja k rad)·o istasyonlannın, konfe-
.:-t ~ d d d ~ · ı :& ı tıyacı e mütenaııp o ra ye • 
~ ltıııı erecesinde iktisadi ha- e egı ' fitle, orta mektepte oku- dilmesi ve ruzname olarak hazır - 6 - Muallimlerin Maarif Mil - . . ·1 1 . ramı .snhnlıınnın harekete gctl· 

h._ • rna duktnn sonra bile lılyıkiyle kavra ... ·a- l t f d d d • tııtırı me en. il d 

~-ıq-eı1 .. t eııslr ve muv:ıClak ola- bil • . k "- anması e ra ın a ır. ürlüklerıne ve müfettişliğe yük - 17 Eğ" d . tı d 1 ı mcsi, ın-anm bir memleket "' e h mesıne ım ·An olmadığını tecru· - ıtmen :te nsa n a o • 
b ıı4111kc iz edelim). l\femle- selmelerinin temin çareleri. d ğ 'b" k"" .. ğ t 1 . d mesell"si hnllne konulınaıı gc-
e !)).et oldu~u en uüksek re. beler göstermektedir... Çünkü ilkte Dün sayın Maarif Vekilinin bu u u gı ı oy o re men en e 

' e11111 1 • iki k ı b hl I 7 - Mevcut muallim ve müfet- f b" d k t b' f ı·cktlr. 
1 e ıevluesıne) ulaştı- · seneye sı ·ıştm an me a s, or a. direktifleri dahilinde Şurada gö • sını ı ır en o u mayıp ır sını ı 
"tQ~ da. da. yaab~cı J~san, yurt bilgi~i Ye rüıülecek ilk tedrisat ruznamesi· tiılerden tahsil için Avrupaya gön birden üçüncü sınıfa kadar okut _ Yurdun içlndo ,·creınin nasıl 

ı bıı . saıre ılavesıyle ue s~n~ye sıkıştırıl- ni hazırlamak üzere ilk tedrisat derme iıinin temin edilmesf. tuktan sonrda yeni.den birinci sr- hir tchliko oldui;,'11 l>lr kere o~-
o taıı etı~;rı islahatın nasıl ol- mıştır ... Talebe her ıkı tarafla dn "f M"·d·· .• _ nıfa talebe alması. tara konduktan sonra, onun kö. 

~. ~ı:ı-)'ıı d~alne dair dilşündilkle- hal.... müfettişleri Maarı u urunun 8 - Her ilk mektebi muhitin 
ı~r Ve1cıı kmek için çok kıymet. başkanlığı altrnda fevkalade bir halkına o'lcuma merkezi ittihaz et 18 - İlk mektep tahsilinden künü kazıyan çnrelcri bulmağa., 
~ aal'led· l~ldn mektep mildür- Bilgi alanında şöyle bir bnlıis de toplantı yapmışlardır. mek. ba§ka tahsil görebilecek olanların halk ça~'Tı1~~~llr. 
~ Oldu. ıtı ııözJer mühim bir vardı diye lıatırlamakt:ın öleye ge- hayatlarınx kazanmaaln irin mes- lçki ,.o tutun, zaten ke3·if l'e· 

l'frı- • Evv l ·11· cemiyor .. Sempati duydukl:ıriyle ,.e Her mu··rettı"oıt go""rüşülecek me _ 9 - Muallim mekteplerinde i- " 1 1 h 
t.la"lliı:ın ' h e ce neşrcltı11ım " Jek mektepleri kurulması. l' el şcyJer<l r. Uunlarn. arca· 
'1.1 " nıı ı hocadan zorJuk gördüklerini öğren· l ı · h ~ d ··n·· u··zd•ki lerde muallim clacak gençleri ay. 
Mı. Q\l\ b ver ne olmalıdır) se e erı rapor aıın e o um - 19 _ Yarım köy ve rift tedri • nacak paradan küçük paylar 

~ı "Ql Jet... •~lanıııcında sö ... ·ledi- mekle iktifa ediyor.. b ·· ·· k d ayr yrı nı zaman.da idareci olarak da ye - " 
~e . .,se;>· .. n k " çarşam a gunune a ar ı a d • sat usullerinin kaldırılması. ny:ırmnk kimseye zor gelmez. 

t( lıa:ı: " e a ıl '·ermek, ne Diğer taraflan ilk mekteplerde i!d hazırlayarak çarşamba günü ya • tiştirmek ve bu mektepler e bır; p k l.ı ı ı :ıı.1 ··k 
ı .. 0ı~k hara~ bü•·ük bir varlık d b ıı· l"k Jru k 20 - Baş öğretmenlere tam teş •n ·at un arın gct rece., yu • 

'4t~ı ı. -...ı u _ " seneye sıkıştırılan mebnhisin llzerin. pılacak son toplantxya arzedecek e a§mua ım ı rsu açma ·• 1 .. ıı •. '1.n 1 rd kte k 
'lfı hue iunkn kültiir teşkild. de öğretmenin durmasına, talebenin kl d h kilath mekteplerde sınıf verilme • u nı r a an gerce n ço 

~
-ıc1ı ... d"'e tenkit etmek kils- ve esas raporla ruzname bu su - 10 - Amele çocu arın an ta • sı· ı.. kunctli bir tcşkilAt doğar. 

•u a percinli olar:ık öğrenmesine ga)Tel k · ş· d' ·ı ı · ı · h" t t•b ı.:~ l n gcçnıemi ... tir. retle vücuda gctirilece tır. ım ı. sı e ge mıyen erın ımaye er ı a. Hnnuııla hııstn.lır..a k.nrs, ı nıtida-
,,"lt ~ ~ göstermesine vakti, yani ders saat- t;, 

S>\c-ıc kuru -,. h ıeri de mil~aade etmez. Pliin kopya ye kadar tesbit edilen mühim tına alınması. Benzine A lkol faa Ho do knlınaz, onun canevi-
>.._ "'- llıalQ e ayatta işe ya· etmekten mu" rredat progrn, mmı ' "ti maddeler şunlardır: 11 - Muallim maa .. lannın u · 1 d t l b"li I ~~-oıı'lt ae.,.d nıat cenderesinden .. "' :r Karıştırı acak ne e n.nrruz cc c ı r z. 
~11:11 ıc11.,.~e:~ı TOrklyenln, dün- sonuna kadar bitirmek kaygısından ı _ Muallimlerin yeni bareme mumi muvazene bütçesine alın - nence, \'akit geçirmeden bu 
•• ~ıı ıiaıı., lı nıemlekeli olması dolayı bir bahsi birk:ıc dera anlat- göre maaş vaziyetlerinin alacağı ması. Şeker fabrikalarında istihsal işe girişmeliyiz. 
-.~ ıl, ı11 &ilratıe ulaşmak tez mak, talebenin anlayıp :ınl:ıınadığın- l2 _ Nakil vasıtalarından mu- olunan alkoller, sarfedilecck yer Hakkı Süha GEZG1N 
ı. ı~tf e hu Ya l da ynlnız, anladınız mı? diye ı;or. şekil! bulunmaması yüzünden depolar. ---- ----------
K~ \·~ ikırler. zı arda Mkim o- makla iktifa ctmiyerek hakik:ıten -Oa kalmal.-i:adrr. Mütehassıslar Amerikaya Ismarlanan 
• ... ~~~\. Of\T kontrol etmek, muhtelif tecrübe- G •• i • • den • d 1 G ld" '1;<),~, Cb ..\ TEDRlSATTı\ TA . i .. - un erın peşın . elde edilen bu alkollerin gün en Gümüş Külçe er e ı 
14 ·~''ı.1"-,ClllEr~o ı SE?--'E·J.E." icr yapmak, hayatla ilgilerm . gus- rı-iinc istihlflki artan benzine ka- u crkcz Bankası tarafından A. ı,,."' -..c, •' - - .n !ermek, tcrLiyevl ırnyelerini .1nan- I 1111-mıuıuıınııııııııuıııımm1111ıının-ııanıwııwww ııunıııımmıımııaunmıııııı o- •u 

ı1t"'lti1 ile· ıanclırmak işine öğretmen ımkdıı d • nştırılmak suretiyle sarfı için a- mcrikaya ısmarlanmış olan külli 
''t ı,b,.,: el evrede 6 ve orla tah- bulamaz Ye bahisler satht geçilir... Hı' I katı' n esrarına a 1 r lakadar makamlara bir rapor ver yetli miktarda külçe halindeki gü 
t 'tı111,. eerıeebı.. •ene olmalıdır. Sathi olarak müfredat programı hl- mişlerdir. müşler vapurla limanımıza gelmiş 

'~'tl.,4e be 'llük llıan bilmiytnltr tirilir. Son zamanlarda sakal ve bıyıkları tıraş etmek hemen dün. Altı seneden beri benzine alkol tir. Gümüşler derhal Darphaneye 
>. 

1'ıtrı1 bı,. ıerıesek bir mektebe Bu sathi mallımalln ıla diploma kanştırarak kullanılması için İ· nakledilecek ve Bankanın tcsbit 
ı..:" 1 Cltı11cı td Yalnız ecnebi fi. verilir .. .lşıe tedrisatı lıu sathilikten yanın her yerinde moda haline girmiştir. Sakal ve bıyık gibi leri sürülen mütalealar kabul c. edeceği mikdarda yeni gümüş pa 
~ı. tı~ ho bl tutulmalıdır. kurtarmak, ö"retmene ö"rettiğl ma- vücutlardaki kılları da taharet tozu ile almak temizlik icabı ı k t ralann basılmasına ba<>lanacak-
~ ~~11 Yle 01 

11 lS dilmemiş ve alko arış ırma. su. :t 

. .:"f tıı,h Inalıdır? Bugünkü IUmatı talebeıle özleştirmek itin za- sayılıyor. .. . . . retiyle devletin zarar göreceği tır. 
~.~n zurıarı nedir? man ve imkan vermek IAzımclır.. Fakat insan vücudundaki kılların hayvan kurklerı gıbı so- Bilhassa fazla mikdarda elli 
'l ı. <>rt lrn iddia edilerek bu işe girişilme • 
it~ leben~ lllekteplerfn yetiş Bu zamanı temin için müfredat ğuğa karşı mukavemet vasıtası olacak derecede kuvvetli 0 a. • t" kuruşluk ile bir liralık basılması 
; 1ı~lıııaa111ı1n11 keyfiyet itiunrı···le- programından bazı mebahisi kaldır- dıgwm.a. bakarak bunlarda daha başka vazüe bulunabileceğini, mış ı. "d .. .. mukaITerdir. 

~· ~ " · Bu mesele yenı en gunun mev. 
"'l4 .. ~tııelctept en Iıaşındn r.elen mnk da sakattır. Çünkü lıilinmes ı bu kılları zaman zaman J.mha etmekle farkına varılmaksızın bu --:::C~--:l~k--t--k--b-t_t_'_k_ 
'" ""~ en k ·' kt 1

• • zuu olmul:!tur. Bu hususta alfıka- ema ap anı ay e 1 "'~ "'de 80 ortnya gelen ta- !Azım olan şeyler o ·::ıuar ço ur ,.:ı vazifenin üasına mümanaat edildiğini düşünenler var. Acaba "" 
11 ' a. a ı. inin 1· k" ı k bLınlarılan bir ı"kislni cksillmck hiı- 1 ? lr makamlar tetkiklere başlamış. Anknra vnpuru silvarhi Knptnn 
'l 1ı:tı ..... ı.ılJıııeden ayı ·ıy c 0 •• u- bu d'u"cou"ncede olanlar gerçekten haklı o rnasm. 

"'l """ t ı l zat meçhulleri çoğaltmak ve diğer 1 :.- ]ardır. Bu tetkikler müsl;>et neti. Cemal Dcnlzcioğlu'nun kısa hir has-~~ 1r. lhı 1 ge me erıdır. Mesela insanlarda hem alıcı. hem verici bir radyo merkezi k 
'c~ 'ltıı,11 °hınadan orıa birin- bilgileri blribiriyle olan lı:ığl:ırını d 

1 
d al • b . . ce verdiği takdirde, şeker fabrL t~lı ·tan sonr:ı dün vefat elliği tres· 

''ııı, '-tılceıı u talebe tizerinde çiiriitmek elemektir. 1 bulunduğunu iddia eden bazı fen a am arı av arını ıs at •çın kalarımızm istihsal ettikleri al- sur!e d~ı):ulml'.ştu~. . 
ı.l~ .hl dnru'sterodke basit bir kır ... aı Ç::ırcsi? Ç:-resi şudur: Dördiincü, sokakta giderken bir adamın köşe başına dönmeden bir arka.. k ll . . t"hlAk• k b"l 1 kt hend ısı denız tıcnrct fılomuzun en 

Q ""<! " " k" k d ·1 k l 0 enn ıs 1 a 1 a ı 0 acn ır. eski ve en değerli kaptnnlarınd:ındı. r b 11l''biı uyan ,.e okudu. beşinci sınırlarda bugün okutul::ın 1 daşmı hatırlaması ve bunu mütea ıp o ar a aşı ı e arşı aş. 
>ı"'- •re,. en .. ~ ü b" l Iah:ı ·b· h. hAd· 1 · d l"l l rak go··sterı"rler Bu haAdı"seler Gu"'mru""k Memurlarının Uülün hayatı denizcilikle ve biiyük .._:"lt 1.

1 
.. rı •·a~abu.ur st bir imla müfred:ıt programını ır yı 1 • ması gı ı ru ı a ıse erı e ı o a . 

-~ı. - .. J .. ı k ı y d d ... 
1 

mU\•arrnkıyellc gctnıiştir. 
1 ... illi ebe huıd 1 en ancak yüz- ilavesiyle ne sencıle ''erme . Ye lll I sık sık herkesin başına gelen §Cylerden olduğuna göre insan. ar ım San ıgı \'ef:ıtı arkndaşl:m ve denizciler a-
\.t lııı~ .. -r lcınd urn. ıooo e ka· ne senelik tahsili de ı;ınır ınunllimli - larda hem alıcı, hem verici bir radyo merkezi bulunması, vUcut- ;, 
"l~ Ja~ı.. e tadat,. 1 k" . .ıt 1·,.·lc de~ı· ı zı-ımrc ,. eusııli• le ,·ermek- Gümrük mcmurıannın teşkil l'asındn büyük bir teessür uyandır-
l~ • "l°l lıiırn . e er ımı, " "' 8 

J larımızdaki kılların, yilzlerimizdeki bıyık ve sakalların, niba. ettiği yardım sandığı umumi he- ınıştır. Cenazesi hugün sant 12 de 

\
t: IQ.1 el en Yarıdan tir. Y:ılnız hu derslere nırl bilgisi ve ·• · ı d 1. 
'ile .. ... yet başımızdaki saçların da birer tabu anten rolü görmesi ih. yet toplantısı a"'ln ıı inci cumar • Anndohı Mallepesindckı ev n en ... aı. 
" 11lıır1."'l":ılıın _ _ zir:ı:ıti de ilil\'C etmelidir. ~ d k 
, 1)1 11•1 

iJJc <>'·uı· I1utun orta 0 _ nu suretle ilk okul ıiç başlanoır, timali hatıra gelir. Onun için bir gün fenni terakkilerin icabı. ı tesi günü öğleden sonra gümrük l ı rılacn · tır. . . 
ıı ıı r '- ,. da k . 1 d t k r sakal v b k b km ler bn!'lmu""du··rı·u·guw .. bın" asınd • • Ceıı:ızcyc lştı rak edecekler içın _ Q. lı 11;Q111~1r · n. gelen tale- ıiç ikmal olmak üzere altı sınır olın :ı· 1 na uyara ınsan ar arasın a e ra e ıyı ıra anın '""" a ) a 1 r d K" ..:ı. n A 

~ , " s 1 v • • 1 )enizbnnk tara ın an op.un n -
tM li1·rıeltlen h · cvıyesiyle gel- lıdır... moda olması ihtimali yok deg-ildir. pı acaktır. Sandıgın vcnı ıdarc he d 1 1 k 1 . d t 10 d 1 1 -.11 cın . . • n nr s ·e csın en san n msus 

ll~e,.11cı 1iınır en tnüttı'fik gi- l\lanrir .Şıirno;ına h:ızırlık ) apıldığı Hasan Kumçayı Y?tı seçılecek ve azaya h er hangi bir ,-apur kaldırıl:ıacklır. 
ilen .ı a Selen talc!Je- sır:ıl .. rd•.ı ını'"ıhı· ııı "o- rdı'i llümüz lıu bır surette yapılacak "' rdı l , "er~ı " e tı Ja m arın Kcı.Ierli ailesine ve denizcı·ıcre tn-.. nnl:ıyamam:ık_ 1 

bahislere yarın deYam ede<'<'i! iz. arttırılması kararlaştınlacaktır. ziyeUerimlzl heynn ederiz. 



Bu tehlikesiz uklifi redde.dildi
ği ıtakdirde, tamirine imkan kal
mazdı. Halbuki Gürcü haydudu, 
öHlm ~hasına da olsa onu kurta
racaktı. 

• 

,. 
. ""'-

- tıiko, ilk av iyi gitti .. Fakat 
bu bizim ıiçin hiçtir. tstanbuldan 
kalkıp gelen kalyon aylardır Poti
de be~liyor. Belki onlar da bir şey 
ler yapmı§lardır. Batum limanına 
uğrayıp KOtais dvannda laz ara
yacakfardr. Ama pek güvenemiy:ı
rum. Eğer Uç yüz kız alama~am, 
fstanbula dönemem. Anladın mr, 
üç yüz kız .• 

.tıiko, Kara Halilin suyuna git
mek kabcttiğini anlamı~tr: 

- Merak etme, dedi. Daha çok 
{ırsatlar elimize geçecek. 

Kara Halil, ortalıkta yoktu. lliko ~karsıruz. Gideceğiniz yer, Toli- lavere çevirmekte olduğunu anh
bir köşede büzülmüı, gelen he .. .ciir. Orada bir bana yerleprainiL yarak arkaımdan yürüdü ve ses· 
yetlerin vaziyetlerini tetkik -edi "' Limında bir kalyon duruyor. O lendi: 

üzülüyordu. Bu üzUntU ile bera • 
ber korkusu .da yok değildi. Gür· 
dclikanlılan ırun hücumuna uğra _ 
dığı gün öldürülebilirdi de. Bir 
mucize kabilinden kurtulmuştu. 

Bu sefer de aynı şekilde, belki da 
ha tehlikeli vaziyetlere girebilir • 
di. Kendi ırkda§ının eli ile ölmek, 
ona acı geliycrdu. 

yordu. Gürcü haydüdu, Tülis için kalyona girip çıkanlarla ahbap o • - Dizi bırakıp nereye gidiyor. 

- Ama i§l biraz acele tutmak 
da faydalıdır. Ne olur ne clmaz. 
Su uyur, dtiiman uyumu· derler. 

- Çok doğru .• 

verilen karan evvelden biliyordu. lursunuz. Mümkün olursa oraya sıın? 

- Biliyorsun ki, birkaç gün 
sönra Tifüse girmiş olacağız. Işte 
kendimizi orada göstereceğiz. 

1liko: 
- Yalnız ize bir §Cy soraca

ğım, dedi .. 
- Sor bakalım .. 
- Şimdi dönünce, ba kumanda 

na ne diyeceksiniz .. 
- Ne soracak? .. 
- Askerleri sormaz mı?. 
- Ni~ln ~rsun.. 
Gürcü haydudu fazla ileri gide

cekti. Fakat cevaplardan, baJku
mandanm da esir ticaretinden ha· 
berdar olduğu mlina&ıru çıkanyor
d u. Kara Halilin korkusu olmadı· 
gı belli idi. Eğer Mustafa Paşa
dan çekinse tdi, geri kalan sıilva
rüerle 6Cizbirliği etmek icabede· 
cekti. 

Karargaha geldikleri vakıt Ka· 
ra Halil, doğru Mustafa Pa!anın 
huzuruna çıktı: 

- Sultanım, dedL Yollar çok 
emin., Tiflise belki harbctmedcn 
gireceğiz. 

Ba~kumandan koştu.4 

- Demek önümüıdeH Güreli 
askeri yok .• 

- Gürcliatan can kaygusunda. 
Prensler de Tifliso h!ikim olmak 

için zatınıza başvurur .. 
- Ya kral David? 
- Onun hi~ lafı olur mu? Kor~ 

kusundan kimbilir nerelere kaır .. 
mıştır. 

Bir hafta hu.dudu Osmanlı or
dusu Tifiiae gimıi§ti. 

Gilrcüstanın paytabtr kolayca 
fethedildi. Orduya karp gelen 
§Öyle dursun, alkışlayanlar biie 
vardr. 

Kara Halil .ı:ma her geyt anlatımı- tayfa yazıhrıımz. Gemiye esir kız Kara Halil, '&Üratle geri dön.dii: 
tx. Ne Yorgi, ne de Aleksandrm lar girecekler .• Bunlara da dikkat - Nerelerdesin llko? 
dilekleri kabul ediliyordu. edenin.. İçlerinden birinin adt - Ben hep buradayım. Sizi 

Dağların 'kralı bir aralık kala .. .Elisadır. 'Bir !ırsatıru bulunıan bekliyordum .. 
balık arasında üstü lba§t yırtık bi· onu kaçmnıın .. Ama fırsatını bul-
:rini gördü. Süratle yanma fırladı• kı bb- B" - Çabuk atını hazırla, çadır -

_ ıı· ıı· • manan sa n teşe us etme.. u. 1ara gel .. 
ıa. ıa.. "- .. al il d • H .l' D" ba- d t~ ışı t st e ersm.. ay-uı ken- - Yeni bir emir mi? 

ıye gır ~ d" . •. 
V 

t..-
1

• ını gostcr .• 
- ay 11-&a.um.. 
- Sus .. Ne kralı be .• Nerede lliko bu talimatı verdikten son 

olduğunu unutuyorsüh .. 11ia boy. ra süratle kalabalığa karışarak bi
nunu bükerek: raz evvelki yerine geldi. Karııdan 

- Aptal .. 

Kara Halilin yanına geldiği va
kıt, üç yüz kadar süvarinin ha • 
zırlanmış olduklarrnr gördü. Kıı • 
ra Halil: 

- tliko, geç kaldın .. Seni bek. 
liyoruz. dedi. Atını yanma kadar 
ıUr.dü: 

- Bu sefer birkaç yUz avla dö-
- Dil alışkanlığı kralım, dedi. Kara Halilin kanter içinde solu • 

Sen burada.. yarak Mustafa Paşaya d-:>ğru yak· 

- Bak, hala kral diyorsun, 
11iko de bana .. Burada işin ne?. 

- Ne olaca'k dolaşıp duruya .. 
rum. Bizi bıraktıktan sonra hepi· 
miz dağıldık. 

- Arkadaşlar n"ercde? 

laşmakta olduğunu gördü. 

Esirci hay.dut, başkumandana 

heyecanlı heyecanlı bir §eyler söy 
]edikten sonra teUişla geri geri 
çekilerek koşmağa başlamıştr. 

Fakat İlko bu küfürlere, tah • 
kirlere hiç aldırmıyordu. Bilakis 
bunlar onu memnun ediyordu. 
Çünkü müthiş bir int::Cam almaya neceğiz lliko .. Senden daha fa.ıla 
azmetmiş bulunuycrdu. Muvaffak yardım bekliyorum .. Bana yllrü -
olacağından .da emindi. Hiçbir şey yeceğimiz yollan gösterecektin .. 
yapamazsa, bu esirci haydudunu Güzel kızların nerelerde bulundu. 
öldürecekti. Atını hazırlamağa gi- ğunu tahkik işini de bana bırak • 
derken, bu düşünceler onu teselli tın .. Ziyanı yok, yalnız sana bazı 
ediyor, fakat yeniden feci manza' - tavıiyelerde bulunmak isterim. 

- AUah bilir .. Her birimiz bir 
kapı aradık .. 

- Kapı mı aradınız. Tuh sizin 
gibi adamlara .. Ne kapısı arıyorsu. 
nuz. Hayvan mısınız siz. Sizin gi
bi adamların kapıda ne işi var. Be. 
nim adımı da rezil ettiniz. Karın 
&yurmak i~in minkin gibi mi ça
lışmak lazım.. 

Ilia boynunu bükmüş, ilikoyu 
dinliyordu. 

Haydut reisi, eski emekdarım 
kolundan yakalıyarak bir kenara 
~ekti: 

- 1lia, dedi. Bua:Und~ tcti 
yok. eniôır ışe başlıyorsun. 

Kendine gUvenilir bir arkadaı bu 
lup vakıt geçirmeden yola çıka· 

caksm. 
Belinden çıkardığr bir keseyi 

uzattı: 

- Bunu al.. İçindeki para, iki. 
nize de lazım olan at ve silahı te· 
min eder, bir ay da geçindirir. 
Ben daha evvel ıSİzi bulacağım .. 

1lko, Kara Halilin yeni bir da ~ ralarla karşılaşacağını düşünerek - Tavsiye mi? 

Tarihten bir yaprak: ..... _ ....................................................... -
Caz ve Def 

Evlenmek Uzcro olan bir arkadaşım, blr kaç ay önce: 
- Azizim, dedi, her masrafı göze aldım. Para biriktirdim. 

En sonunda. ba§ıma bir caz derdi ~ıktı. Cazsız olmaz deyip çık. 
tılar. Caz da ateş pahası .. Olunca adamakıllı olsun .. diyorlar. 

Diln '"V AKIT" ın eski kollcksiyonlarmı karıştırırken Lcy
ıa. hanımın hatıraları başlıklı bir seri yazıda eski bir n.iııan roe. 

. ..t:a.slmini okudum Cok cntr.rt! stn "1""' 'h:- --
yorum: 

''Valdem beni esraftan birinin kızının nişan, cemiyetine 
göndcrmi§ti. Telli pullu gelini koltuklayıp al ipekli yaygı Us. 
tünden yUriltcrek sırmalı pullu entariler giyinmi§, çok mUcev· 
herat ve inciler takınmış, üç yan minderlere oturmue hnnım. 
lann öwerine getirip hepsinin elini öptürdüler, ortada bir san. 

1 
- Evet •. Bu seferki kızlar a • 

rasında yeni bir Elisa bulmağa ça· 
lıpm .. 

1 Uiko atından dUıecek gibi aal· 
landı. Renginin solduğunu gözle • 
rile görlir gibi hissediyordu. Bere 

I ket versin, Kara Halil ondan ce • 
vap beklemeden atını sürmilştU. 

1 111ko kendini toplamağa çalışı • 
yor, fakat bir türlü karar veremi· 
yordu. Demek Eliso ile konuştuk
lannr da duymuştu. O halde ne 
yapmahydı? 

• ""'"ıCL nıuııın cunıarı cıııöıği hal 
de !hiçbir şey yapmaması, -ya 11i. 
koya ehemmiyet vermediğindendi, 

1 yahut da bir fırsatım bekliyordu. 
Peki şimdi niçin söylemek lUı:u • 
munu duymuştu? Bir aralılC, ili. 
ayr Taliye göndermekle fena yap· 

Ba§lrumandan, artık Kara Ha • 
lilc tamamiylc bel bağlamrştı. 
ÇünkU o güne kadar Kara Halil 
ne dediyae hepsi aynen olmuştu, 

- Yapacağımız işi söyle kra _ 
hm .• Senin emrinle işe başladık -
tan sonra aç kalmayız .. Ah bilse
niz o günleri ne kadar aradık .. 
Karnım acıkınca, tanımadığım bi. 
ri azarlayınca o c iz güpJeri ha
tırlardım, içim sızlardı. 

dalyaya oturttular; iki kadının getirdiği büyUk gümüş bir tep., tığını düşündü. Sonra kendisinin 
sinin ortasında bulunan karpuz §eklindeki pembe beyazlı §C- de buradan canını kurtarmaktan 
keri bir havaneli ile kırdılar, etrafa saçılan parç.aları herkes başka çare kalmadığına kanaat 
kavra§tılar. O sırada çil kuruıılukln karışık buğdayla kişni§, ba. 1 getirdi. Evet, başka çare yol:tu. 
dem, leblebi şekeri serpildi. Büyük fıammlar da gelinin başın. I Kara Halil, yalnız esir tilccarı de
dan çil paralar serptiler. Kayın valde kendi eliyle gelin.in başı. ğil, yaman, korkunç, sinsi bir hay 
na bir çelenk mücevher dal taktı. Hazıruna gelinin başının üs- duttu. Onun pençesine dü§tükten 
tünde tepside kınlan şekerden bürümcüklere kurdele ile bağlı sonra kurtulma imkanı daha güç. 
parçalar takdim edildi. Çalgı kadın çalgısı idi ama deflerin leşecekti. Fakat nasıl, nereye kaç-
gUmbilrtüsündcn, ilahilerden başka bir şey işitmedim .. , malıydı? 

Cazın def gUmbürtüsünden daha şiddetli olduğuna göre 1 llilm, bu noktayı düşünürken 
düğün gümbürtüsüz olmuyor demektir. Ve yeni düguW··nıerin es. 
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(j nytık 
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Tarifeden Balkan 

itin 8..l'da otuz kuruş el 
Postn birlliUnc s irmeYcII 
ııyda )"elrui~ beşer ı.:uııış 
mcdillr. 

Abone kaydını ibildirtl 
tup ve tclgrof ücretini. ıJI' 
parasının posta vcyıl b• "' 
yollamıı ucretini idare ıı 
zerine :alır. 
Türkl11cnln lıcr posla met 

l' AKIT a abone ya: ılı~ 
Adres dci;':ıştırme üC 

25 luruştur. 

1LAN UCRETıJ)ld od' 
Ticaret ll!nlannın "., 

a:ıtırı sondnn llibnrcn l~ 
fnlarında 40; lo s:ıyfal ,lıt 
kunış; dördllncü $tfr 
Jklncı ve ilçuneüde 2; bi J 
4; bıışlık yıını ı.csaıeco 
dır. 

Büyük, çok dcvanıll. 
renkli uan verenlere 'f 
indirmeler yapılır. Jlcsııı 
rın sanlim • s:ıtın 30 ı.u 

TICARt MAHiYETTE O a 

KÜÇÜK lLA.-..LA" .. 

Bir dcra 30, iki defa'1 fi 
defası 6li, dört dcrası J! 
defası ıoo kuruştur. 

ilan verenlerin bir def';" 
ıradır. Dört satırı sccen tt' 
fn~n satırlara beş kuruş 
sap edilir. 

lll:nıct kuponu 
küçük il4n tarif ul 
indirilir. 
Vakıt bem do~rudnn b 
ya kendi idare )eriod0• t 
.kara caddesinde \'•~ 
nllında KEMAı.EDDİ• 

•JAO llAn Dfirosu eliyle ı . 
eder. (Büronun teleforılJ• 

Bütün kale nnahtarları teslim 
edildiği gündü. Mustafa Paşa iş· 
gal ettiği sarayın önünde oturmuş 
halkın dileklerini kabul ediyordu. 

- Gene o günlere xavuşaca -
ğız İlia .. Hem ç~k yakında .• Şim
di atlan tec1<ı.rlk eder, bu gece yola 

k·ı ı üç yüz atlının birden dörtnala 
ı er c yegane benzerliği de bu noktndadır galiba. N. A. kalkmasile ürpererek kendine gel. S . percı ı : t]f 

enenın en şen o .ı 

di. (Devamı var) JJAlfP 
---. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

. - - _.. 
~~~rı: Hakkı Süba Ceaaia - 88 ~~_,d 

nı hatırlayınca, Aliyoşadan hatta ken
dinden bile tiksindi. 

Katcrinayı unutmuştu. Genç kızı 
hangi tedaile andığını bulamadan, .da
ha bu sabah aralarında geçen &ahneyi 
hatırladı. Mcskovaya gideceğini salon
da büyük bir katiyetle söylerken, için· 
den: ''Atıyorsun ivan! .. Atıyorsun! .• 
Sen böyle kolaycacık bu işten sıyrıla· 
cak adam mısın?,. diyordu. 

Yine bu gece, 1van, görülmekten, 
duyulmaktan çekiniyormuşçasına bal
kon kapısını usulca açarak, dı§an çık· 
tığını ve babas.ının bir aşağı bir yukarı 
dolaştığını garip bir çarpıntı ile uzun u
zun dinlediğini hatırlıyordu. Niçin böy 
le yaptığını kendi de bilm.iyotdu. 

Babası ha'kkında beslediği duygustı, 

'nefret değildi. Büyük bir merak, engin 
bir tccessüle: 

- Acaba aşağıda ne yapıyor?.. 

Diyordu. Hayalen cnun, karanlık 
pençerelerc baka baka dol~tığıru, lba· 
şını eğip, boynunu uzata uzata dı§arı
unı dinlediğini görür gibi oluyordu. 

1van, iki defa daha böyle balkona 
~ıkıp etrafını gözetledi. Nihayet saat 
ikiyi vurup da ortalık büsoütün sessiz
leşincc <> da baygın bir halde yata~ına 
serildi. Deli'ksiz, ruyasız uyudu ve göz 
lerini açtığı vakit, sabah olmu§tu. Vü
cudu dinlenmi~, ruhu enerji ile dolmuş
tu. Hemen kalktı ve eşyalarını hazırla
mağa koyuldu. Çamaşırcı da her şeyi
ni tertemiz bir halde getirmişti. 

1van bunu görünce, hareke~ire ma
ni hiçbir §ey kalmadığını .uılayarak sc· 
vindi. Çarçabuk geyindi. Ne ani bir ha 
reketti bu-? •• Daha dün sabah aklında 
böyle bir fntlr doğmamıştı bile. İşte 

~imdi de yt.:la çıkmak üzere idi ... Niha
yet hazırlığı bitti. Saat dokuza doğru 
adeti Uzere ''Marta., gelerek çayı oda
sında mı içeceğini, yoksa salona mı i
neceğini ordu. 

- Salonda! 
Dedi ve hemen hemen neşeli bir hal 

de apğtya indi. Babasını ıeliimladı, ha
tınıu sordu. Fakat cevap vermesini 

beldemeden: 

- Bir saat aonra, ben, Moskovaya 
gidiyorum. Lutfen emir .verin de ara
bayı hazırlasınlar. 

Dedi. İhtiyar, bu vakitsiz hareketten 
şaşırmadı. Hatta nezaketen olsun gidi
şi çabuk ve ~rken bulma.dr. Yalnız ken 
dine ait mühim bir meseleyi bu vesile 
ile hatırh:dı . 

- Ne tuhafsın ivan ... Dün buna da
ir hiçbir şey söylememiştin. Fakat za
rarı yok, vakit gcçmi§- sayılmaz. Çer
mançiyadan geçerek bana büyült bir 
iyilik et, ''Voloviy,, istasyonunda ine
rek sola snpt n mı 12 fersah sonra İf 
tamamdır. 

- Mazur görünüz, bunu yapamam. 
Çünkü istaııy.:>na kadar seksen fersah 
lık yol var. Moskova treni saat yedide 
kalkar. Ancalı: ona yetişebileceğim. 

- Mokovaya ne vakit olsa gidersin. 
Gel §U işi yap ... Çermançiyaya git. Git 
de b:ıbncığını sevindir. Eğer ben, me~
gul olmnsa idim, kendim gidecektim. 
Çünkü mesele hayli mühim ve acele
dir. Fakat burada işim var. Ayrılamam. 
Oradaki ormanlan bilirsin. ''Maslov'', 
oradaki odunluklara sekiz bin rubleden 
daha fazla verrniy~r. Geçen sene bir 
ba~knsı on iki bin ruble teklif etmiş
ti. Amn, şimdi o, burada değil. Maslov
lar ra1dpsiz kaldrklan için işlerine ge· 
len fiyatı verip Nuh diyor. Pcygı.:.mbcr 
demiyorlar. Halbuki "iliniski.. Baba 
geçen Perşembe giinü bir başka alıcı-

nın daha geldiğini haber vermişti. sol eliyle sakalını sıvaı;ynr•1' ~ 
'"Gorstekin,, i tanırım. ''Poğrobov,, lu- seyorsa, fena ... Tuzak kurdu~~ 
dur. On bir bin ruble veriyor. Papas midir. Gözlerine bakıp bir şc)' 1't_ ~ 
bana bunları yazdı. Sen bu işi yapıver ğa kalkışma. Onlar, bulanık sU s't 
i§te. dirler: diplerini gösterme:ı:Icr. °"' 

- iyi ya i§te papasa yaz, pazarlığı bak, sakalına ... Asıl adı da Gr 
0 

o yapsın. ğil, "Liyagavni,. dir. Aına •. se 
- Bu işten papaı anlamaz. Namusu, bu ismi söyleme, kızar. 1şleril' 

kendi ağırlığınca altın değen bu adar.un gittiğini görürsen, bana bir~ 
ticaretteki kıymc+i sıfırd:r. Senetsiz o- ile yaz. Fiyattan bin ruble ~ 
na yirmi bin ruble verebilirim. Fakat bilirsin. Ama işte o kadar. f' 
iş:: gelince asla .• Bu nt.>ktada hiçbir fik rardır. Sekiz binle 1.>n bir biı1 ~ 
ri ve istidadı yok. Kendi İ§inde usta ve ki farla dü§Ün. Bu üç bin ~dl 
&lim bir adamdır da. Bu Grostikin, ma- dan gelmiş olacak. Hem bc111

,.. 

vi gömlek giyer, $af görünür, Uikin deh raya şiddetle ihtiyacım da ., ,; 
şetli kurnaz bir heriftir. Çok da yalan yorsun ya ... tş mühim. Gid•' 
söyelr. Bir kere karısının öldüğünli ve gitmiyecek misin? .. 
kendisinin ikinci kere evlendiğini anlat ~ J 
mı§tt. Meğer bu hikayede bir kelimelik - Vaktim yok, bo gör ~ 
hakikat yokmu§. Kamı dipdiri imiı ve - Babana §U yardnn~ Y:t~ 7 
ona muntazaman dayak atarmıı. Şimdi Bo§a gitmez emeğin ... sııı ~ f"J 
gerçekten alıcı olup olmadığını ve on niz halpsiz mahli1klarsınıı··· 'ı'-1 

bir bin ruble verip vermediğini anla- bir geçikmedcn ne olur? ~c 7 
mak lazım. &in? Venediğe mi gidiyorsU~l 

- iyi ama, ticaret itlerinde ben de değil a ... Aliyoşayı da peltiıd· ~ 
o papas kadar cahilim. bilirdim. Fakat aklı erıneı ,tı 

- Dur, acele etme; ben sana liı:ım· ka .. Gerçi sen de odun .. t~~ ısı~ 
gelen malumatı vereceğim. Bu Goros· ama göz var sende. Butu e~ 
kinle ben, çoktanbcri i~ yapanm. "Kar- rifin doğru söyleyip söyle:° r 
ştla§mca onun 'kırmızı sakalına bak. E- lamaktır. Sakalına bak· ~ı;e 
ğer konuşurken sesi yüksek ve .darğın · · 1~ t sa, ıyı n ame ... 
çıkar ve sakalı oynarsa işelr yolunca-
cl•r. Doğru söylü•·or ve gerçekten işi 
bitirmek istiyor demektir. Yok eğer 

İvan kab:ı bir ~UlUşle: .,ıt1 
(Deı•a11'' 



Abdülmecit devrinde 
= 1-1 - -zwwwa _ _....... 

Saray entrikaları 
v azan : Asım Us 
-30-

S - VAKlT 7 ŞURA T 1939 

Bir Sivri Akıllının Maceralan: 

Strattort- Esefle söyle. üz.erine lılecliai vilA riyasetine 
Jııec~Ul'iyetindeyim: P8,fa müracaat etmi§t.i. Kom§USU eski 

llbt . de ifade buyurduk. sadrazam Mustafa Naili Pqanm 

~ lıırııtere devletinin Ha. hareketinden fikayette bul~ • Ye 0 1• 1• e 8 l I 8 r f f bi~ReşitPaşahak- muştu. Radyo ·ve Tiyatro 
~ır ~~kayeti yoktur. Re- muştu. Meclisi ~ Reisi 

~ di~ devlet ricali ile Yusuf Klmil Paşa, Reşit D '"l • l h 'l 
~ geçınmemesi bizi ala. Paşanın açtığı bu dava üzerine l sız ere avagazı l e Radıoda Nurı· Halı'"I K 
iÇIJı ez. Bu cihet saltanatı 1 iki tarafı dinlemeğe vakit kal. k •• • " onserı 
~ 8n:t dahili bir mesele.' m.adan yeni bir hlikfunet değişik. 0 uma oğretılı yor BlllQn dairelerin tatil olduju dört ı 9 - Sadettin Kaynak_ Batan rfln ka. 
b~bir.~eseleye müdahale liği oldu. Sadrazam Kıbrıslı Meh bayram günil radyomuzun öAle neş- na benzlyor.10 - Refik Fersan. Kıs 

il._ b:ı:ırın resmi salfilıiye. : met Paşa yerine . sadrazam ma. ,,,, Seııiz Piyano Ve Keman riyatında mutat programa dnam e. bürün de falına. 21 :Memleket saat a-
:""1' iM~ olan bir iştir.,, 1 kamına Hariciye Nazırı Reşit Son Amerikan icatlarından biri gibi köpürüyor, ıiz de güzelce el dilerek pJAkla neşriyat yapıldı. Her yarı. 21 Konuşma (Hukuk ilmi yay-

-~nıın kendi Hariciye Pap. geçti. Bu suretle Reıit Pa. de sessiz piyano ve ıesıiz keman· lerinizi yıkayabiliyorawıuz. halde doAru bir şey olmasa ıerekl .. ma kurumu). 21,15 Esham, tahvHAt, 
..... ~etınek için ecnebi bir cın ile Mustafa. Naili Paşa ara • dır. "Fakat, diyeceksiniz, piyano Amerikada bunlar bizim para • Pazar günlerinin öfle neşriyatına l<ambiyo • nukut borsası Ulyal). 21, '"Ç("' ~ nasıl ehemmiyet veriliyor; plAk ikin. 30 Müzik (Radyo orkestrası _ Sel: 

' llıe ınUracaat etmesin- 1 sında halli icap eden ihtilU mU.. keman esasen sesi duyulmak isin mızla altı, yedi kuruıa .atılmak. el dereceye alınmak suretiyle ses sa- Praetorius) 1 - Fr. Barsanti: Coıı-
lc:ananm mahiyetini id. him bir aekil ve m..ııiyet almıı yapılmıı musiki aletleridir. Bun· tadır. natkArları nasıl bilfiil mikrofon ha· serto ırosso trompet, iki obuva, tem-

lı.ı 1.o olan Kıbrıslı Mehmet oluyordu. Yani bir sadrazamla Jarın sesi olmazsa neye yarar?,, şında bulunuyorlarsa ayni tekilde bal ve yaylı sazlar için, op. 3, Nr. 10, 
u rd Stratfort arasında bir sadrazam mazulünUn arasın. Haklısınız ı Fakat, evinizde eğ. hareket edilmek lbımdı. Zannede- Re majör. Adagio - Allegro, Larıo, 
-en. nıUI!k b M k d . Farelere Elektrikle riz ki evvelce düşünmeksizin yapıl- Alleıro, Andantino, Allegro. 2 - Job. 
t İııgi . a.t . ~ada bit. da~i ?ahçe duvarı davasını ec. lunuz, veya kızınız veya ~ eıı- Ölüm mıf bir programın bozulmaması ter. Christ. Bach: Senfoni op. 9, Tempo 
iti !~ sefınnın sadra., llsı vili. huzurunda muhakeme niz piyano veya keDlf!l derıı alı • cih olundu; ve rflndilı radyo neşri- dl menuetto. 3 - N. Miaskovskl: Con 

llbrı ttıgı sözler hiç te ho. etınek lAzmı geliyordu. yorsa her halde bu ıüzel ( 1) ses- Amerikada elektrikle idam yal· yatını takip etmek isteyenler hemen certlo llrico, op. 32, Nr. 3, Majör. 
ti eınıvıı. Lord Stratfort 1 Yusuf Ki.mil vaktiyle Meh· ten pek hoılanmazsınız... Belki ruz insanlar için değil, fareler i _ her gün dinledikleri plaklan bir ke- Alleıretto, Andante monotono, Alleı· 
b~l .e~in olduğu Reşit met Ali Paşanın lstanbula kar§l yüz kere tekrar edilen aynı nota çin de kullanılır. Bu, tam yirminci re dnha dinlemek mecburiyetinde ro ılocoso. 22,15 Müzik (Saksafon ao-
~cıye Nemretinden isyanı esnasmda Mısıra kaçan veya aynı parça tabii artık kafa kaldılar. Bu noktayı radyo merkezi· !oları: Nihat Esenıln tarafından). 22. 

ta Ze aıra mahsus bir kapandır. nin program servisine ehemmiyetle 45 Mllzik (dans pilAklan). 23,45. 2' 
b :vassut etınek §ÖY· gençlerdendi. Orada prenses Y- ağrıtıcı olur. Fare, ucuna peynir geçirilmit hatırlatır ve berkesin evinde bulun· Son ajans haberleri ve yarınki proı· 

~ U ına.ksada mUtevec. ~ple evlendi. Mısır hanedanma tıte, sessiz piyano ve ıeasiı ke- olan bir teli ıaınr. ısırmu elek • dulu büyük tatil ınnlerinin nazan ram. 
l gi bir te§ebbilsU te§Vik damat oldu. Sonra İstanbu~a gel. man bu ite yarıyor: Çocuk çalı • trik cereyanına kapılıyor ve der· dikkate alınmasını tavsiye ederiz. 8 • 2 - 39 ÇARŞAMBA: 
t . ı di. Paşa oldu. Yüksek vazifeler. yor, sesi kendisi ve hocası kulak - hal ölüyor. • • • 12,30 Program. 12,35 Tilrk mllzill 

ı......~ ~adraZa.mla arala • de bulundu. Kendisi Arapkirli lanna geçirmif olduktan ahize _ Pazar günü öfle nefrlyatında sa- pi. 13 Memleket saoat ayarı, ajans. 
lh"-wıı 8Özlerd idi E f k'l h" natkAr Nuri Halil bize ıüıel konser. meteoroloji haberleri. 13,15 • 1' RI· 
"I( ı." . en sonra yap., . . terle iıitiycrlar. trata ı er ıç Kahvelerde Dö·ner Maıa ti c h b d ş f ı "' llZiyetten Re suf KAmll p lkA tç terinden birisini daha dinletti. Ses yase om ur an osu ( e : hsan 

§it Paşa. Yu aşa 1 ye 1 bir gürültü duymuyorlar.. artlstlerimiı itinde klAsik Tilrk mil- Kiinter): 1 - Teike - Eski dostlar 
p etınek oldu. Kıbrıslı sadrazam olan bu davayı nasıl Daha evvelden Viyanada gö • ziRine bihakkın vakıf olan usul Aşi- (marş). 2 - Maııuls - Güzelim (vals) 
~ Reşit Pqa aley idare edeceğini bir tUrlU tayin e. H ıı, Dilsizlere rUlmilf, bugün Amerikada her ta. na sanatkrtrın bu kabil konserlerini 3 - Suppe - Viyanada sabah, öJle tıs-

bbUsU bu mecralara ' demiyordu. Zira bir kere timdi· avagazı0 ... . l rafa yayıtmıı yeni bir otomatik halkın daima beklediJi muhakkak· tıı ve akpm. (UYertilr). 4 - Lerous • 
artık yerinde durama-! ye kadar dairesine bu eekll ve Okuma gretiyor e:r ilet var ki kahvelerde, birahane • 1 tır. Yalnız proıramın son ıarkısın· Flüt ve robua için fantezi. 5 - Ver-

'1 Paeayı yıkmak istiyen mahiyette bir dava gelm1t, g&rUL. Havagazi~ aağır ve dilaııler lerde, gazinolarda 'kullanılıyor. da spikerin iki defa yaptılı kiltük di - Maskeli balo operasından potpo. 
eli hat rakipleri gibi 

0 
da mtlş bir teY değildi. Fazla ola. mekt)binde bile olsa, okuyu~ yaz- N • • • yiın d" e dll bir sanete dokunmaktan kendimizi rl. 18,30 Program. 18,35 llllzik (ke-

'! ile ka7.dJğı kuyuya dili- rak usulsüz tecavilz tiklyeti de ma öğretmeye yar~yacafı k~. • e ıçeyım, ne '!1ye 1! - alamayacaAız: Nuri Halilin ismini man solo: Enver Kapelman}. Keman 
tlb:ı aonra AbdUlmec"ıdm" daah düne kadar --..a-- mevki. nin aklına gelmezdi.. F~_kat, buciln tilnmek yok. Dükklnda ıçecek, Yahya Ziya diye tekrarlayan apiker resitali: Enver Kapelman. ı - Lan-

~"""' - b 1 yenecek ne vana, tabaklara kon· kendisini mazur ıösterecek aebeP- ıer • Seybold - Ninecik: (Landler). 
~ lara.ydan gelen serka. ı inde bulunan lll18tafa Naili PL bu usul tatbik edilmege at an • muı bir halde, bilyilk bir daire lerl belki bulabilir; fakat nasıl bir 2 - D'ambroslo • KOçilk prkı (can. 

l3eYe teslim etti. Ve p hakkında vuku buluyordu. mııtır. Bakın nasıl: üzerinde dönmektedir. Hepei gö· muhnrrir yazısının altında ba,kala. zonella). opus 6. 3 - Lalo • lspanyol 
• ~~. aadaret.e doirudan Böyle bir eadaret muultl vaki o- Sağır ve dilsiz ~leıbe yerlerin~e zilnüzün önUndcn geçiyor ve siz, rının imz.nc;ını görmek ist~mezs~ bir senfonisinin Andantesi. 4 - Chopin 
~. • .... - '"--'• , ...... lr .t11.V8bt ieabet etmeme nuıl p,JUruyorlar. Muallım, tahtaya bır . . ses sanatklrının da ayni tıtiıllAı du- - Milslein - Gece mütlAi (Noctume) 

, ~ . bır muamele ıatı:ıı.ıt ea.uece.15'U~ .ı .... ı yıu.1.1.,,..cı.u ., ............ ~ ... ~-· ellerinizi uzattt). ho3unuıa ~ıdcnı )'aoaiua~a tiil>b• ııokt&ır. do diez minör. 19 Konuşma. 19,15 
&ili Paşanın MirgUn. I So!Jra.~tt#t aevkilnde .olaD *deki havaıazi mualutunu ya • abyonunus. _ _ .t Tllrk mOafll (Fud be,-.tf: SallaDl-

tıı-.- olan Reşit Papnın sadrazam Rqit Pqa. böyle blr kıyor. Alev yilkaellrken up ve Yecft!erlnidn, lçtikferlnlsfh Ankara r&dJOSlf J'8dh fallı). 20 AJam. meteoroloJf 
~..:wll.ltıu VTkarak arazis 1 da uhak • de b" t dil · 1 Udd t arlı da h~bma gelince. Heıo tabak veya TORKtYE RADYO DlFOZYON haberleri, alraat bonası (fiyat). 20,15 
' ,p i • vanm m emesın ızza sız er 0 m e m mun ""'~-- TOrk mlzllJ: Okuyanlar: Mustafa 

~.._et:ıneaı alelAde bir hu-, bulunabilr mi idi? bir ee• çıkarıyorlar. Bu •uretle, bardak ayrı renktedir. ~ he. POSTALARI Callar, Safiye Tokay. alanlar: Cndet 

'
.--.ıa ınevzu teakil ede. Bu no1-"-1-- üzerindeki tered- her harfin ıesini, havacul alevi· sap r6rmeye reldifl saman, ta • TDrlrlll• Raduoıu • Ankara Raduoıa r .. ı"a, Refik Fersan, Fahire Fe-•n. 

:ır ··~- ba .. _u ... _ DALGA UZUNLUCU: ..._. ·--. 
....._ _~ idi. dUdünü izale etınek için nin alçalıp yiikaelifine cöre tetki· baldannum ve ruaauu-ımnn Eşref Kadri. l - Osmıın bey • Seta-
.._ ~~ 'l'an ı rengine bakarak ne yedifinw an- 1639 m. 183 Kcs./l20 Kw.; T. A. Q. raban peşrevi. 2 - Tanborl Falıe • 

zimatı Hayriye I Yusuf KAmll Pap., Rafit Papyı le çalqıyorlar. 19,74 m. 15195 Kcs./20 Kw.; T. A. P. 8 ~ da.Ya.naı\ devlet te§ _ makamında ziyaret etti. Bu usulle sağır ve dilsiz bir ço. lıyor ve ona göre heabı çıkan. 31,70 m. 9, 6r, Kcs./20 Kw. adel vuslat itilsin. 1 - Klzım Us• 
't......~- Yenilik hareketlerL 1 Yusuf -uıı.-:t 'De .... - Efa'"'di. cu'k Ü"- ayda alfabeyi öğreniyor. yor. TORKlYE SAATiYLE Gam seni terketmeue. ' - Senuet-'~be A&UUA '"'...-. ~ • Un Ziya • Ey ıonca açıL 5 - Betik 
~'- 1~ni geçiriyordu. f m.izl mühim bir husus için ra. --o-

7 
• 

2 
• 

39 
SALI: Fersan • Tanbur taksimL 1 - Blmea 

bıı.:~ adlıye il id 1 .. r...alM> .. gUn O d 12,30 Proıram. 12,35 Tllrk mnıı. Şen - Gül olsam. 7 - Saz semaisi. 1 
~ e are teş. hatsız etmege geldim. ~- Masa Ortüıü zerin e Itıklar Yanmadan Evvel ıı - pi. 13 Memleket saat ayan, aJans, _ Refik eraan • Rast prkı: Yaktı et-

u. tarzda aynlınıı makamı icimneye zatı aamlleri. Bı"lmece meteoroloji haberleri. 13,10 • H Mil- hanı ate•ln. A -Ali Galip bev - s--•. 
O Qınan d 1 t · 1 ı b" Ura t wku Son günlerde ıinemacılann & • ik (Kil ük k t ~-f N · A ., • " uu - ev e ! nmmr.aDIL& ır m caa Lokanta ve gazino aahipelrinin z ç or es ra • ""' : ecıp t- nAk şarkı: Her lahza seni ıörmek ı. 

'\ Jtt .. t. .. ,_ Yilksek isti • ı bulmtlltu. Mustafa Naili Paşa- canını ••kan ıeylerc!en biri de ııklan dUtUndükleri g5rWüyor. kın). Varyete programı (Tanıolar, çin. 10 - Aziz efendi - YeıAh su ae-
,,., -.q-enıe ak 1 lı(i.-f\ndeki sahilh · bah - Geçenler.de LondradaTd bir ıine • valsler, fokstroUar, saire) 18,30 proı-•.·ıııı.ıl tetku m anımı 1 nm ,.6 ,,._ an~ müıterilerin, masalaruı üzerindeki ram. 18,35 Müzik (Soli ve Uederler • maiıl. 21 Memleket saat ayan, konUf-

• ~at .... ~,,_, ediyordu. Mec. 
1 
çe duvarına tecavüz etıneamden srrtül' en· can __ ,__tıaile karalama. mamn çiftlere mahıuı bir kate ma (mlaah saati). 21,20 Esham, tala-"oqı-.ı d I t -'\---- u • ~ a.....+tJ~•, .ınema bir kadın bir pi). 19 Konu,ma (Tilrkiye postası). vllAt, kambiyo- nulcut borsası (11-t>I 

A• eve il''"~ · .. ;klyet olunuyordu. Bu mesele la dır ı··· ....... 1915 Tür'- mllıl•i (ince••• faslı ,_ 
A ___ ,,,_ "' ~ n erkek olarak celenlerin bu kate • ' • e • - : 21,30 Temsil (Bir vak'a). Yuaa: Ek· 

!\!~ k 1 il.zerine Meclisi vAli.ca yapılacak Bir •Amerikalı bunu dilıUnerek llicaıklr). Safiye Tokayın lştlrakly- rem ReşiL Söyleyen: Neşet Berktlrea. 
t ~ <>tnşusu Mustafa' muamele hakkında §lfahen e~ h .. teril . h lokanta ve- de rahat rahat oturduklarını CSI • le. 20 Ajans, meteoroloji haberleri, 22 Mllzlk (Küt"Ok orkestra. Şef: Ne
~Çe taba! infial eseri : ri samilerinl almağa lilzum gör. em m.Uf ~inı e:emnun ede - renmiıtik. ıriraat borsası (fiyat>.)0,15 Tllrk mil. cip Aşkın): l - Ziehrer - "'Der achat-
':- duvarını yıkarak dUın. ya guıno . Buıiln de Amerikadan bildiril. zill. Okuyanlar: Radife Neydik, Sa- zmelster" operetinin valsleri. 2 -
............_~ tecavüz tm · I ) cek bir çare butmuı: Uzennde eliğine göre, Cenubi Amerika ye dl Hoşses. Çalanlar: Vttihe, Rept Stolı - Viyanada ilkbahar. S - Lln-
~ e esı (~ı t1e1r oyunlar, eğlenceler, bilmeceler ya· Hannadaki birçok sinemalarda Erer, Cevdet Kozan, K. N. Seyhan. eke • Darılma: (fantezi). 4 - IJn-

"'1~1 k k öv a n d e zıçıhkarmıolan •• ki. Ağıttan masa örtüleri ı - Osman beyiıı seba peşrevi. 2 - eke. Kapri (Serenat). 5 - Llncke -• .. 1ldar 'IFllnrnadan bir dakika evvel D d ııı Gil yle ..nı bA' .. "" r1 • ·s ı- e en - ' e .... UUluue • ~ Olimpiyatlarda (marş). 6 - ıtaı-

tıl b Ö 
zil çalıyor Ye haber veriyor. Bu - Hilsnll efendi - Cok allrmedf. 4 - mana - Kontes Marfra ope-tlnden 

.. . .__ - Ucuz: bir fiyatla .aa an u r • • • A k M f B' ö nı ~ • .. . kaideye riayet etmıyen bir sinema şı usta a • ır esmere s n ver- potpuri. 7 - Johann Stranss ....... • m tül" eri her lokanta ve gazino aahi. di 5 R t Er r K man taksi .,._ bir gün birdenbire ıııklan yaktığı m. - eşa e - e • Viyana (vals). 23 Müzik (cazbant • 
bi hiç çekinmeden miiıteriıinin ö· biribirlerine eanlm1§ olan çift· ~I. 6 - Sadettin Kaynak - Durup da pi.). 23,45 • 24 Son ajans haberleri 
nüne yayabiliyor. Milıteri de, ca. ve . J hır bakı,ın. 7 - Said efendi - Snk ki 

U 
. teri herkese gaıterdiği için ce - efza saı semaisi. 8 - Sadettin Kay· Ye yarın program. 

nı ııkıldı~ı zaman örtünün zenn· y b _ _. l _. 6 nya çarpılmqbr. nak • Ela ıözlerlne kurban oldulum. G GftCI TUQJ'O GJ'cıGn 
deki bilmeceleri halletmiye çalıp· 
rak, elinde 'kalemi, uzun milddet E v I :-1 • k • • seçilmif parçalar: 
masa bapnda kalıycc. Bu mliddet ge enceı1 oşe : Programdaki otllcitler Türlclue MM• 

.zarfında tekrar tekrar yiyecek ve. ti llıerlM oe öDleden ıolll'fJkl taal 

b
. tirttrine cöre YUKARIDAN AŞACI: olarak verllmlıttr: 

ya içecek ır ıey ge g OPERA VE SENFONi KONS"'•" "'ft' azino u 1 - Sıralanmış, dilnya. 2 - Hede- ~ 
bu i•ten lokanta veya 'C • f 9.1.. B"'·ret·· ltalyan musiki·• s 

1 
, e 'VOrmak, milkemmeL 3 - Portaka- "' .... -. 

bibi tabii çok memnun o uyor.. .._+-'i'- lı mcthurdur, sanıın dellL ' - Ni- ıo. Brüksel l: Mozart ves. 
t.._+--t- kAb. 5 ,._Bir Franaıı kadın mubar- ıo. Roma gr.: "Üç krawn aşkla· 

Kağıt Sabun 
11-+-+- rirl. 6 - Paytabtunızın Anadolu ıi- n" (Montemeızl) • 

vesiyle söylenmiş ismi, cefa. 7 - l 1.SO Saarbrüken: Swnann'ın 2 nci 
HerıUnkü hayatımızda daima el Başına "Z" ıellrae bir kadın ismi senfonisi. 

Jerinılle mikrop bulaımaktadır. olur, tersine bir Fransıı ıazeteai ıs- 11.30 Strasburs: "Ceıarfne" (Pler-
Pek titi.z davranacak olursak eli· mL 8 - Yllksek, eakl mabutlardan. ne). 

10 U k 1 ti b dalal ODA MUStKISt VE KONSERLER 
mi·ı· ağ-··a, burnumuza gatür. - za şare ' o . ar. .. ••""" 4.15 Radio Paris: Pivano konseri. 
meden evvel daima sabunla yıka· Dünkü Bilmecemizin 7. Brüksel l: Piya"u-;,da (Lint'-
mamı.z lbımdır. Halledilmit Şekli ten parçalar). 

F k t L dakiika ıabunu ne • 7. Hambu...,: Piyano (Bralıaıa). 
a a • ner SOLDAN SACA: SOLDAN SACA: ·• 7.50 Viyana: Keman, piyano. 

rede bulalım? l - Yunan filozoflarından. 2 - 1 - Sinema • lsa, 2 - Avaz • Ke. 5. Eyfel kulesi: Piyano, vlyo. 
tıte, yeni icatlardan biri, buna Bir peyıamber, dllzinedeıı iki not· net, 3 - Masal _ Zan, 4 - An .. Niha- lontello. 

çare buluyor. san, kaba bir ikumaş. 3 - Muvaffakı· yet, 5 - Si, 6 - Ye • Asiton, 7 - 1'0. Stutgart: Haydn prograım. 
Bu, kağıt !eklinde bir eabun • yet giioO. 4 - Başına "Z" ıellnce Llmonad • Ra, 8 -Alır_ Rast, 9 - ıt.25 Val'foH: prkı. 

dur. Dörde k•tlayıp daima cebi· kıymetli bir kumaf olur, 25 veya 50 Nihal .. Ruan, 10 - Enak • Renk,. 12.15 Radio Pariı: Faure Procr'· 
B" d inci yıldlinilmilnil tesiL 5 - Zamane, YUKARDAN AŞACI: HAFİF MUSİKi VE OPERETLER 

Dizde tapyabilininiz. ır yer e ıenlflik. 6 - mekli, nefi edatı. ı - Saman .. Lane, 2 - lvan - Yı· 3.5 Radio Paris: Locatelll orbat
ellni.zi yıkamak iıtediiiniz zaman 7 - U'nnn, lkt kardef kanlan. S - lan, 3 - Nas .. Seniha, 4 - Ezan • 
bu kağıttan bir parça koparmak ve ibadethanede. 9 - Başına ''R" gelir- Orak, 5 - Lisan, 6 - Ak - Hisar, 7 -
ıu ile ıalatmak 'kilidir. Diıt ıu. ae kumar AleU olur, kısım. 10 - A- Eza .. iane, 8 - İnayet • Sua, 9 - Se 
yu ıarllr aCSrmez derhal ubım tef, Amıpada bir takım adalar. 111 ~ 0rtaJr. 10 - At • TanL 

9.10 
9.10 
1~ 

rası. 

Kolonya: Dans hnalan. 
Viyana: Balk muaildai. 
BraGbel 2• axuua• ..... 



Şehir Meclisinin Dünkü Celsesinde 

Vali ve Beıedijle ReiSi Dôktôr- thifi Kırd 
Mesai Proğramını Okudu 

Şehir mecHsl dlln saat on dörtı ve lktlaa.dl kıymet ve ehemmi. 
buçukta ıubat devresi toplantıla- yetiyle mtltenaılp bir ıekllde ı
nna balladı. ~ açılınca vali marı Te bir kelime Ue kalkına
ve Belediye reisi doktor L~tfi bil Kırdar riyaset kürsüsllne çıkı meal tein acele yapılma11 l&-
meuJ programım okudu. p zımgelen tileri evvel& teablt, 
Kırk beı dakika Bilren nutuk ıonra da bunları başaracak, or· 

alkıtJandıkdan sonra azadan Re· taya cıkaracak maddi Taııtala
fik Ahmed ~engil söz aldı. rı bulmak gibi iki noktada hü
Program hıklnnda söyliyecek llÖZ lA.aa edilebilecek olan maruzatı
leri olduğunu, belki daha bqka mın anabatıarı şunlar olabfUr· 
fikir ve mutalea ~yan ~ecek ~ Su iti . 
za1ar da bulwıabileceğini, bu iti- Buctınkü sıhhi ya••y' • 
barla celseye kısa bir fasıla ve- ..... ı.., ve me-
rilme.ınt teklif etti. deni ibtlyaclar her zamandan 

';J.'ekllf kabul olundu. On dakL ziyade ıuya U~zum göıtermekte
ka sonra celse açılınca Refik Ah dfr. Garbın medeni ve müterak
met Sevengil söz aldı, htı~etin ki memleketlerinde ıu aarfiya
maH yardım da bulunmadıkça ts- tı nUfuı baıına (100) Hl (150) 
tanbulun imar edilemfyeceğini, litre arasında deflşlrken Jstan
vall ve belediye reisinin okuduğu bulda Terkoı, Elmalı ve K&fıt
programda hilldllnetln b6yle bir hane suları bir araya &'etlrlldlfi 
muave~et vaadinde bulunduğunu halde bu miktar bugün senede 
~ve bu yüzden memnu- (90) lltredlr. Şimdi yapılan te-
~ye izhar_ ederek meclisin his sisat ve alınan tertlb tı b 
aıyatına tercüman olduğunu söy- a a u 
ledi. miktar hlc olmazsa nüfuı ba-

Mellha Avni Sözer mezarlıkla şına (125) litreye cıkarılması
rımızm pek peripn olduğunu, yir 1 na calışılmaktadaır. 
mi sene evvel 1stanbulu dolaşan Belediyenin ilk hizmet ve yar 
bir İngiliz muharririnin okuduğu dımı olarak bankada bulunan 
eserinde mezarlıklanmızın tasvir 800.000 lirasının su şebekesl
edildiğini, bu yazı Uzerine mezar- 1 nln yentıenmeslne, genişletll
hklara gidip onların perişan hali meslne tahsis edilmiş olduğu 

~ afla~ığmı aöyliyerek ~ezarl~k. 1 Ye 933 denberi su idaresinin se= bır an evvel halledılmesını nede dört, beş yUz bin Ura rad-

s ı~-= lzz t -ı.ı~ 1 desinde bulunan varidat fazla-
e.ur.uu e ~ ... e yapılması 

vaad edilen tiyatro binalanndan sını da gene bu işe hasretmek 
dolayı memnuniyetini izhar etti. suretiyle şirket zamanında gUn-

Avni Yağız, Adalara bu yaz su de şehre evrilen (28.000) met
verilme fşinJıı ilerlemesinden do. re mlklbı suyun busun ( '2500) 
layı tefekkür etti. Galip Bahtiyar metre mik&bına tıkarılmış ol· 
İstanbul imanmn ancak hUkflme 1 duğu görülmektedir. ' 
tin yardımı il~ yapılabileceğini te 1 Alınan tertibat, ıu mlktarı
barUz ettirerek §elıir meclisi aza nın nüfus başına hiç olmazsa 
lannın vali ve belediye ftleipln UO 11\1,a o1quPJl Uzere (120.000) 
okuduju programın tatbildne var mernr~ JHntaoınıı çı'tı:a 
~vv~tleı:iYle .mUzaherette bulu
nacaklannı bildirdi. Ekrem Tur, 
Fuad Fazlı ve diğer söz aöyliyen 
azalar hilkiimetin ya:rdımı olmak 
mm imar işiııln bqarılamıyaca-
ğmı söylediler. . 

merkezindedir. 
Terkoıun alındılı tarihten 

bugüne kadar şebekenin lıll.h 
ve takviyesi tein tıc milyon lira 
sarfedllmlştlr. Daha beş mil
yon liraya da ihtiyaç görülmek
tedir. Jatanbulun diler sahala-

Müzakere ki.fi görUldU. Geçen 
celsenin zabtı okunduktan sonra. 
bazı mazbatalar encUmenlere gön rmın su ihtiyacı da nazarı dlk· 
derildi. Meclis pereembe giinil kate alınırsa ve meaell: Adala
toplanacaktır. 

Valinin mesai programı 
latanbul Umumi Meclisinin u

çUncU intihap devresinin birinci 
yılı ikinci toplantısını acarken 
ıahıslarında güzel Jstanbulun 
deferl ve kültürlü muhterem 
halkını temstl eden calışma ar
kadaşlarımla tanışmak ve onla· 
n ıel&mlamakla bahtiyarım. 

TUrklye cumhuriyetinin bu 
en bttyük, en güzel şehrine Tail 
Ye belediye reisi aeclllp ıönde

rilmekle naclz ,ahıım hakkın
da cumhuriyet hukametlnln gös 
termie olduiu yüksek itimat ve 
teveccühe bu veılle ile bir kere 
de huzurunuzda şUkran borcu
mu ödemek isterim. 

ra, Bakırköyüne de verilmesi 
l&zımgelen ıular düşünUlUrse 
bu lhtl7acın on milyon Ura7a 
kadar cıkacatı görUlUr. 

Sular idaresinin her sene el
de ettlil varidat ile bunlar ya
pılmak l&zımıellrst ancak 30 
senede bltlrflmeal lmkAnı ha-
ııl olur. Fakat 30 sene ıonra 
da bUtttn tebekenln yenilenme
si 11.zımgeleceğin.den su işini 30 
seneden çok önce halletmenin 
çarelerial aramak ve bulmak 
mecburlyetolndeylz. Adalara bu 
Mnı k&fl miktarda ıu vereblle
cek tertibat ve tetkllltı almak 
uıereylz. 

Bakırkö7 ıu ihtiyacını da aç
tırılma'llta olan artezlyeıı kuyu
larl1le takviye edebllecetlz. 

Temizlik itleri 
Milli Şefimiz tımet lnöntınun 

Ba,veklllmlz Refik Sa7damın 
'9 Jcra Veklllerinln Jatanbulu Beledlyeuln en mUhlm ltlı-

beraber bu işi daha esaslı bir 1 rı 1&rfiyat bedellerinde tenzll&t 
surette tetkik ve halletmek de yaptırmak lçln teıebbtııte bulu
zaruri ~rülüyor. nulacaktır. Böylelikle her iki 

Belediye; yapacafl temizlik cepheden de lstanbulda fener -
hizmetlerine kartı halktan bil- ılz ıokak bırakmamak tein ça -
hassa mUlk sahiplerin.den bir lışılacaktır. 

baı 1&ha11 parke7e çnlrebll ·ı Takılın ve Tepebafl 
mık için aaprt bir he1&pla U rlnaln daha lyl bir ıu 
milyon (600) bin Ura7a ihtiyaç ve imarı, oralarda bal 
bulundutu anıaıılır. ki ihtiyacının tehir b 

Asfalt 1ollann da beher met- teminine de çalışılma 

para almaktadır. 1938 bütce- İstimlak Ve imar it i 
re murabbaı s.. ca-s,s> 11raya Belediye 8 . 
mal olmaktadır. latanbulun bu- İstanbul gibi bir ,e 
tun sokaklarını aıfalt 7apmak diyesi, hem bUttıJ1 te• 
llıım gelirse bu hesaba söre n 1 1 ~ bl d b-' 

.sinde tanzifat vergisi olarak lstanbulun umran itibariyle 
mUlk sahiplerinden: almakta ol· çok geri kalmış bir şehir oldu
dufu para (360.000) lira olarak funu blllyor ve görüyoruz. Bu 
görUldliğü halde gene bu büt- gerlllğe pl&nsızhk, parasızlık 

ceye göre bu uğurda ıarf ve lh- sebebiyet verdiği kadar lstlm
tlyarına mecbur kaldıfı masraf lAk usulünün bozuklufunun da 
( 445.090) liradır . .Şu halde be- bunda lmll olduğu şüphesizdir. 
lcdlye bugünkü noksan hlzme- Şükranla görUIUyor ki hUkflmet 
ti bile kısmen karşılıksız olarak ce 934 tarihinde yeni bir istim
yapıyor demektir. ilk kanunu cıkarılmış ve bele-

Binaenaleyh •ehrl daha te- diyece şehrin pl&nı yapılması i
miz, daha sıhhi bir hale getire- cin bir mUtehassısla angaje o
bllmek tein bu uğurda sarf ve lunarak bir hayli işler yapılmış. 
ihtiyar olunan masrafı tama- tır. Şu kadar ki EmlnönUnde 
mfyle almak ve alıdığı gibi ma- Y'-Pılan lstlml&k işleri mezk~r 

mllyon raddesinde bir mebllfa 
ihtiyaç bulunaeatı da tabiidir. 

Bununla beraber belediyenin 
alel&de nrldatf1le yeni olarak 
( 150) bin Ura raddesinde bir 
masrafla kaldınmııı ın bozuk 
yerlerde tamirat ve lnıaat yap. 
mata baılacttt. Bundan böyle 
de program dairesinde en birin. 
el iş olarak buna dnam edece· 
tiz. 
Llfımların tamirine ve yenl

den fenni ve 11hhl kanallı&l)'on 
halline sarfetmek en evvel dU
şUnUlmeal lAzımgelen işlerden· 

dlr. Bu ciheti eaaıh surette tet

k:ınunun da, aranılan ve !steni- yapılmuına ıellncı: 

kik ettlrmekteyim. 

Tenvirat i tleri 
Çöplerin toplanması, fmhuı 

ve istifade edilmesi: 
Bu baptaki kat'l kanaatleri

mi söyleyemiyorum. lıtanbu

lun topoğraflk Taziyeti, çöple· 
rin iktisadi ve zirai kıymeti ne· 
yl icap ettiriyorsa onu düşünüp 
ve bulup yapmak isterim. Te
mizlik işlerinin arzu edildiği 

dereceye çıkarılması ve takip e
dilmesi !cin belediye zabıtaaı ta
limatnamesine yeni bir takım 
maddeler koymalı muvafık bu
luyorum. Fakat tı bununla da 
bitmiş olmuyor. Halkın ve mat-
buatın da bu iste bel trje 
ya'faım ftmilf "1DHll • 
kakları yıkamak da istiyoruz. 
Hatt& bir iki yerde buna başla
dık. Yalnız teşkllltın, ıonra te
sisatın Te daha ıonra da ıuyun 
klfayetslzlifl bu sıhhi yolda da
ha genlı ve devamlı yUrUmemt
ze bUyUk bir engel olmuştur. 
Temizlik teşkllA.tı takviye edi
lir, yollarda ona göre tesisat ya
pılır ve ıuyun miktarı da cotaı
tılablllrse buna da muvaffak o-
la<'aiımız şüphesizdir. 

len surate ve kestirme yollar- Onun da daha elim bir haldı 
dan gitmekle kısmen maniler oldutunu 1Grt11orum. Çtınktl 
ibdaı etmiı olduğunu gördük. bundan (15) 11ne ence ıehrin 

Hem halkın, hem de onların kUçUk bir aahaıının kanallzaa
mtışterek bir evt demek olan yonu ecnebi bir tlrkete ihale o
beledlyenln mtıtesavlyen ve mu- lunmuı ve belediyece ıtmcUye 
tekabllen haklarını koruyarak kadar bu uğurda (10) milyon 
lstlml&k işini nlsbeten az za - Ura aarfedllmlf, buctınktl feralt 
manda neticelendirecek ve teb - dahlllnde bundan istifade ede
llgat usuıunu sadeleştirecek yol cek mtllk ıahlplerinden bu mu 
ları gösteren btr,ı&ytha hazırla- raflar alınamlıdıfı için cUfer 
dık. sahaların lnıaatına, her ne ka· 

Bu l&yfha yakında htık~mete dar elde kat'I bir ketlfnamı yok 
takdim olunacaktır. Bu l&ylha- ıa da ıehrln 7alaıı latanbul kıa
nın tertibinde götterllen eaaı- mını 7anl ıurlar dahlllD.ln ta
lardan bfrlal de iıtlml&k kanu- nallzaayonunun J"&pılan l&ha l
nlyle 7olların iki tarafında mu- le yapılma7an ı&lıaıua nlabetıe
ayyen miktar istfmllk hakkı- rt gözöntıne ıeUrlllne en ala
nın blraz daha genlşletilmesl ıu- fı bir tahml.ııle (100) m1J7on 11-
retlyle milyonlarca Ura sarflfle r eh 

......----.-.. .... t l ' 

yolların iki tarafında o yolun 
genişliğiyle, o aemtln terefly
ıe, ticari ve lktlaa.dt kıymetiyle 
mutenaalp 7enl Te btıytlk şehri 
susıerecek binalar vücuda ıe· 
tlrilmeslnl lmkln dahUlne al
maktır. Bu takdirde lstlml&k 
olunacak sahalarda genlt mlk
yut:ı tmar esasları hazırlanmış 
olacatı gibi iıtlml&kten sonra 
tablatlyle kıymet peyda edecek 
olan arsalardan satıt esnasında 
temin edilecek menfaat da şeh
rin imarına sarfedllmlş olacak-

kanalizasyonun umumi maırafı 
(200) mllron4an atalt dlfllle
yecetl zan n tahmin edlleblllr. 

Belediye btıtçeıfndekl yari -
dat c;eşltlerl arumda ne 701, ne 
de küdırım için halktan bir yer 
gl ahnmadıfına ıöre btıtun bu 
kaldırımlar, 11.tımlar Te kana· 
llzasyon belediyenin alellde 
btıtc;eslnden ayırabllecetı ctıı'I 
para Ue yapılmak lıtenlll7or, 

demektir. 

Yirminci medeniyet asrında 
İstanbul gibi dünyanın en gü
zel bir şehrinde h&IA. karanlık tır. 
sokak görmek tahammül edile- Yollar, Kaldınınlar, 
cek şeylerden dellldlr. Şehrin Lağımlar, Kanalizasyon 
oldukça kalabalık J'erlerinde Elyevm tatbik edegelmekte 
havagazı ne tenTlr olunan so- olduiumuz 938 bUtceslnde şeh
kaklar bulundutu gibi Bolaıl· rln imarına mahsus miktar bUt
çl gibi yerlerde petrol ile aydın- cenin yüzde U ılnl bulmakta 
latılan ıemtler de vardır. Garp- ise de bu para da, oldukta ıe
ta bavaıazı Ue tenvirat daha nlş bir kadrosu bulunan fen he
parlak bir ılya verdlfl lctn bel- yeti memurin ve mustahdemlnl
kl elektriğe bile tercih edlldill nln maaşatı da dahildir. 

Bu işleri batarabllmenln be
lediyenin alel&de btıtceılnden 
ayıracağı ve mukabllinl mtılk 

sahiplerinden alamıyacalt bir 
para ile mtımkUn olamıyacatı 

tabiidir. Bunun ıctn de çare-

halde buradaki tesisat pek lptl- Memur ve mUstahdemlne Te

dai oldutu için Tarlıtı lle 7ok- rllen bu para çıkarıldıktan son
luğu mtııavl tellkkl edilebilir. ra kalan cttz'l mebllfla btıytlk 

~ugttn tatanbul .tehir hududu bir eehrln imarında ne derece 
dahlllnde muhtelif voltıarda ce- çalışılabllecett kolaylıkla anla· 
man (Ul8) llmha 7akılmakta şılır. 

ler aranmaktadır. Gerçi bele
diye bütceılnde yol parası diye 
bir fasıl görUnmealne ve halkın 
da yol ver&'lsl diye aenede 6 Ura 
vermekte olmuına Te bu mtl· 
kelleflyetln ıenede (700) bin 
lira tutmasına ıöre yol tnıaatı 
karşıhfı J'Oktur demek ilk ba
kışta hayreti mucip olur. Fakat 
hakikat ıudur 'ki: 

Yol parasının. ıehlr içindeki 
yollara ıarfına kanun mtlsalt 
deflldlr. Yol parası ancak 11-
llyet yollanna -.rtıcUUr. 

Çocuk Bahceleri v. 
Parklar 

tstanbulun bUbaua kalabalık 
yerlerinde, dar 10kaklann et
rafına dlıllmlt olan eT1-rlnde, 
bunalan yanular açıkta, cUnet 
altın.da temiz ye aaf hava alabil· 

u o araa. r ara a va 

cak, hem de fehri ı 

bir blna7a malik delll 
cut belediye binası ıı 
ve ahşaptır. Ve gen• 
eubelerintn bir kllDl 
maarif blnumda. bir 
Beyaııt belediye btıı 
bazı kısımlannın da f 
rada kira ile tutulan 
dafmk bir halde bul11D 
Te idare T• ıurat hu• 
ranılan aellmet Te lD 
mlnıden uzak bulunın 

Blnaenal17h tıtaııb 
n, ıtıselleıUrilmesl. 
makinesinin iyi lşlemetl 
pıtan teteb) Usler ar 
bina ıtlnln bulunması 
Kanaatindeyim. tataııb 
mar pllnmda bu it8 
rarlattınlmıt ıahara bit 
blnuı yapmak icap eder 

Umuma Mahsul 
latanbul tehrl ıteıı41 

le mtltenulp tiyatro fi 
leri, otel, tehir kltıbtl-.. 
aalonu T• buna mUlll 
ve umumi blnaıardr.11 
ol4atu clbl ,.uııerc• 
bilecek konforlu ı ~ 
le mallk dellldlr. G 
7tlk ye ktıçtlk tehtrl• 
lardaıı blrl delll, bit 

olmazsa blrlıl-1İtaııb\l1°" 
11 Beyazıt, öteklif S• 
meaell Taksim 
ıtmcllllk iki tane pblt 
yapılmuı çok faydalJ ,ıt 
Ve bu meyanda tehir ,t 
kevl, matbuat ıaloD~ 
aeıelerin de J'&PtllD ~ 
dım etmekle tçt1ınal 
bir ihtiyaç kartılaııuıd 
tır. Son zamanla~•~ 
zarurt bir 1ht11ac Jı 
olan dUltln ve nı,aıı ıo 
lerinde 4e yapılmaııııl 
dUltımnz gazlııolarclal' 
mueueaelerden hatıG' 
ıdllecett için bunlar 1::
hl11edllen ihtiyaçlar• 
tetkll edecektir. 

Şehir Tiya • 
Tiyatronun buıuııı 

hayatımız tlzerln.dekl 
yetil mevklini teb~_.. 
I• ınıum ıermu10~ 

Jatanbulun keııdlP'"". 
ealt bir Uyatro delil• 
yatro blnuma salllP 
ııa ıanu etti~ 4• 
ml7orumb. 

tltanbuluıı b1lll~Ai 
tf huauıunda k1119"'-.:..; 
ret 1'9 lrtatıarmıs- 111 

Tl1atro, ııtc ttlPll,. 
lçla bir T&ridat 
blllltlı bir masraf 

Bununla beraber 
tf yatrollu 7apdab~ 
m koruduktan b,. 
pllr membaı oıablllfıı 

Koıaaer# ti#. 

lmar 'tmek, bu şehri bedii ve rlndeu birisinin de temizlik tıl 
tarihi Juymetlerlyle mntenaılp oldulunu blllyor ve ıörUyorum. 
bir hale getirmek, lktlaadl faa- Ş"l•rln gUze11111, halkın ııhha· 
llyetlnl genişleterek halkın re- tini korumak itibariyle temlzlf
fahıu.ı temin eylemek huıuıun· te dll;kat T8 ltlnaya bUJUk e
dakl çalışmalarımıza mnzaha-ı hemmlyeı. nrmemlı l&ıımg61lr. 
retıerill• emin oldulumu bu ~ehrfn sokaklarirle meydanla
ıehrln muhterem mumeulllerl- n lıtenlldltl ta.dar delll, hatıl 
ne tebşir edebilirim. icap 11JtUll derecede bile temiz 

Jstanbula geldlfim ıUnden- dellldlr. Tlcaretıh olan Halle 
beri yapmakta olduğum araştır- ,ahmeriyle tehrln mttnhat ve 
malar, incelemeler neticesi ola· hU<'ra yerlerinde ve mahalle a
rak edlneblldlllm intibalarım- nlarr.ıda temlzllle del&let ede· 

bulundutu ve bunlardan tram- latan bulun ıehlr hu.dudu lçln
vay ıeçen anayollar tızerlne deki meakCn aafhalannda ıehlr 
düşen (1128) inin elektrik lda- rehberine ıöre (6214) ıoka'k 
resince ve mukavele icabınca bulunmakta ve bu sokaklar tet
paraaız yakddıfı Te pri kalan klkatıma ~re 10 mllyon 420 
(3650) fener ıcın de her aene bin metre murabbaı bir yeri tş
belediyece elektrik id.,-eılne l'&l etmektedir. Bunun yalnız 
(260.000) llra tediye edilmekte (1) milyon (700) bin metre mu 
bulundulu ve renlden bir fene- rabbaı parke Ue dUşelldlr. Ve 
rln dikilmesi murafının (H - buı:ların da çotu bilhassa tram-
120) Ura ve fenerin bir senelik vay geçen yollardır. Mukavele 
elektrik Ucretlnln de (30 - 39) icabınca (15) metre genltlllln
oldufu anlaşılmaktadır. Ten- deki yolu parke ile döşemefe ve 
Tirat lcln parasız yakılanlar ha- bozuldukca tamir etmeğe tram· 
rlç oldutu halde (260.000) lira v~y ldarsl mcburdur. Ust tarafı 
reılm alınmasına göre belediye- toprak veya aynl mahl7ette bu
mlz tenvirat işinde de tanzifat lunan Arn&Tut'kaldırımı clnıln-

meal, oyunla, •ilence ile Taklt 
geçlrebllmeal lçln ıemt Hmtge
nlz ve ıuzel çocuk babçelerl yok 
tur. Yalnız yirmi sene ence btl· 
ytık bir hamle Te J'tluek bir 
himmetle açıımıı olan GUlhane 
ve emsali birkaç parkla ahiren 
yapılan btrkac bahçe Tardır. Bi
naenaleyh ıehrln nerelırlndı 
park ve çocuk bahceıl 7apılma
ıına ihtiyaç oldutu teıblt eclile
rek bunlarm ehemmJ1•t Te mU.
htmaıla• tercUt edilmek sur•tf· 
le bir an nvel 1apılmuına ça-

ljehlr tlyatrot111l4 #ı 
derken onun özıtar4 
se"atuvan batırl..., 
blllr mlylz T ıto 
tl)'atro gtbl, bit . _ 1 
tı defli, bir ınalP"t la tatbikini dUştıneblldlklerlml cek bi tef ıörtılmUyor. 

kısaca arzetmek isterim. Dtt- Temizlik yasıtalarını biraz 
şUncelerlmde isabet görUrıenlz çotaltmak, memurlarla amele
tatblkat aaha11nda kıymetll yar yl biraz fazla .çalıttırmak ve 
dımınızdan, tecrübe ve irşatla- nihayet temizlik &letlerlnl ve 
rınızdan bent •ahrum bırakmı- vaııtalarnu makineleştirmek ıu 
7acatıJUz1 klınetle Umlt etmek- ret11le buıunkll teıklllt n T•
te7fıa. saltteıı bUtçe çerçevesi içinde 

tstanbalua 7aradılı,ındakl ı azami faydalar temini mUmkUn 
tabii 1tıalllll1le ursun, tarihi olmakla T.e bu rota gidilmekle 

lşl gibi ıerl bulunmaktadır. dendir. 
Tanzifat resmi hakkındaki Bir metre murabbaı parkenin 

tetklklerlmlı bu resme de ıa - (5-6) liraya mal olablldlll fen 
mll olmakla beraber dller ta • h•Y•tince teıblt edllmlt olma
raftau elektrik ldareılnce de İ sına ıöre kaldırımııı kalan ( 1) 

119Jır1n umumi tennrat llmbala· ml11on (720) bin metre murab- llttlacaktır" 

Bununla beraber 
muslkl lhtlyacIDI ,ı 
mln için Jatanbtd si 
hlrlerln bu fe4&k 
malan 1lzım411' ~ 

Sta 
BQtQa dUDf,.ca ,,..,. 
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300 SENE EVVEL 

REŞAT EKREM 

de taş tekne var. Fakat içine gir
mek için temiz olduğuna dair te -
minat vermeleri lazımdır. Hamam 

Afyonda Kayser Vilhelm seksen yaşında 
Bu mllnasebetle l'u~1 mi~ n1 ıl nim 

haşmaliale neşretti 

.Sabık inıparator 
• • • 

nıazı ıçın 

ne düşünüyor? 
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Üç Bulvar, Bir Cadde, 
Yeni Yollar Yapıldı 
Afyon, (Vakıt) - Vali Ah

met Durmuş Evren.dileğin, terfi
an başka bir vazifeye tayin edi. 
leceği hakkında geçenlerde deve. 
ran eden şayialar Afyon halkı_ 
nı pek müteessir etmişti. Terfi_ 
an dahi olsa valilerini bırakmak 
istemiyen Afyonlular bu şayia
nın hakikat olmasıru arzu etmi. 
yorlardı. Vilayeti umumi bakım. 
dan pek iyi idare eden, Afyon 
şehrini, belediyenin gayyur re
isile elbirliği ederek, mamur bir 
memleket haline sokan Bay Ev
rendileğin "yol,. işinde dahi kıy
metli mesaisi, kendisine karşı bes 
!enen sempatiyi kuvvetlendiren 
sebepler arasındadır. Afyon vi • 
!ayetinde bir gezi yapmak bu 
hususta tam kanaat elde edilme. 
sini temin edebiliyor. 

Sabık Alman imparatoru ikinci 
Vilhclm geçen ayın yirmi yedinci 
günü memleketinden mehcur ola
rak Durn Şlltc<Sunda seksen yaşı
na girdi. Bu münasebetle Tayms 
gazetesi sabık Kayzerin, mazisini 
onun göziyle canlandıran ve son
ra da İngiltere ile Alman münase
betlerinin ebedi mahiyetini çizen 
çok şayanı dikkat bir makale neş
retmiştir. Makale şöyledir: 

Çarına biraz oyun oynam ştı. Fa
kat bu oyun hem çarın halkı, hem 
ı' kendi ahalisinin menfaatine i
di. 

Afyon şehrinin için.den geçen 
şose kısımlarile şehrin sınır nok. 
tası mebde ittihaz edHerck viUL 
yetlere giden yolların Afyonun 
içinden geçen kısımları itibarile 
vilayetçe üç tane bulvar, bir cad
de, istasyonlar aralan parke o. 
larak yaptırılmıştır. Afyon vi • 
layeti içerisinde her istikamete 
giden şoseler Türkiyenin en iyi 
şoseleri derecesinde Eskişehir vi 
!ayeti hududuna kadar ikmal e_ 
dilmiştir. 

Denizli vilayeti hududuna ka
dar her sene muntazaman şose 
inşaatı devam etmiştir. 1sparta 
ve Konya vilayetleri hudutlarına 
kadar olan şoseler mükemmel -
dir. Kaza merkezi içerisinden ge. 
çen şose parçalan parke olarak 
yaptmlmaktadır. Evvelce ahşap 
olan bütün köprüler hep beton -
armeye tahvil edilmiş. bu sureL 
le altı sene içerisinde seksen ye
di tane küçüklü büyüklü yeni 
köprüler yapılmış, bir o kadar da 
eski taş köprüler tamir edilmiş
tir. Afyon - Şuhut şoseleri ta. 
maınlanmıştrr. Bu suretle Afyon 
valisi yol yapmak bahsinde bir 
rekor temin etmiş demektir. 

"Almanyanm sabık impaartoru 
lkinci Vilhelm bugün seksen ya· 
şına giriyor. Bu münasebetle Al
manyadan kendisini tebrike gelen 
prensler, zabitler, memurlar, her
halde ıablk impararatora gençliği 
nin ve daha sonraki devrinin par
lak günlerini hatıraltnuş olacak

lardır. 

imparatorluk tahtına, ne büyü1 
debdebe ile oturduğunu düşün

müştür. Her gün daha zenginle
şen, daha kuvvetlenen, kendine 
karşı emniyeti daha ziyade artan 
bir memleketin yirmi dckuz ya
şında hakimi olmak!.. O zaman
lar, Kayzere hiçbir şey imkansız 
görünmiyordu. Fakat o, tahta çık· 
madan önce dahi, kendisinden yaş 
Iı olanların nasihatlerine sinirleni
yordu. Bilhassa Bismarkın ... 

Bismark, ihtiyarlık anlarında 

pek ihtiyatkar olmuştu. Bilhassa 
Türkiye münakaşası vardı. Kayzer 
Vilhelm, çok eskidenberi dünyaya 
h!kim olmak için Tilrkiyenin bir 
köprü hizmetini görebileceğine 
kaniydi. Bu fikrin.den Bismarka 
da bahsetmişti. V c Bismark şu 

cevabı verdi: 

Sabık Kayzer şimdi şöyle dü
şünmektedir: 

- Fakat bütün bu yaptığım zi
yaretlerden en iyisi ingiltereye o
lan ziyaretimdi. Ah şu Ingilizler !. 
Onları o kadar iyi anlamıştım ki ... 
Fakat acaba İngilizleri hakikaten 
anlamış mı idim? O zamanlar an
i · .ğımı zannediyorum. Fakat bu· 
gün o kadar anladığıma kani de
ğilim. 

İngilizlerin, benden no§!andık
larını gösteren alametler vardı. 

Kralis;e Viktoryanın eczane meı a 
simine gittiğim zaman beni nas:l 
alkışlamıştılar ! Keza Kral Edvaı · 
1rn cenazesinde alayın başında gi· 
derken ayni tezahüratı görmüş

tüm. 
İngiliz halkının bana itimat etti

ğini sanıyordum. Henpsayr sahil
lerinde bir ev alıp tam bir İngiliz 
centilmeninin hayatını süren ben 
değil miydim? Kendi dcnanmala
rınrn üniformasının bana pek ya
kıştığını .f>Öyliyenler onlar değil 
miydi? Beraber yaşadığım nice In 
giliz 4ostlarım vardı... Ve sonra 
o dostlar, bana karşı harbettilcr ... 
Olur şey değil! ... 

Ben harbi kolay bir şey olacak 
sanıyordum. Fakat harbi hakikat
te istemiyordum. Netekim başlar 
başlamaz, generaller benim hare
katımı tanzim etmeğe, ne yapmak 

lığım icabettiğini .söylemeğe başla 

mıştılar. Düşünün bana ... Yilksek 
harp imperatoruna ... Sonunda her 
ıey tersine gitti. İngilizler ve di
ğerleri mağlOp .olmuştu. Fakat 
vazgeçmiyorlardı. Bütün bunlar, 
benim ahmak generallerimin hata
sı ... Ah o 1918 Tcşrinisanisinin 

müthiş akşamı... Bana her ıeyi 
kaybettiğimizi söyledikleri alqam. 
Artık Berline dönüp sulh impara
toru olmak istiyordum ... 

Ve şimdi Portekizli bir muhar
ririn yaz.dıklan hatırıma geliyor ... 
Dö Keyroz'du o adamın aılı ... Be
nim için ya dünyanın en büyük 
bükü ndırı olacağımı, yahut da 
son günlerimi tng'lterede itibar
dan d ı:müş ve me~ıcur olaralt ge-

çireceğimi yazmıştı. O Portekizli 
muharrir, bu yazıyı ben babaları
mın tahtına çıkalı henüz üç sene 
geçmemişken yazmıştı. Akıbetimi 

nasıl da tahmin etmişti? ... 

Sekseninci yaşına gi:-mesi esna· 
sında sabık Kayzcrin bu yol.da dü
şünmüş olması gayri varid değil
dir. Keza sabık imparatorun o ka
dar iyi tanıdığı İngilizlerin huyla
rını da niçin hakikaten bilmediği
n~ anlamak da kolaydır. 

İngilizler, haricen insanlann en 
basitidir. Fakat kolay anlaşılmı .. 
yan bir 4eruni hayattan vardır. 
lngiltercye gelen birçok kimseler, 
dönü;te bizi anlamıı olduklarını 

sanırlar; kendi memleketlerinde 
"İngilizler ve İngiliz işleri,, üze~ 

rinde otoriter olurlar. Fakat bizi, 
yalnız sükun anlarında tarumıılar 

ise, ahval, cm.niyetten tehlikeye, 
sulhten harbe intikal edince bll
yük bir inkiaara ufrarlar. lngiliz-
1 · ıükQn ve istirahati pek sever
ler. Bir gayret sadetmeğc kati ıu .. 
zum olmadığına kanaat getirme
dikleri müddetçe, yumuşak ve hat 
ta ıslahı gayrikabil bir tenbcl gibi 
.dururlar. Sebeplerle allkadar ol
maz, prensiplere ehemmiyet ver
mez görünürler. Halbuki hakikat
te asla böyle değildirler. tngilizle.ı 
rin hürriyetine, emniyetine, men.ı 
faatlerine bir tehdit vaki oldu mu. 
o mülayim tabiat biran içinde kud 
rcte, azme ve teksif edilmiş gay
rete inkılap eder. 

Ingiltere, Kayzerlc çarpıımü 

(LUtfen sayfa.yı çeviriniz) 

Pariı 'te 
- tiç 8cnedir cv1i.!in, halci. ç.ooıığun olmadı. ]·leden' 
- Tab:i olma:! Kocam o 1:ailar kıskanç 1ı:i bir dal.ika ll«te8t 

bırakmıyor. 

(İtalyan karikatUrU! 
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Yugoslav kabinesi 
kuruldu 

Ç OCUKLAR gazete okuma. 
malı mı? 

Çocuklar gazete 
okumalı mı? 

General Franko 
Belgra.t, 6 (A.A.) - Avnla a

jansı tebliğ ediyor: 
Yeni Yugoslavya kabinesi §U 

suretle tc§ekkill etmi§tir: 

Eğer anaları babaları gazete c
kumasıru biliyorlarsa onlar da o
kuyabilirler. Fakat, gazete oku • 
masını kaç ana baba bilir? Belki 
binde i1ir ki~i. Onun için, çocuk
lar.dan evvel ana babaların gaze
te okmasını öğrenmeleri lazım • 

Başvekil: Dragi§a Zvetkoviç, dır ve asıl mesele buc1ur. 
Münakalat Nazırı: Epaho, Gazetelerdeki mühim haberle -

Okumaf 1. Fakat evvela ana., 
babanın gazete okumasını 

bilmesi lazım ... 

Burgos, 6 (A.A.) - Lcri.da vi. 
!!yetinin dağlık mıntakaaln da, 
arazinin müşkülatına rağmen kıt • 
milen nasyonalistlerin eline düş • 
müştür. Askeri harekat bu sabah 
zaptclunan Seurgelin etrafında 
devam etmektedir. 

Latourde Carol, 6 (A.A.) -
Nasyonalistler bu sabah Seo Ur· 
gele girmiştir. Fakat şehri geçe 
rck ilerlemiştir. 26 nci cumhuriyet 
fırkası Puig Cerda istikametinde 
bütün köprüleri atarak geri çekil
meğe devam ediyor. Puig Cerda 
askeri idare altında bulunmakta • 
dır. Halk sükfıncti muhafaza edi • 

Maarif Nazırı: Çiriç, 
Nafia Nazın: Miho Krek, ri tam manasile anlayabilmek için Yazan 
Devlet Bakanı: Cafer Kulero. vaktıru sarf eden pek azdır. Benim 

Nevyorkta, Skott'unda Şikagoda viç, . 
Harbiye ve Bahriye Nazın: yaptığım tecrübeler göstcnnış-

Kolombiya Univcrsitesi 
Gazetecilik profesörü 

Nediç. tir ki münevver kimseler gazete. VoDter Pltkln 
Devlet Bakanı: Ante Mastro. Jeri şöyle bir g'.izdcn geçirmiyc 

vi ancak günc:le on Le-ş dakikalarını ç, 
Devlet Bakanı: Frank Snoj, verebiliyorlar. Halbuki, diğer kı -

sım ahali, vasati olarak, günJc 
Hariciye Nazın: Tzintraz Har. yanm saat gazete okuyor. Bun-

koviç, tar, gazeteyi daha yavaş yava§ 
Adliye Nazırı: Viktor Rujlç, okuyan, okucluklan şeyi er bak • 
Ticaret Ye endüstri Nazırı: •kında düşünccclrini işleten kimse-

Jevrem Totmiç, ıerdir. 

Posta, telgraf, telefon Nazın: Tahsil itibarile daha aşağı o -
Jovan Altıparmakoviç, lan zümre umumi okuyucu kut • 

Maden ve Orman Nazın: LjlL lesinden daha fazla gazete oku • 
bornir Pantiç, mc kta ve o tudukları ile daha faz· 

Ziraat Nazırı: Niko1a Beşliç, la alakada:- olmaktadır. 

Maliye Nazın: Ivon Duritişiç, 
İçtimai Muavenet Nazın: Mi· 

loje Rajakoviç, 

Beden terbiyesi Nazın: Curo 
Çezoviç, 

Devlet Bakan ı: Brankomilju§. 

Belgrat, 6 (A.A.) - Vreme ga 
7.etesinin bugünkU nüshası daha 
matbaada. iken müsadere olun • 
muştur. Vreme eski hükfunetin 
gazetesi idi. Ol müsadere eski 
Başvekil Stoyadinoviç'in radikal 
partisi parlamento grupundaki 
beyanatmm ne.~ine atfolunmak. 
tadır. 

Belgrat, 6 (A.A.) - Yeni ka.. 
binede 11 Sırp, iki Müslüman,, iki 
Slovak ve iki Hırvat vardır. Bu 
sabah tahlif edilıni3 olan yeni ka
bineye eski kabine azasından yal 
nız 7 ki§i dahildir. 

Yeni Ba.§vekil, Sırplarla Bll' -
vatlar arasında tam ve nihai bir 
itilfif elde etmek maksadile B. 
Matcek ile te~riki mesaiye amade 
olduğunu beynn etmiştir. 

Maarif Vekaletinde 

Bunlar, gazetelerdeki havadis -
leriq asıl manalannı anlamamakla 
be~aber, daha yüksel: tahsil gör -
müs zfunre ka-Jar zihinlerini ke. 
lim:ler üzerinde yormuyorlar. 
Çocuğunun gazete okumasını 

tanzim edecek elan münevver bir 
ana veya baba iki mesele karşısın
da bulunuyor demektir: Birincisi, 
okuma hususunda kendisinin e • 
dinmiş olduğu fena adetleri bı • 
rakmak; ikincisi, okunacak gaze -
tcleri seçmek. 

Büyük şehirlerde çıkan birkaç 
iyi gazete vardır ki, onları istis
na edecek olursak, diğer bütün 
gazeteleri, umumiyetle, çocukların 
usulsüz bir şekilde okumasını pek 
tavsiye edemeyiz. 

Bir ana babanın, çocuğunun ga. 
zcte okuma i§i ile meıgul olmaya 
başlama.dan evvel, kendisinin, ga
zetelerdeki ayn başlıklar ve mü • 
balağalı ifadeler arkasında gizli 
olan, günün hadiselerinin hakiki 
manasını anlamayı öğrenmesi l~ • 

zımdır. 
Görüy.cruz ki, ana babanın da 

gazete okuma meselesinde kendi -
terine dü§en büyük bir iş var. 

Yeni. layı"nler Şimdi gelelim çocuklara. Mü -
saade ederseniz size evvela umu • 

A ..r 6 (H ") B 1. mi bir kaide vereyim: Her ne hal mtara, ususı - er ın. . 
.:1 bul 1 b "f tt' · R t ve şeraıt altında olursa olsun, hat-.ue unıın ta e e mu e ışı eşa .. .. . 

k k w 1 tı ta çok kuçuk çocuklara bılc, ga-Tuten mer eze çagın mış r. . . 
K d. · V kr:ı tt 1. • "f zete okumayı menctmemelıdır. en ısıne e a e e ~ır vazı e ve- w . 
.1 k • y · V kt:l t kal Eger gazete okuması menedilecek 

rı ece tir, cnnc e ile cm . 
olursa, çocuk gazctedekı şeyler 

hakkında yanhş bir fikre sahip o. 
lur, ondan sonra da eline gazete 
geçtiği zaman okuduklarından fe· 
na fikirler çıkamağa başlar. 
Diğer taraftan, çocuk gazete 

okumaya zorla da mecbur edilme-

melidir. Gazete okumayı resmi ve 
m~buri bir i~ gibi gösterecek her 
hareket fena bir netice verebilir. 
Çocuğa gazete okuma zevkini 

kendiliğinden vermek için en iyi 
çare, ona gazetelerdeki eğlenceli 
karikatür serilerini göstermc'ktir. 
Bilhassa 5 ile 12 yaş arasında'ki 
çocukların bu suretle al!kaları ga 
zete üzerine çekilmiş olacaktır. 

Gülünçlü ve eğlenceli ~yler 

çocuğun, pek tabii clarak, dikkati. 
ni cclbedcr ve hoşuna gider. Fakat 
bunları çocuğa ezbcrletmiye kalk
mak, okuduktan sonra anlatması
nı istemek zararlıdır. Çünkü, o • 
kuduğu gibi anlatamayınca sılola
cak ve bu gibi eğlenceli mevzu
lara karşı olan alfıkası da yavaş 
yavaş kaybolacaktır. 

Çocuk aşk maceralarmr, muha. 
rebe, cinayet ve !ni ölüm haber
lerini okumalı mıdır diye soruyor· 
sunuz, değil mi? 

Evvela, ç.ocuğun bunları oku • 
mas.mı menetmek, tabii, iyi bir ne
tice vermez. Sonra, gazeteden, f e
na ve kederll yazıları kesip, sade 
iyi ve güzel şeyleri bırakarak, ço. 
cuğa gerçek olmayan bir hayat 
göstermek de doğru değildir. 

Çocuk da, birçok büyükler gibi, 
gazetenin birinci sa}''1a.dan başka 
yerini pek okumaz. Halbuki, ci
nayet, aş'lı: maceraları, hırsızlık ve
ya diğer polis vakalan hep, büyük 
harfli :ıcrlcvbalarla, birlncl -:rta. 

dan gösterilir. 

Çocuk, cinayet ve diğer polis 
vakaları ile, zannedildiği kadar 
alakadar olmaz. Bununla beraber 
her haber gibi, onu da büyük bir 
ihtirasla okuyacak, fakat onların 

fena tesirlerinden uzak kalacaktır. 
Çünkü, diğer haberlerden fazla 
ehemmiyet verecek .deCdir. Hal
buki, eğer çocuğa bu yazılan o -
lcumaması söylenir ve okuması 

menedilirsc, bunların fena bir ma. 
na taşıdıkları kendisine öğrctil • 
miş olur. Bu hususta sükut, haki
katen altındır. 
Eğer çocuk cinayet haberleri 

hakkında bazı şeyler soracak olur. 
ı.a kendisine, gazetelerin bunları, 
knımen diğerlerinin haberi olsun 
diye, kısmen de halkın emniyetini 

muhafaza için yazdıkları söylen • 
melidir. 

Gazete işinde aaıl mesele 12 ya
şından yukarı çocuklar mevzubahs 
olduğu zaman başlar. Çünkü şimdi 
onlara, gazeteyi, anlıyarak okuma. 
larını öğretmek zamanı gelmiştir. 

Onlara günün Mdiseleri hakkında 
ağızdan da malilmat vermek la -
zımdır. 

Günün h§.diselcri hakkında kc
nuşualcak en müsait yer sofra ha. 
şıdır. Yalnız, hadiselerden bahse
derken anlattıklarınızın samimi 01. 
masına, bir denı §Cklini almaması· 
na dikkat etmelidir. 

Çocukl;µa gazetelerin bahset • 
tiği hadiseler hakkında nasıl ma· 
lOmat vermeli? 

Mesela, gazetelerde Amerikanın 
1 milyon 50 bin çuval kahve al. 
mak için Brezilyaya 25 milyon ki
le buğday vcrdifi yazılıyor. Bir 
gazetede bwulan bahsederken: 

"1 milyar 350 milyon kilo ek. 
mck verip 4 milyar 42 milyon fin
can kahve alıyoruz,, diyor. 

§imdi bu me11cle üzerinde bir 
ana veya baba çc<.:uğuna şu suali 
sorabilir: 

''Bu kadar kahve acaba Ameri
kalılara kaç gün gider?,, 

Yahut da bu alıperişiıi para i. 
le değil de, değiş toku§ ıe1din.de 
yapılmı§ olmasına işaret ederek ço 
cugi, cSki acvuıcrae1d insanlara 
benzediğimiz söylenebilir ve de • 
nir ki: 

''Amerikaya ilk gelip }'t'rle§cn. 
ter de yerlilere tUtün \lerip onlar
dan mısır alırlardı.,, 

V c bu suretle konuşma uzatx • 
labilir. 

Gazeteler.de, okunac~k şeyi seç· 
mek ve bir ma'lcsatla okumak ta. 
zımd:r. Çocuğa bunu da lSğrctmek 
isteriz. Bunun için de ç~cuğun bir 
~ok temayüllerinden istifade edile 

bilir. 
Mesela, çocuklar herhangi bir 

şeyin kolleksiyonunu, veya albüm 
yapmayı severler. Onlara t;azete· 
nin bagi parçalarını kesip topla -
malan faydalı olacaJr Cğretilir 

Bu suretle onlara çok ta~lı bi:-
zevk verilmiş o~ur. 

yor. 
FRANSIZ HUDUDUNA YAKIN 

ŞEHiRLER ALINIYOR 
Burgos, 6 (A.A.) - Frankist 

lerin dün öğleden sonra Fransız 

hududuna yakın mUhim bir şehri 
olan Sco D'Urgcli işgal etmiş ol -
dukları haber verilmektedir. 

Perpignan, 6 (A.A.) - Cumhu· 
riyetçi1er, Puigcerdayı tahliye et-

Sonra. l:ilhassa kil;lı!~ çocuklar 
tayyareden bahsedilmesine. bayı· 
lırlar, tayyare hakkınd:ı bir şey • 
ler oktt:t~ı p öğrenmciini çok is • 
terler. Bin2enaleyh, 0111.aıi. gaze • 
telerd: bu mevzua adir olan yaz:· 
ları ve ruimleri aramaları, lıulun. 
ca kcsırı tir araya toplamaları tav 
siye olıınabilir. 

Bazı ~< cukta coğt.ı~yaya ltarşı 

bir memleket hakkında gazetede 
ne gördüyse kesip sakiaması ve 
bir araya toplaması &öylcnebilir. 
Yalnız 'tiç1Jiı çocuğa ikiden fazla 
albüm t.ıtturmamak Uizımdır. Hat 
ta, birç .,k'.ar. için t:~ tek mevzu 
Uzerindeı<i slb1im kafü:iir. Çünkü, 
fazla olııı·scı Hiyiki 'ne yapamazlar. 

Çocu~un yapmakt:ı olduğu al -
hümü sade vazeteler.1 ·ı ı 1..csilmif 
parçalara inhisar ettirmemek de la 
zrmdır. ç_.cı:k kitaplarda, mecmu 
alarda veya diğer eserlerde bul • 
.duğu resim ve haritaları da bu -
raya Ilft.ve etmelidir. Bu suretle 

onda, gazetede okuduklannı ha • 
riçteki geylerle birleştirme kabili
yeti teessüs etmiş olur. 

Bir baba, haftada bir gece, me. 
selıl. cuma akşamları, sofrada o 
haftanın başlıca hıi'C,;eleri hakkın 

da çocuklarına beş sualli bir liste 
hazırlayabilir. Bu suallerden her 
birine çocukların vereceği doğru 
cevaplara 5 numara yazılır, yan • 
lış cevaplar O sayılır. Çocuklar • 
dan hangisi fazla numara alırsa 

ona o hafta bir hediye verilir. 
Bu suretle çocuk okuduklarını 

hazmctmiye ve sonradan hatırla. 
mrya alışmış olur. 

Çocuğun bu suretle gazete clrn. 
masıru öğrenmesi onun, mektep • 
teki derslerine faydalı olacaktır. 

(Parcı:ıts' Mngtız.ine'den) 

mahsus müdürü Nihat Erkmanın 
tayini yüksek tasvibe arzedilmiş
tir. A~an kalemi mahsus mü • 
dilrlüğüne Gazi Terbiye Enstitü • 
sil müdür muavinlerinden İsmail 

Hakkı Uludağ ve hususi okullar 
müdürlüğüne Vekfrlet müfettiş -
lerinden Nurettin Toban yine açık 
olan zat işleri müdürlüğüne Hay· 
darpaşa lisesi başmuavini ihsan 
Erkal ve Beden Terbiyesi Müdür 
lüğüne Gazi Enstitüsü beden ter
biyesi muallimi Vildan Aşir tayin 
edilmiştir. 

l~-------~-------~ı Dahili Ve Harici Kısa Haberler 
DAHİLi : 1 deki lı~idelc: ko~i~yonuna verihni~ 

• Yeni mebus seçimi dolnyısiyle ve tetkık edılmesıne bnşlanmı~tır. 
namzetlik için Partiye birçok nıiirn· I • Bayr~m dol:ıyı~lyle şehrınılzle 
c:ıatfar v:ıkı olmaktadır. Bu ıniirn· mcmlcketın muhteıır nııntaknlnrı a. 

Mil:nhal olan güzel sanatlar u . d ı t h k tlcr· go·ru~lmüş 
eaatlıır tetkik edilecektir. Bunlar n- rnsın a seı·n ıa are c ı 

mum müdürlüğüne Ankara kıi rnsında birçok kadın vnl:ındnşlar ıJa tür. Bilhassa Ege mıntakasından b~
lisesi direktörü Suut Yetkin get.' \'ardır. 1 rayn ~elcnlcre, ~urad:ın oraya sı
rilmiş ve yerine Tezer Taşkıran 1 • Memlekette sinir ve akıl hastalık. denlerın sayısı guze çarpmıştır. . 
t · l t 

1 
ınrının nrıtığına dair ileri sürülen 1 • lsıunbuldn turfanda ıneyvııcılık 

ayın ° unmuş ur. iddiaların nsıls;z olduğu mütehassıs- knlmumış gibidir. Bunun da sebebi, 
• • ..... • • 1 !arca beyan edilmektedir: Bakırköy denıiryollarının sıcak ve so~uk ş~· 

Çıçekçılıgımızm korunmasıı şifahanesinde lıusilıı yalnız 2soo ııns- Iıirlcrinıizi lıirib~rine ~ajlln.ma.sı yu· . ı ta bulunduğu ve bunun lııırlcinıle he· zündcn her lürlu yemışlcrın ıstenil-
~n~ara, .6 ~Hus~ı) - 1:~c~l~- nüz hastahaneye ynlıl".ılmaynn 1000 diği zaman kola]. !ıkla getirilebilıne-

ketınıızdeki çıçekçilık endustrısı. ı ıınsta mevcut olduğu bildirılmektc· sidir. _ 
nin korunma ve inkişafını temin dil'. 1 • Gümrük muh:ıl:ıza bnşmildQrtu. 
için gümrük tarifesi değiştiril - Eroin, kokain \'C içki milpteliıları- ~ünün '"Biriktirme sandığı" ve ayr1-

. d"k'l · k ı t nın hile gecen senelere göre ozaldığı ca kurcJu~u "K:ıragün yarılım snndı-mış, ı ı mış veya oparı mış aze . i 
1 . . . ınüşnhadc edilmiştir. ~ı" nın scnelık kongres top anmış, 

çıçek resmı 2500 lıraya ve taze " - - . . r -3 000 rrıı~·ı lıul · . .. . • l\lnrt ayının dordilncfi sunu uııı. yapılan lnsnrı u un ı • ı ., 
çıçek koklen ve aşıları resmı 10 vcrsite edebiyat fakültesi Türk ede- dui;ıı görülmü~tür. 
liraya yükseltilmiştir. uiy:ıt tarihi ordinaryüs proresörü • ÜniYcrsite fakilltelerl dünden ill-

i Fund l\üprülü için - Lug(ınc kadar haren yaz sömestri teılri alına Lı:ışlu. 
============== ki mesaisini kullul:ıınak maksadiy- nıışlardır. 
• t · d w·ld' B .. k" Al le - bir jülıile tertip edilecektir 1 • Bayram dol:ınsiylc tntll edilen ıs emış egı ır. ugun u man- · · . . 

1 ·1 d k · · , F • Adliye vekı\lcıi baroda intihaba- nıı·kteplcr dünden ıtılıaren açı mış-ya ı e e çarpışma ıstemı} or. .ı- . . _ _ . 
. lın ;>enılenıncsınc !uzum suslernıış· tır. 

kat bazı şeyler var kı, ona taham- lir. M:ıliını ohlu~u üzere yeni 0 , ut.ot- • Denizlide Şükriye lnal adınd:ı 
mül edemez. Mese15 hiç tahrik e- tık kanunu ılola;> :siyle lı:ıroıla yapı. hlr ilk mektep ınıı:ıllinıi. ıfo~unırken 
dilmediği halde Belçikanın istilS. lan intihabat dcdıkoclul:ıra ~ol açmış Cazla kan k:ıyhelmekten ölmii~liir. 
edilmesi bunlardan l:iriy<li. I..eton- 'e bazı ovukallor, seçimin :\en ilen- • Ynıısın haherlerlnl ,·:ıktinde 
y.ı imparatorluğuna yahut impa- mesinl istcnıi•lerdi... \'cnnek nıah:ırliyle lstnnbul itfnlye-

w ' . 1 • Mud:ın)a ınut::ırcl.C'slnin irnz.ıl:ın- si tl'~J,ilôtınd:ı oparlör lc<;isatı yapıl 
n!:>rlugun mcnfaatlerıne, ve kom- ılıı'.:ı c\'in önüne hir iıhide dıkılcce· mı5tır. 
şularrna saldırılma~ı da daima bir ltini ~ozırıışlık. l\lezkiır iılıiılcnin rıro· • fü·\'1'11,i "nn AııJ..ar:ıya rliinen 
diğeri olacaktır.,, jcsi, "Guzcl Sıınnllar Akademisi" n- Maliye \'ekili htasyonda kendisiyle 

görüşen gazetecilere "lliikı'.ımct ıııer· ailesi dört :ıydnnberi Akclt'niz sahil 
kezine nrır varmaz, ilk iş olarak l'e- lerinde yapurln dolaşmakta ve hiç 
nl sene bütçesiyle uğrnşacnklnrını" bir mcmlekcle kabul cdilmemckte-
söylem iştir. dir. 

• lstnnbulda knloriCcr tesisatı ço. S.!mdiye kadar Yugosla,·yo, Fills· 
ğnlıJı#ından kok kömürü istihliıki O tin, lınlyaya gitmişler \'C her yerden 
nisbellc artmış ve bu yüzden kok kö- de geri ı;eHHmişlertl i r. 
milrü müznyaknsı boşgöstermiştir. • Balkon nntnnlının önümüzdeki 

llu yüzden önümüzdeki yazdan, kış haftalar !cinde Bükreştekl toplantı. 
için büyük bir kömür stoku Yiicuılıı sındn Uulgaristnnın cin antanta gir. 
getirilmesi düşilnlllmektedir. mesi ihtimalinden bahseden lngiliz-

• Belediye Dolınııhahçe meydanını ce ".:\iyir lst" gıızctcsl ezcümle "Bul 
tanzim r.dcrken Barbarosun lilrbesi- garistan, tndlkilerinl zabt \'C rnpt 
nl rlc tanzlme lınşlayac:ıktır. Bu es· allına olarak \'C Türkl)·e, Yugosln\'].'D 
nncln Dolmabahçe sarayının dı' du· ile müıınscbetlcrini kuv\'cUendirerek 
varları, caddenin dekoru bnkıının- Balkanların knrn keçisi sayılm:ı.ktnn 
dan güzel durduğu için yıkılmnya. çıkmıştır. Onun için Hulsıırlstnn, 
cnklır. antanta girmek isterse çok iyi karşı-

• Haber nlındıiıına göre 1ktısat \"e- tanncaklır" demektedir. 
kili . burada bulunduAıı ~liddctce, ı Gene ayni guzetc, "Türkiyenln Bul· 
Dcnızhnnkla çıılışan meınuıl?r~ıı ına- snristıını da Balkon nntaantına alarak 
a~ ,.~ me~~rlyct dereccl~rı. ıl~ si- A nuponın cenubu şnrklslndekl knr
cıllerı ıetkık olunmuş, l enı kndro ~ılıklı yardım ıopluluğunu takviyeye 
hazırlanmıştır. nıı kadroda hnıı mc- taraflar oldu~uırn" yazıyor. 
murların ııçıkln lrnlacat:lı nnlnşılmak-
tndır. 

HARiCi: 
• Amerikanın Paris sefiri Bu1lit, 

hir ''akitler Rumlar ve Ermenilere 
olduğu Fıihi yarası sarılacak Türkler 

• Çel:o lo,·nkyadn ~iddetli emirnn. için dahi iane to;ılomak fikrini or
mclcr çıkarılmnktaıJu-. nu cilmleden tara atmn~a çalışmıştı. Son defo 
olarak ecnc:>i devletlere veya onların kendisiyle J:Örüşen bir gazeteciye A
milıne~slllcrine karşı yapıl:ırn'• ha- nıeril,nlı sefir dcmi~tir ki: 
ı,areller, hizr.nı Çe!:o,.ıo,·uk mlllellne "Ou Jtihi hi lcri on lıcş scnc lçlndc 
knrşı hiyımcllc hulunmnk dcrccesin- sc,·r,i ,.c saHU~ n cc,•irnıeJ, hiç lıir 
de reza gürccc!ıtlr. l ınillrlr nasip olmııını, lıir şekilde 

• Beşer nüfuslu iki Alman Yahudi- mu,·nfCakıyettir." 

meğe başlamışlardır. cuınııuriYtet 
e • 

ordusunun bu şehri mildafaa 
miyeceği haber alınmıştır. p!f 

Cumhuriyetçi askeı1erdeıı dil' 
çoğu bugün Fransaya kabul; , 

miştir. Bütün cumhuriyet ~ ~~ 
sunun Fransaya gireceği 

1 
• 

edilmektedir. Zira Frankist kil v 
1 . . •• u-..ı . tDlekte vet ennın on ıı.ue ncat e ~ 

lup Pireneler hududu istikaıtle 
tutmuştur. ...tJ 

FRANSAYA tLTiCA EDt-ı' 
iLK MUFREZE ııı!ı 

Perthus, 6 (A.A.) - BU al e~ 
saat 4,35 de cumhuriyetçilere:~ 
sup ilk müfreze Fransız budıı ~ 
gelmiş ve silfilılan alındıktan • 
ra FranSiz topraklarına alı~e 
tır. Bu müfreze, asayi§i ~e 11~ 
memur bir süvari bölüğüdilf· dl , 
müfrezeyi bir müddet sonra ·rr} 
ğerleri takibe başlamıştır. ~· 
İspanyol askerler dlerinde ıı~ 
tarı alındıktan sonra fasılasız: 
dudu geçiyorlar. ıı:ııJıO 

Puigcerda, 6 (A.A.) - C ·g , 
riyetçilcrin 26 ncı fırkası, l';ı gt' 
cerda istikametinde yukarı ~cJı 
vadisinde muntazam surette .. tll' 
etmektedir. Karabinyerler, kOP ti. 

il bil leri berhava etmek suret e Jli~ 
cati sitretmcktedirler. Burada 

bir kargaşalık yoktur. JıJ'ı 
HUDUT TAMAMILE AÇ 53,,.ıı 
Perthus, 6 (A.A.) - Bu t• • 
saat 7,45 tc Fransız hudud~ Jı'(~ 

mu··1ıecı _,,L mamile açılmıştı ve • orta!"" 
leleri yavaı yavaş geçıy t!Ysı 

Askerlerin mikdan saat g~~ııt! 
artmaktadır. Bunların 6~ et· ~ 
hudut civarında tepeler teŞ '!'~ 1\ 
mcktedir. Kadın, çocuk ve obil' 't.ı t 
dolu birçok kamyonlar, otoıı1 ..ıı~· · 

Yorr.· 
ler, her cinsten arabalar, . 0!J' 
lu'ktan bitkin bir hale gclıtıl~ fi 

itle halkın arasından kendile! 

açmaktadırlar. ıııe~ 
Beynelmilel ecnebi gönUll ,1sf1ı 

geri alınması komisyonu ııııı:ı <' 
birçok Skandinavyalı, A15"' JO 
Çek askerlerini almak için 4,,f'\• 

cı· .. ' ..30 da burava eelmisler ır0daet olan bu askerler, uzun ~ "'~ 
teı~beri tahliye edilıbcJcrıııi 
yorlar.ciı. ·ıtecil'f'. 

Bütün yollarda yeni ınU ·ıerlt 
Fransa hududuna cıoğrU J 

mcktedirler. fr,r.~' 
Cumhuriyet ordusunun ·cıt ,ı 

kistlerin piştarlan önünde ~~ 
mckte olan muntazanı cflt eıefl 

gel!Jl 
rının yakında buraya 
beklenilmektedir. ıJe ~· 

Paris, 6 (A.A.) - :Epo<le.Dif: A 
zetesi şu malumatı verınclct rifeh 

General Franko cuınb~ııı' 
İspanya başvekili Ncgrin t ~e~ 
dan yapılan &ulh teklifine~ 
cevap vermiştir. Fran'lco 1'~ 4' 
bir plebisit yapılmnsını ta~f ~ 
eden ikinci fıkrayı redd.e teY 
mutlak surette hükuınetırı 
olmasını istemİ}tır. 1'f j~ 

Frankonun bu ret cc\'a ııı~·ti' 
tere elçisi tarafından c~~ 
öğleden sonra İspanya ~u 1"' 
ne bildirilmiştir. Dcrb8~8 ,~j 
toplanm:ş ve bu toplantı ·reW 
nazırlar değil ve cu~ıırııı8Jff 
panyanın bütUn ricalı !\ıfl'! 
lunmuştur. Şiddetli uıU r1'jtıl 
göstermiş ve hükO~e.t ~JsıJ c 
rasında hakiki bir ikılı1' :1 

·~ 
ı:ıuştur. ıı•" 

Başvekil Neğrin il~ıııs~' f 
nazın•Delvayo teslirn ° ·~l;tJ 
detle muhalefet gösterıı;,~ 

Delvayo dün gece . ıe e 
büyük Briüınya clçilerı)' ııı~ 
müştür. Bu görüşıncle~gtit'• 
:.nalGmat elde editeıne~µ# ~ 

PAR!SE G1D~ ı;ş1'İ } 
Paris, 6 (A.A.) -·rre ile 

Reisicumhuru B. Agııı sıiı:ıP 
ı . bil liye nazırı B. ruJO, , 

rise gelmişlerdir. 13'!5' f 
Burgos, 6 (A.A.). ~il~~ t 

esirleri arasında eskı rıırı b1 ç f' 
kanı B. Alcala Zaınor~ll ,e.ıı~{' 
lu da bulunmaktadır. et~~ 
riste babaaı ile fkarnetı.Jrıo 

· rdı.15 ı}(• ken cumhunyet o .• "..,ıf 
m:ık için Bareelona gı·C~ı,A/ 

FIRINCILAF.ı\ p. p..1 1 

Saint.Scbastien, 6 ( tııtıtı'ıı 
ııun mebzul olmasın~ ·rı fıti 
haliı ekmek atmak ıçı .,,ciJ 

j.1 fi' 
(Devamı 



VAK/Tın 
'<oÇak Hika-v~ieri 

Ilfthlara kurban 
verilen kızlar 

rünce çatlıyacak. Fakat bu da o . 
nun, yaptığı fena muameleleı e 
kartı çekmesi lazımgelen bir ceza 
değil midi•? 

Şanti: 

- Hadi gidip iyini görelim, 
demiıti. Annem de seyirciler na 
s:nda. Sonra, ayin denince içimde 
tuhaf bir lıis uyanıy :>r. Kalkın bi: 
de gidelim. Evet, ben d<' fedailer 
gibi beyaz elbise giyeceğim. 

Ayinin baılarken söylenen söz. 
lerin sonuna yetişmişlerclir. Şim • 
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1 Meşhurların hikayeleri 1 

Şarlonun bir ortak
lık teklifi 

birinde bir piyes oynanırken, o. 
yunda rol alan genç bir aktörle 
tanışıyor. Bu aktör ona şöyle tu. 
haf bir teklifte bulunuyor: 

- Gelin sizinle ortak olalım. 
Ömrümüz oldukça kazançları • 
mızı aramızda yarı yarıya yapla
cıırız. .• 

<'11 davullar çalmc1ğa 1-:.ışlamışt ı. " 

Tabii, muharrir bunu gülüm • 
scyerek reddediyor. Çünkü ak • 
tör, o zamanlar, bizim paramız. 
la ayda 50 lira kadar bir para 
kazanmakta imiş, fakat, sonra 
belki muharrir pişman olmuş • 
tur. Çünkü vaktile Konan Doyl'e 
bu teklifi yapan bugünkü Şarlo. 
dur ... 

il 

Gece karanlığında kederli şarkı 
aesleri de göklere yükseliyordu. 
Ateşe ilk atılacaklar timdi ortaya 
çıkacaklardı. İşte çıkıyorlar 1 

Meşhur İngiliz muharriri Ko. 
nan Doyl vaktile bir teklifi reel. 
detmemiş olsaydı bugün Şarlo -
nun ortağı olacakmış: 

Bundan senelerce evvel, Konan 
Doyl Londradaki tiyatrolardan 

Yazıları Okunamayan 
Methurlar 

I /// • 1 

Çalgı ve ıarkılar kesilmişti. Bu 
yarı ilahlar büyük bir heyecanla 
alkıılandılar. Şimdi ortada, elcle 
tutuımuı bir alay genç kız, ken -
dilerini kurban vermek sevinci ile 
sıçrıycrdu. Biraz sonra, dini reis 
diğer bir alay kızın daha ateıe 

atılması için işaret verecekti. ======================= söylüyor? diyorlardı. Uğursuzdur. 

· Tarihte bir çok meşhur adam.. 
lar var ki çok kıymetli vesika
lar bırakmışlardır, fakat el ya. 
zılarmı okumak kabil olmadığı 
için bunları anlamak imkanı yok 
tur. 

s 
• - Biz ilahlar bir a1ay genç Sonra, nasıl oldu, kimse anlıya . 

kız kurban veriyoruz. Onlar da mamıştı: 
Yazan: Cornelia Sorabji Çevirei1: V. G. buna mukabil vebayı defeJece1c: • _ Doktor kadını ~fye bağırış· 

ler. Kendisini ateşe atr 1k, ölüm· tılar. 

Mesela, Napolyonun yazısı ek 
seriya, okunmıyacak kadar ka • 
nşıktır. Bir çok mektuplarında 
bir tek kelime bile okunamamış 
ve bunlar uzun müddet askeri 
harita zannedilmiştir. 

Hikayenin muharriri le evlenmek, milyonlarca kişinin tıahiciler: 

Cornelia Sorabji Avrupa.da okumuş, bir Hindli kadındır ve 
bugün İngilterede yaıamaktadır. İngilterc:de avukat unvanını 
alını§ ilk Hindli kadın olan muha rrir bilhassa garplılaşan Hin
distan hakkında yazılar, bikayele r yazmaktadır. ingiltereden 
aldıfı mevzular üzerinde de hika yeleri vardır. 

Stevart: J zırlanmı§lardı. Nihayet bu ayin 
- Evet, dedi. Ben de bu fikir- günü gelmiıti. Dağlardan aşağı 

deyim. Şimdi yazayım derhal... hacı kafileleri iniyordu: Sesleri 
Bir hafta sonra cevap geldi. oğultu halinde yükselen, kayna • 

Gopal Karve yardımı tam vaktin. şan bir kalabalık. 1Jstü örtülü ara 
de istemigti. Avrupada o'lnımuı balar.da birer yatak vardı ve bu ya 
bir HifüU-ıadtlft"MtNakı?a!lfilr ıa· taklarda küçük çocuklar ağlaşı _ 
man içio iki doktorun emrine ve- yorlar, bağnııyorlardı. ÇocuJila • 
riyorlardı. Kadın yakında gele _ rrn analan, babalan ya hayvanla
cekti. Hastabakıcı da on beı gü- ra su veriyordu. Yahut da akf81118 
ne kadar. yemek pişiriyordu. 

Gopal: Gizlice bastıran bir karanlık gi. 
bi, ıbütün vadiyi yavaı yavaı de· 
rin bir seesizlik kaplamıı ve 'ka -
ranhğın içinde büyük bir kızıllık 
yükselmiye başlamıştı. Bu kızıl 
aydınlık arasında, mukaddes ate· 
şin etrafında telitlı telaşlı dola -
şan ateş bekçileri görülüycrdu. 
Biraz uzakta da bir alay din rüe. 
sası ve beyaz entarili fedailer top· 
lanmıştı. 

- yi 1 diyordu. Şimdi salgınla 
bap çıkabiliriz. (:anti Bapat is • 
mindeki bu 'kadın doktor, ince, u· 
znu ·bcylu, zeki, ve pek güzel de
ğilse de, canlr, faal bir kadındı. 

Cazibesi, daha ziyade, hareketle -
rinde, vücudunun tenasübünde 
ve kimsenin gözünden kaçmıyan 
hassaaiyetinde idi. 

Kendisine verilen vazifeyi an· 
lıyor, memnuniyetle kabul ediyor 
ve büyük bir azimle Çalışıyordu. 
Hastalara kendisini öyle vermişti 
ki, nihayet iki erkek doktor ar • 
kadaıı çıkııtılar: 

Dini reis söze baıtamrştı: 
- Mukaddesata hayatımızı mi. 

nasız bir tekit.de vermiyoruz, di -
yordu. Yaptığımız, tlahın uğruna 
bir fedailiktir. Şeytan bunu gö · 

hayatını kendi hayatı bahasına kur 
tarmak isteyen kim var? Kim var. 
sa gelsin 1 

''Ey g:nç kızlar! Sizin için kı· 
sa bir ıztm.p. ,Fakat diğerleri için 
senelere: ta:ıdet ! Bat..,n f Başaklar 
olgunlaşa, hasat bekliyor. Fakat 
onlan bi~ecck eller f.clııamryor. 
Siz gen; kızlar, bu clltr~ hayat 
verebilirsiniz. Haydi, ey hayat ve· 
rici genç kızlar! Haydi 1 

Ortada öyle derin bir sükut var 
dı ki, neredeyse nabızların attığı 
duyulacaktı. Sonra, bir.denbire bir 
hıçkırık sesi duyuldu. Kadıı\ dok. 
ior, bütün iradesini kaybederek, 
Jı:endiıini fedai kızlar arasına at • 
mııtı. Şimdi, dini reisin daveti il. 
zerine, bir alay beyu elbiseli genç 
lm daha atefler üzerinde aıçrap· 
yordu. 

llihiciler: 
- Ey Agni 1 diyorlardı. Bu 

genç kızları tamamen yakma. Göz 
terini güneşe, nefeslerini rüzgara 
ver. tnsan için, gökyüzüne uçmak 
da, tcprağa gömülmek de, sular· 
da boğulmak da bir. 

Hangisi icap ederse öyle olsun. 
Fakat, ey tlih, bu kızlan, iyilik 
yapmıı kimselerin dünyasına ıön 
deri 

Bu sırada kalabalık arasında 

bazıları: 
- Şu adam neye ölilm ıarkısı 

- Kendisinde bazı kafirlik ala. 
meti vardı, diyorlardı. Onun için 
ilahların gaazbına uğradı. 

Kızın arkadaşları: 

- Çabuk sıçramadı da ondandır 
dediler. 

Yalnız, kızın erkek arkadaşı bir 
kelime söylemedi. 

Biraz sonra Şantiyi çalııtığı 

hastanenin kaza arabasına yatır -
mıı, götürüyorlardı. Doktor ka -
dın ağır yaralı idi. 

Akıbet gecikmedi. Şan ti: 
- ilahlar böyle istedi, dedi ve 

Şckspir'in de bazı eserleri var. 
dır, yazısnu okumak mümkün ol. 
madığı için neşredilememiştir. 

Geçen asrın büyük Amerikan 
romancılarından Havthorne'un 
da, ölümünden sonra elde edilen 
bir çok eserleri, yazısı okunama
dığı için basılamadan kalmıştır. 

Kamçı tle Hizmetçi Kızı 
Dövdüren Bestekar 

eli Gopalrn elinde, uyudu... Büyük bestekar Rihard Ştrauss 
Aradan bir ay ceçmiıti. Gopal dalma ilhamı tabiattan ve ha. 

muayene odaunda celen mektup • yattan almak IAzmı geldiği kana. 
lan açıyordu. Birdenbire gözleri atindedir. Bunu kendisinin nasıl 
parladı, dudaklan mektuptaki sa- takip etmi§ olduğunu §Öyle anla-
tıdan okudu. tıyor: 

Pek az hatırladığı babası ona 
ıöyle yazıyordu: 

"Oğlum; fazla üzülüp keder • 
lenme. Tali, kader böyle istemiı, 
ne yapalım 1 Hastanede beraber 
çalıştığın o kız senin karmdı. Si -
zin iyiliğiniz için böyle bir tec -
rübe yapalım demiştı1c, fakat doğ. 
ru hareket etmemişiz. llahlar tec· 
rUbeyi sevmezler. En iyisi, doğru 
itikattan ayrılmamaktır. Bütün 
yenilik hareketleri iıte böyle iflas 
ederl,t 

Fakat genç doktor öyle düıün. 
müyordu. 

''Elektra'nm ilk sahneslnl ya
zarken eserin kahramanı olan kı. 
zın (Elektra'nm) Aegisthus'un 
evinde hizmetçi iken nasıl ya • 
şadığmı, neler çektiğini anlamak 
üzere ayni şekilde kendim bir biz 
metçi kız tuttum. Onu bahçenin 
bir köşesine .zincirle bağladım 

ve köylU çocuklara değnekle, 

kamçı ile dövdilrdUm. Kızm ağ. 
lamasını ve çrğlıklarmr, çocukl&
rm bağrrmalarmı pliğa. aldım. 
''Elektra,, ismindeki operanın 

ilk sahnesi de bu suretle meyda
na çıkmış oldu ... 

- Kendini yıpratacaksın, eli • 
yorlardı. Eauen, doktorlann pek 
adeti defildir bu kadar fedakar -
lıkla çalıımak 1 

- ,~ AXJT'm kitap teklinde roman tefrikası -

Şanti garpte okuyup öğrendik. 
teri ıeylerden iyi olanları kabul 
etmiı, aynı zamanda ırkının husu· 
ıiyetlerini de muhafaza etmişti. 
Bunun için Gopalla gayet tabii -0. 

larak derhal seviıtiler. 
Fakat, itin tuhaf ciheti ıu ki, 

ikisinin de talii biribirine benz -
yordu: Gopaln birçok - karısı ol. 
duğu gibi, Şantinin de bir çocuk • 
kocası vardı. 

- İngiltere.de tahsil görmeme 
müsaade ettiği için memnun ol • 
muıtum. Fakat bugün artık onun· 
la nasıl karıılapbilirim? Bilmiyo. 
rum. Fakat doğup büyüdüğü kö· 

ye giderseniz onu ora.da bulunu· 
nuz zannederim. Bir ananın bir 
tek oğludur, yerinden kalkamrya. 
cak kadar tiımandır. Fakat iti · 
katlarını terketmemiıtir. Sular -
dan yüze yüze geçer. Ailesinin 
malını, mülkünü kendi zevki için 
sarf eder. 

Ateı ilahı için dini ıenlik ya· 
pıhyordu. 

''Ateıin içinden geçsen yanmaz· 
sm!,, 

Aylardanberi dindarlar, ilahın 

bu sözünü yerine getirmeye ha • 
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gayet alçak sesle görilştWer. Uzakta olduktan için 
konuştuklarını duyamıyordum. Fakat hallerinden 
gayet ciddt bir mevzu üzerinde olduklannı anlıyor• 
dum. Nihayet, babam, beni çağırdı. Yanlarına git. 

ti~ . 
Zayıf olmakla beraber, kendimi hiç te hasta. et. 

miyordum. Bununla beraber endi§elenıniştim. Bı. 
bam: 

- Lora. ddei, gel kızım, timdi doktoru dikkatle 
dinle ve soracaklarına cevap vermeğe çalı§. 

Doktor: 
- Bana, dedi, ilk önce göğsünüze doğru bir ye· 

re iğneye benr.er bir şey saplandığından bahsetmi§. 
tiniz. Hala bir ıztırap hissediyor musunuz? 

-Hayır. 
_Neresi olduğunu bana gösterebilir misiniz! 
üzerimde bir sabah elbisesi vardı. Boynumu 

ıçarak gösterdim. Babarn, parmağımla jşaret etti. 
ğim yeri ıgörilnce sarardı ve: 

- Yarabbi! diye haykırdı, demek bu~ 
Doktor: 
- lşte, dedi, siz de gözlerinizle gördüntlz. 
Korkmağa başlamıştım: 

- Ne var? 
- Bir şey yok Matmar.el. Sadece parmağınızın 

ıcu kadar bir yer morarmış. 
Ve babama dönerel; ilave etti: 
- Vakit kaybetmeğe gelmez. 
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lannı kilitledim. Yattım, uyudum. Uyandığım za. 
man, kendimi, tuvalet odasında, minderin üz.erinde 
buldum. Bu odanın kapısı açıktı, öteki odanm kapı. 
sı da zorlanmıştı. Nasıl oldu da bu kadar gürilltüden 
uyanmadım, uyanmadan nasıl yatağımdan. buraya 
naklettiler, bilmiyorum. Halbuki uykum f evkali.de 
hafiftir. 

Bu esnada. babam, Madam, Matmazel ve bir kaç 
hizmetçi odaya geldiler. Orada. beni Karmilla ile gö. 
rünce hem şqırdılar, hem de sevindiler, ve derhal 
bir sUril sualler sordular. Fakat Karmilla için ve
recek bir tek cevabı yoktu, başından geçen esraren. 
giz hadise hakkmda bir şey bilmiyordu. 

Babam bir aşağı, bir yukan dolaşmağa başla
dı. Karmilla. onu endişeli ve düşünceli bir ba.kııla 
takip ediyordu. 

Babam, hizmetçileri gönderdikten sonra ona 
yaklaştı, nıütcbessim ve tatlı bir bakışla hitap ede. 
rek: 

- Size, dedi, bir şey sorarsam beni mazur gö. 
rUr müsUnUz? 

- Rica ederim. Ne isterseniz zorunuz. Cevap 
vermeğe amadeyim. Başımdan geçen hldise cidden 
garip ve anlaşılmaz. Ne isterseniz sorunuz. Pek ta
bi! anneme, sormıyacağmıza dair verdltfıılz söz 
dahilindeki sualler milstesna. 

- Ta':;ii. Esasen bu cihetten bir şey soracak 
değilim, Mesele, dün gece, odanızm kapısı ve pe?M:e-
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Vali Lütfi Kır darın mesai pToğramından devam 
ti. 

(Ba§ tarafı 6 ıncıda) H tecrlibelerd: bulunmuş bu cs-ı dcllcrle satrcılara kiralamalı: veı Tabiatın >c tarihin bahşetti-, ve etmek en büyük emellerimiz. milyonlar hakkında s~ ~ 
hareket olarak stadyoma yeri- ki heyete ycnı ve genç eleman- bu suretle mUtekasi! piyasalar ğı bu kırmetlerdcn istifade et- den biridir. vermi§ olduğuma kalll b~J 
len kı)·met ve ehemmiyet tstan- , tarı da iştirak ettirdim. vUcu-da getirerek ıfiyatların da- uıek icin lstanbulun mtiteşebbis İstanbul hastaneler masr.afma rum. Belediyenin 1931~ 
bulda hl\lA tahakkuk cttirlle- Geçen senelerin kıymetli tec· ha normal bir şekilde tesbitine ~vı~tıuına her türJU yardım- medar olmak üz.ere gBQen sene gi tahsilatı 6450000 flrl 
memlştir. rübeleriy~e bugünün bilgi ve <;alışmak csaaslı dUşUnceleri - !arda bulunmak şehrimizde say (400000) lira yardım eden hükiL görülüyor. Geçen sen~~~ 

GörUyoruz, kanlı ,.e canlı bir nazariyelerini toplayan bu he- mizdt>.ııdir. 'iyn hayatını inkişaf ettirmek metimizden bu sene de yüksek eti ucuzlatmak jçin ~-·_,.., 
nesil yetiştirmek ıctn belediye- yetten belediyemiz için kıymet- Gliııdelik gıda maddelerimiz için belediye bakımından da yardımlarını temine <;alışacağız. zum Ilı.erine mezbaha. 
nin en Ce>k ehemmiyet vermesi li rnUtalea ve irşatlar b€kleyo. arasında çok m11him bir yer a- icap eden tesisatı meydana koy- Sıhhi Mezarlıklar yarım milyon liraya~-
18.zımgelen işlerinden birlslnin rum. lan ekmek mevzuu Uzel"inde ay- ırıak huı.ıuı:;i mesai programımız· Son asırda düny,anm her tara. ıat ve fedakarlık yap~ 
stadTom oldutunu hatırlatma. İstanbul belediyesinin nıuh- nca durmuş bulunuyorum. Hal- na en miihim bir yer .alaea'ktır. fında memrliktar fchir içinden maşa. yerlerinden aIIJll!l 
ğa lllzum var mrdır telif zamanlarda kurulmuş şe. kımmn bu mUtıim gıda m1ldde· Bunun hari<'Jnde olarak mahal- kaldınlarak şehir chpnların.da ıresminin nisbeti son 11" f 

Şehrıi.u imar pl!nındn yerleri bir iktisadiyatı için faydalı mü· sini en ucuz :ve en sıhhi şartlar il ihtiyaçlara ce\'ap Yerebilecek her tıürli .ınhlıt prl.lan haiz fide- 353!> numara1ı kanunlS ~, 
gUsterllmlş olan sahalarda stacl esseseleri vardır. Bunların ba- ilaiıillnde temıi.n etmesi, l.lilhaıı- ltliçf.lk sn,rntJu kursları açma. ta park dereceminde ,güul mezar. % 2 ye kadar ve Dartil ~ 
romlar inşa etmek de gözönlln· şında bütün teferruat ve teşk:i- sa matı ip ,.e mUltezıimdir. Bu yı rn bu euretl~ de kıymetli tıklar vücude getirildiği halde 1s. sesi de '% 10 dan~ 3 e iJ'. ~ 
d~ tutulacak csaslr işlerimizden JAtiyle Karaağaç milesseseleri- husus iç.in icap eden he.r turlil hemşehrilerimize yC"ni iş saha- tanbnl gibi bir şehin1e hila yer miştir 'ki bu suretle de 14.,_ 
dir. Bu sene bunlardan birini ni, Merkez Halini, Çubuklu ,gazı tedbir.teri aiacağ12:. Bu sahada Jarr ıfuımayr 1stlhdaf cdiycnıu. yer adım baıma m~hklara te. raya yakın bir varidat 
mutlA.ka yaptırmağa başlıyaca- depolarını, Mezat idaresini Te devlet ıiraat kurumunun .çok Sıhhat işleri sadüf edilmekte olması tehir dı. silmiştir. 
ğı;;. buraya merbut Şefkat eandığuaı kı3•metU yardımlarını i>ekliyo· şa.Tısındakilerin ae feına manzara} Bunların yerine baŞ~ 

lktısat işleri sayabilirim. Bununla beraber r:u~. 1staı:ıbulda hüküemete. beledi. ı;'Östermesi. vazifesini ~ilen bir bulunamamış olma~ 
çok mütenevvi olan iktisadi Ih- Muhtelif gıda m&dd-eleri ara- yeye, ufak cemiyetlere ve hususi belediye içi!ı üzcrmc" durulacak senesi taheilitmm 

BugllnkU ha~atımızda iktisa- tlyacıanmızı önlemek Jçln yeni sın'lia silt işinin ~uı-UnkU -şekil- teşekküllere ait bir ,çok hastane. birımesel-edir. Y'f da bulamıyacağılll 
~ı mahiyet~ki ışlerin haiz oldu-ı müesseseler vücuda getirmeye de :bizleri memnun. etmekten ler bulunduğunu :bildiriyorsun~. Mezar1t1kJarr ıslaha. cmlarm Ev müşkül -değildir. · 
gu ehemmıyet, yU ksck heyeti- muhtar olduğumuzu söylemek cok 1Uzak olduğunu bilhassa kay Türkiyenin ~n çok hastanesi o- 'taf :ida.r.esinde bulumlfiU ve nak- Şu halde bu ,kadat' ~eti., 
nlzce pekala malUmdur. !stan- isterim. Yüksek delA.let ve mu- detmeliy:inı. S\ltün umumi sıh- lan bir eehir varsa o da f;J\iphcsi& U kubııra cevaz gÖl!Jt.erilmeyişi alelade belediye nuıkiD~ 
bul gibi bUyUk Ye geniş, nıuhtc· avenetinizle bu ıyeni müessese· 'hat ve husuliiyle hasta ve ço· tstanb111ldur. !ete bundan dolayı. uzun müddet maı;ıi 'te.~kil etmiş letilemediği halde bO ....t" 
Hl kazanç seliyesfode kesi! m Us dır ki İstanbul hastaneleri :val • ise de C.ımınmi''et Hükumeti me. birlikte bütlin bu iıllsP- Jfıl !erin de kurulaeağrndnn em1n ..:11klarımızın ~.a.ğJıklanı bakı- ., .J -·",.. 
tehlik ta.bakalar.mı ihtiva eden nız bu :§eiıir halkının devil bü.. ~-rJ.rkları beledi·~ı- verdirmek. ;sisat nasıl Ye hangi P""' ' bulunuyorum. mından ehemmiyeti pek büyUk ;n ,,y..--.., -~ 
bir belde.de iktisadi hayatın bU- tün memleket balkınm imdadına le bu meae.'leyi de kökünden hal. p:ılacalrt.ır. !~ ü~ 

Et fiyatlarının ucuzhı.tılwası ıolduğunda.n bugUnkU vaı;iyetin 
tiln tezahür vo safhalarının ya- yeti§mek mecburiyetindedirler. }etmiştir. Be1ediye.ce Zincirliku. ca.k 'V.e ı;uelerj b 
:... maksadiyle şeblr dahilinde et devam mı ~ok mahzurlu gör.Uyo- b 
~ından tnklp edilmesi zarureti Hükumet Haydar:paşada Nümu • yuda bir yer almak suretile u :h mesele budur. ....1 

nak ·1 t ·ı · ı · l u kU rum. :Muhtelif memleketlerde ~.-. .. nlJll' de pek aşikArdır. 1 ve evzı ış nın rng n ne hastanesi a.çnuş diğer rnev - sahada atılan ilk adımı takiben Görülüyor ki ~..:-,-.,. 

B aurumuna nazaran daha.fayda- yapılan te<y-ilbelerin bizda .hasıl cutları ısla1ı etmiş olduıh:ı gibi şı'mdHik birisi Edinıekapı dig-e- belediye yermainı ~ı 
elediye kanunu esasen bele. le b"r kl k l 1 l e.ttiğl kane.at.sUt:eatış.ı işinin hiç e- . ı:.~ 

diyem ize bn sa.hada birçok vazi- 1 şe e so u mas.ına ca ışı - belediyece de bilhassa Haseki ve ri Topkapıda o1mak üzere ikisı met merkezi be.ıı::uıa 
d,-1 'b' k ı k h ı bir ~rercle serbest piyasa tarafın Ü feler vermiş bulunmaktadır. g gı 1 asap 1 ayvan ar- Cerrahpaşada son senelerde yapı !stanbt:tl ve biri de sküda.r ta. u P:e:rmektedir. . 

Kanunun tevcih ettiği bu vazl- dan alınan taıt hasıla.tın bugtin- elan iyi bir ~ek.ilde halle<lileme- lan tetSisat ve ilavelere rağmen h rafmda üç miyük asrt mezarlık .Şu b.a.lde lıeledi~.& 
felere na.veton hflkfı.meümizin kU bedellerine nazaran daha iY'l diği merk.eı.indedir. Bunun i- tanbul belediye hastanelerinin tesisi zarureti karşısında bulunu. ni art.tırma.k ~ti~ 

şartlar altında satılması temi11. :;in bazı bakımlardan serbest pi· bir -k ek!Jik1enn· i ve bu ·-ey.an.. ..,.......... ........."' Demektir. BeııiOJ~ :V11ksck emir ve direkti.fleriyle d d ... ~ l&M 7""''...... J·---
.edilebiidl,ği takdirde et fiyatla- yas.aya terketti~lmlz gı a ma - da bilhassa yatak adedinin ihti. Cena"" naklfvesile defin işinin - """- BeJedi-"DİJS başlamış olan hayatı ucuzlat - """ J ~ ,. ..... ~ ;-

.rrnın bu suretle de lılraz daha delerinin tamamen lıa.ricinde "'acı ka.r"'•laınath'.ır........ gördüm. de ..ı-ha .ı'yı' ~ir ııurette ......,kilat • ıa dört suretle teıoi» mak keyfiyeti de bize yeni bir d h 7 ~ -&...,.. QG ·~ _.-a 
düşmesini mllmkUn gBru-.·oruz. olarak sut işine filt bir mu a a- Büt"e darlıgı- ..ıoıayıa.ile ihtiyar _ ı., .. ..ı-1-- 1• hem ha1ı..a. iktısaden l - B 11gün ka.D~ 

takım vazifeler tahmil etmekte- " '°" u " .. -wuıD.J.a.a. • .. 
Toptan me""a ,.e ""'"ze alım leyi zaruret addediyDru~. sut arının da -bü••m, oldı:ı.ı?\lnu aınla hizmet etmek hem de bu . .,;.;,.."1en tıalahivetıi bulundul11;,_Aa dir. Bu vazifelere bir başlan- ,., · _,., b ğl ::rua .._ .;T- J · ııı-. 

,.e satımı lcin tesle edilmiş bu- 191 'Dler.kezl bir teşkiH\ta a a- lım. Yeni sene biit_çesinde bul - elde edilecek ufak tefek menhati ~i tahakkuk ~ ~vaıd 
gıç olmak Uzere 'heyetimizin ge- oara.kısUtlln Jıa.zwlanması :\"eşe- · 
çen sene mezbalıa resminden lunan merkez halinin Jlerlde mağa çalışacak imkinlar a.raeın. .meza.rllJclat'lın ISlflJı ve irnarı:rıa men tahsil edile 

w içinde s.a.tu,;ı ve tevzii ser- a h t l . t k d d" . h tah . 1 k k ...,. h :1 -·-1• .J mtıhlm feda'k!rlı'klaTa katlana- daha .ziya.de te~-s.ı \"-e takviye e- a as ane erın ya a a e ını ço. asr ve sıs ey eme c;o J- n un: alUd&f . .,,, 
b ı bııat piyasa ve rekabet meYzuu ~-ı"---ı- ··ı...:- --ill.. • .ı..- ı..ı... • ı- 2 u .-..3AU ve -~ ra'k -et uetızluğnnnn teminine derele urada aar tesisat vu- e;IWWDaa em mu- ~ ıen :n1uu - nn.:n:: vn- ~ 'tlil"'1ft. - zwı v.- ~,... 

;>lı:nakta.ıı çıkarıldıktan sonra- ·ht' 1 · 1 t k f · l' b' · t'kr""' yay_;)A çalışmış btıiundnğunu Te bele- .:uda .gctfrilmesini ~e bu aaretıe rem ı ıyaç arını ıza e e me e_ A..., I aız ı ır ıs ı o.u .. _,..J,.......J 
diyeyi ele bir teşltilD.t vUcui:la ı;;ehre .cJ.aha müfit hale so-kuJ- dır ki bu işi memnuniyeti mu- hemmiyet1e göz ön.Unde tutulma- ga~ a~ . . 3 -Halka ağır ge-:: 

cip şekilde haJU yoluna doğru sr lazım gelen husustur. lstaııbul, llaı.bil gWııelliklerine .zı .varidat membalatl 
getirerek piyasaya fiilen mU· ma.sını ıdlişllnllyoruz. - la.k .. .ao; - .:ı;..e~ 

götürmti_ş sayıla.biliriz. lstanbulun -sıhht lhti"-''açlan ko ra.:.omen en 'lp ve ... açaı& ~ - "bunun için de bcle~r 
dahaleye sala.hlyet kılmış oldu- Ayni suretle 'lD..erkez ıha.linde J hirle d la.bilir Bu .mewim. __ ;1Q. 

..... abrlka teeiis "ihetine gitme- nuşulurken son zamanlarda vücu r en aayı • ır~leri kanun~ 
ğunu gördllm. Bu teşkilAtrn ye- milli bankalarımızdan birinin ;;&' v de .ı..n~lı a.k h'" olmazaa ilk 

de .. -·eJ fb"'a .... t maJıaJ...-ette lA· dtinii şiddetle hissettiren sana • 'WClo9 yar ~ il8.veler yaptırma.k· ~ rlne bugl.n. .. e."let dna.t kuru. d.elA.letiyle bir ifraz müessesesi - '9• • .._ J ı..--1-..-ı Ha darpacıa .,_ .,.,.Ht..::dar 
toryom. üzerinae biraz durmak wa.uuoue ~ ~ ı.ıa ~.ıuu.ı 4 - Hükfunetteıı 

mun11n fa.all,.ete geçtllilllıaem- \turulmeau ç&kp.e&jı~ M~- zrmceıen J>U.tlln mal~a.t ve ra- zu:m»tia<ıiep• ;a:tavn~?-ld CIDlak):J~_\'ttl afacl& • _.,h.. ,_:..ı1 ııuniyetle kaydederim. Ziraat tahsll1erlmiz bu suretle kolay- '§ıca!Jntaın 110P1a.-~ ~.ı-. !stanbulda hükiı.mete, cemiyet. mayı luzumlu goruyorum. Ya - Bunlardan biriDC~t 
kurumunun lstanbulda et ı!i~a- Irkla kredi buldukları takdlrde n.uyoruz. \~-aziyeti, silt istihsali- iere ve hususi te§ekküllere ait bir k:'n senel~ bu ~&h~nın ve §e~· elimizdedir. ts~ '; 
tını mtı.stehliklerln menfaatleri- aittabi ıl>u:ndan toptan sa.tıt ti- ni.ıı b.uglUlkll lnlclş.amı şekLlnl i· kaç sanatoryorn vmı:hr. l3u sana.. rın tama.mile yeşıl bır hale ;ıeti- nin idarei hususiye 
.De .en uy,gu.u bir şekilde t.akr.Jr yatları istifade ederek v.e bı.ı fi- ')ioe tayin :ve tesiut ettiktell _ n toryomlara belediyeye meMUp rilmesi için icap eden tedbJ.rlerl müşterek varidat g9) f 

ettiğine ve atiyen de edeceği,zıe yatlarda bugUne naz.aran Wr.aı ıtehir dahilinde ..alt B&tıJı keJ fi- baatalamı ka.blllti için yapılan ala.cağız. çeşitleri 27 fasılda ( ~ 
mutmain bulu.auyorum. A.aha ueuzhı.k te.mln ~dilekrile • yetinin en seUm surette nasıl (20) bin liralık nraddl yaırd.ımla Maarif itleri olmaktadır. Bu variÖ' .. tt1 

Bele'1Jremlzin f.kUaa.dJ te§k.I- cektlr. Şehrimizde gııda mad • yapılacağını kararlaştudıktan_ ·bir kısmı hutalanmızı yatıra • llkokulları t.eftiş ve tetkik et- metQe verilen ve bil\IP"-..ı 
lAıtına rer ve m8.talea11 Ue yar- delcrıl fiyatuıda ekscriybUe na· ec:ıra ührlkavsyon meseksl Uze .bilmekteyiz. tiğim zaman bwıla.rdan btiyUk {34) kalem varidat ~ 
dım etmek, iktlsa.dtı: mevzular urı dikkati celbeden aokta top- rinde. d.urac~z. Bunmıla beraber veremli lıaıı- bir kısmmm ga}'risıhhi ve okul sonra geri kalan (~ 
1tzeriaıde reiıHk makamını -teu- t.aıı. fiyatlarla perakende .fiyat· lstihlAk ba.kwuo.daıı yllı'UttU- taıanmwn f'&tak bulama.mak-yü ittihazına elverişli bulurınuyan ridat vasıtasız oıa.ral' 41~ 
vtr eylemek ve ~ama.men isti· la.r ,arasındaki farkın bazı ka ıitm şn mitl.Ahazalardan sonra zünae11. t".elane:ırıt.e oldukları ıztI _ binalara yerleştirlldiğinig"ördüm. doğruya belediye 'V~ 
şa.rl mahiyette olmak evvelce lemle:rde bllyüklllğü.Gür. ŞebrJn 1stHısal oephealnden dahi bele- .r.apları İ:ördükge bil huaustaki !lkokullarnnızı:rı maddt vaziyet • kuk ve tahsil teŞldl~· 
i~tis&dl mı>şave-re ,heyeti nam1- ımUte1.--A.lif mahallerinde mUrur dlyemizce bazı tedbirler alma- ibtiy:acm ne .kadar .mümkünse 0 terini dli7.eltebilmek 1çin esaslı kuk ve tahsn eclı1ııl 
ıe .wr hey.etla ça.J.ışmJi otduju· ve ubura manl olmayacak 'SU· bU~cetine k.a.ni bulunuyoruın. kadar ön.lenmeai yolunclaki aru. bir program dahütnc!e yeniden o. leaiye ve vilS,yet ge1it ~ 
nu öğrend.lm. Xa.rşunnda bulun· r,ette hafta :lfie akşam ,Pazarları- Jt;tan 8ul; ta.l>lt ~~elli.1tleri ~e re ti takdir etmemek elden ;eel _ kul in§asma. başlamak l~dtr. nnnı en mUh'imterlt11, ~ 
~lıımuı ıktısadl meYzularuı nı çoğaıt.m.a.k .fay.dalı ola.c.a,ğıııa malilt old.uğu tarihi .eserlerın mez. Yeni okul inşasını deriııl ta. blna., buhran, ara:J 
~mt,:~tlni gö.zöıı\i.Jle alarak hUk.ın.ettiııuıiz noktalarda malt nihayetsiz kıymetleriyle yakın Binaenaleyh ı1ehir i~in ayrı hakkuk ~lm~k. için ica.p. e.. fat, tenviriye veı119s1 bu -bey~tin .teaar toplanm.aeın· imkfınları gözönUne alarak ıı>e- :9arJwı en cazia.P turistik bir şeh bir aanai.cu'y.om yaptırmak. Cer. den tedllirlen aUt~Y~ 'Bu kaynaklara~ ~ -ff' 
tla rfayclal&r mttllhaza. .ettim. raık.e.nde sa.tıt} iı:fn mınta.k~.hal- rl ve Trki:remlzln de bir sayfi- r:a.h_pa,:ıa hutıu:ıesine .de veııemll- 'Su. h~sust~ kat't ~e ~h ıteıdif. tahsilat ni~beti;':1~~ ü~; 1 
Geçmiş zamanlar.da çok.kıymet. leri kurarak buraları eliz .l be· l·~ .olm.l,fa elbette lAyıktır. ler ~ ayrılan yere )'atak na. lenmı yenı 'Yfl öhütçeeınde arze.. memektedır. Göf\11 ~ 

deceğim. İlkokullara der.a ama • 'hlm varidat ka~..il 
- \TAIOT'ın kitap ,1Jekllnde romu tefrikası - mndan ~gelen we mekteple. sint tamamen .tP

ırin b,pnnıuıruıa e:vleriılııe .gide. tir. . _ ~ 

~er aQilm.adan ortadu kaybolmanıza aittir. Size 
h i_ıueusta fikrimi söyliyeceğin;ı ve bir ~ -.soraca. 
p... 

!Karmilla, :bitap bir Jı.alde koluma da.y.anıyordu. 
Bic. merak iGblde "bekliyorduk. Bal>a.m: 

- 'İşte, deQi, ai.ıde hiç ".sairi filr.lnen&Xlil,, lık ve.r 
mıdtr? 

- Pek kü~üklten val'Jllt;I!. Ben bilmiyorum ama, 
aütD.inem .aö-y~rxli. 

Babaın pU ve: 
- lf,te, .deei, be.pııza. gdenler: Uyvrken kallc. 

t.am. ka.pıyı açtıım; adetioiz v~le analıt.an Q.,pt. 
nm ii1.erin,de ~aluxu1.dınız. fa.kat yi$ıc .ide.tiniz Vıe'· 
~ dışarıdu. kilitlediniz. anahtarı, :y.aıuwr.a alarak 
p.toıtwı bu tarafında bulman yirmi bef • .otu.ı o.U. 
da. dolaştınız. Bu odalarda o kadar çok Q.olap ve .aak. 
la.naoak yer vardır ki, her tarafı .aramak iç.in bir haf. 
ta ister. Ne demek istediğimi .anlachnu; .nu? 

- Anlar gibi oldum ama, tamamile değil 
?d'ü.dahale etunı ve sordum: 
- Peki ama baba, nastl olup ta iuvalet .odur. 

nm minderinden _gelm~. Biz odayı evvelce aramış
bk? 

- Be.ait, oday.a • .siz uaaıırta.ıı .sonra ııelmifilr, 
Ve U)'JUUllca,, kendini orada göııere.k oagır.mıotır . ..Bil. 
tün esr.arm bu kadar basit ve kolay olın.aıııu ~k te. 
menni ederlı:n.. 

Ve gülerek ilave .etti: 

\ 

HORTLAR Jl 

- tçinde zehirlenme, haydut. kaçırılma, ciıı, pe. 
ri nıaceralan ohnıyan t>u izahtan dolayı da. kendi 
1ı:enı4.timizi tebrik etmeliyiz, tteğil mi KanniUa '! 

.Karınilla fevkallde memnundu. Teni fkadar gii
T.el bir şey tasavvur edilememi. O kendisine maheus 
bitap hali de gUzelliğini artırıyordu. Babam, bir o~ 
ııun. bir de benim yüzftmüze baktı ve galiba 1nuka. 
yese etti. Zira. onun şöyle mtrlldand?ğım dtrydum~ 

- Ne olurdu. zavallı kızım da onun kads:r ~
hatte olsaydı: 

Böylece, büti1n endişelerimiz ortadan kalktı Vf 

Karmilla'ya tekrar kavuştuk. 

DOK T {)R 
J\armilla odasında kimsenin yatmasma. nfüsaa.ı 

de etmediği ic;m, babam, kapııınm ön1inde, korL 
doma. bir hizmetçinin yatmasına. karar vermişti. 
'.Böyleee. ~ışan çrlrma.s\De. mani o1aea'ktık. 

O gece sakin gec;ti. Ertesi gün, ba.bamm baııa 
haber vermeden çağırtmış o1duğu doktor, etkenden 
geldi. Gidip kendisini gördüm, macerainı anlattım. 
Ben anlatbkça, doktorun yüzU ciddUeşiyordu. 

Pencere içinde. ayakta, karşı karşıya konuşu. 
yorduk. Sözlerimi bitirdiği,m zaman doktor, gözleri. 
nl b8m. dikti, 'Ve bakışlarında l\df!ta bir nevi 1ı8'yet 
.er.er gibi oldum. 

Doktor, gidip babamı buldu. ve ~ mttddN, 

,miyell sokl;JdarU. eğuk. '18l - Halbuki lbu ~ ~ 
mur ve karın altmM aaatleme men değilse bile ~_..ı 
Jaeklemek u.r.uı'eti.Dde Jm1an. ana lereoede tahlil e~ 
ve »abeları amele v.e .satıcı ola.n &ta.nbal 'V&rjdat ı 
~:için F.a.tih, Eyiij> ve Ka. 1e1d emsali ~ ~ 
~ada Wrer ha.rındHına o • Pi ya;tm k:omP'°ııf.~ 
da&I .açıldı. Çocuklar bu odalarda 4evlctleri merlıe~ 
muallimlerin. .nezareti altında 4iye1erin nr:ib~ı!t. ~ 
derslerini ha.zırlamalttadır. Okul yeaeye imk!n ~ 
himaye heyet ve cemlyeUeri .de ~ ait üta~A 
.bu ,ocukla.ı:a ha.kvaltı vermekte.. ğim. Bugii:n eJ4e · 
dir. Ge~ yılla.rda. açılan ~ iyi Belgrat, Sof y& 1 
neticeler alman çocuk kampları 931 VJj ,.A.tinaDJll ,93 
ile çocuk ])ahçesini btlttln bu is. iatatistiğini di~tJO 
teklere ka.rşihk verecek: -surette .değer i>uluruDI-~ 
bilyiltmek w tabiye etme'k eme Şehir · ~ 
1maeyim. 

Belediye Varidatt .A.tiııa ' 
Belediyenin bm'aya kadar aa- Bükreş 

yılan beai!. i'.İrtftıadl, tl'fb1ll'Ve ldl. Belgrat 
tilre1 müesseeelerile §ellria imarı &fy.a 
'her §eyden önce MyGk Mr para • .şehrin nilf'USl.l 
ya. ihtiyaç ~-daha l'i
yade :izaha ha«t 'n.t" mı? BilAu 
sa 'Eminön.!nde a~1çi bclar blr 
Kha-ya 1~ lira WUmltk ~
rası verildiği halde hadz plin 
ta:nıenıea ta.tltik e!ilmemil. açı -
lan yerlerin imarına bile)1etitüe. 
memif v.e y.almz o .Ahamıı ve da.. 
h& bir bu kadar paraya ihtiyaç 
göat.ermiı oldqğunu söylemkle ts 
tanbulun iman için 111zumlu olan 

491.000 
622.000 



U - :V AKIT7 ŞUBAT 1939 ~ ~,Aleh~~ıe:rd~e~be~I~di~.~~~--~~~~~~~~~-
6ı.._~llıe aı . e yeden baş. I Bundan başka varidat kaynakla
:"letj lllnıı§ bır de hususi i. rından ve mesela kanunun ver -
~-~ıc:ur. lstan~ulda vilfl- mi3 olduğu sarnhiycte istinaden 

(/ ııı.~~ye işlerı kanunen bazı tarifelerde ufak tefek tadL 
~ f~ olduğuna ?öre ~u- lat yapmakla belediye varidatın. 

Çedmberlaynın Hben-'Ereğli ve Çatal ağzında liman inşası tetkik olunuyor 
ersona ceva ı E "'z · l . . . b . 

# t...ltıaaıif "başlıc~ va~elerı o. da yanın milyon ve bilhassa yol Fransa bari~::·~::~~: ~:~~~~)26 re g l l m an l l ç l n l r 
kanunusanide mebusan meclisin • • lı l d ~ g.. .. e yol ışlerı de ~le. tahakkukatındaki aksaklık ve 

tıı..~led.i otiilerek onların varıdatı noksanlar izale ve telafi edilmek 
~ ~e bütçesinde bulundu • suretile şimdiye kadar tahakkuk 
~)egitıı bakımdan İstanbul be.. harici kaldığı kanaatine varılan 
c.,(lt,sl

4 
hususi _idare .ile birlik· (33.000) kadar mükellefin de da. 

~ lllif~O~) lıra tutan varl. bil teklif edilmesi suretile tak. 

deki bc.yanatrn_da '?ki memlck~tin pr o , e az ır an l 
de dahıl olacagı bir harp takdıtin J 
de Fransanrn bütün kuvvetleri na Öğrendiğimize göre, tktııat ve 

~ b' JUsbet edilirse 13 li. riben (200.000) lira daha temin 
-.\1ltidat: Şey tutar. edileceğini ummaktayız. Bundan 

bit SUr aynaklarmm noksan. başka arazi tahririnin !)39 sene
~ \'ak:tte tahakkuku ve tah- sinde tatbiki imkanı hasıl oldu. 
>ı. .._ lıııt~ ve zamanında sUrek· i;ru takdirde bu vergiden de (100 
~ ~kın Iz bir takip ile baka. bin) bir tezayüt tahmin edile • 
~ ed a~an tahsil imkfuılan. bilir. 

~\ilat~~ılm:1< için hesap. işle. 4 - Hükfunetin yapacağı yar. 
it: dllrına üzerınde esaslı bır şe. dnna gelince cumhuriyet hllkfl _ 
~ \' .k zanıretini duydum. metimizin azami milzaheretine 
'-ı~k: ~ZiyeUeri göz önünde nail olacağımızı ümit ederim. Bu 

sıl lngilterenin emrine timadc iıe, Naf a Vekiletlerl ilkbaharda Ka. 
İngilterenin bütün kuvvetlerinin radenlıde bUyük ve modern 1i • 
1c Fransanın emrine amade ola - manın inşasına başlanmasını ka • 
cağını,, bildirmiştir. Bu beyanat rarlaştırmışlardır. Bu iş için csa. 
İngiliz hükumetinin noktai naza· sen evvelce kabul edilmit olan 17 

rına tam surette mutabıktır. Şim. milyon liralık bir tahılsat vardır. 
diden istikbalde önümüze çıkabi - İngiliz müesseıelcri Çatalağzın · 
lecck her türlü ihtimalleri tafsl· da kurulacak bilyük liman inşaatı. 
latile tetkik etmek imkANrzdır. nı 13 milyon liraya yapma~ı tek
Fakat şurasını sarih surette bil • lif etmişlerdir. 

.dire bilirim: Diğer taraftan alakadarlar geri 
Fransa ile memleketimizi biri - kalan para ile de Ereğli limanın 

birine bağlayan men(1atler tesa. yapmağı düşünmektedirler. ~ilen 265 sayılı kanunla ka- dört kaynaktan birinci ve UçUn
~i~e t Ve ~!lahare 2996 sayı. cUlerle elde edilecek paralarla be. 
\!Cabir C§kılat kanununda da lcdiyenin alelade işlerini ve on • 
~~~knfer tut:ın t.stanbul ma. lar arasında bilhassa temizlikle 
~ e tı malı mUtehassısla • sıhhat işlerini geni~ mikyasta ve 
,~, h::lı tetkikinden geçi - daha iyi bir ıurette başarılmak 
ttıı'tıı-ı lanmıs ve bu kanun- çok yerinde bir i§ olacaktır. Sa. 
~ eaa. arın vazife ve mesuli • nırım. 
' ~e tat~lı ~urette tesbit edil. İstikraz edilecek parayı şehire 
'lllıliııbet iku:cıenberi elde edi. \rarldat getirecek mezbaha, ha 1 
~ bir netıcelerle kıymet ve işlerile stadyomlara. plajlara, o 
"~lttıını kat daha teeyyUt et. tobUs gibi nakil hizmetlerine, ga
~ ~ııaı aktadır. zino, sinema, srhht mezarlıklar 
...._ııtudUr~~~- beled~ye hesap iş- gibi !şlcre sarfederek şehrin ik. 
lııı~ lnt gu teşkıl!tıru da bu tısadı ve sıhhi ihtiyaçlarmı tc _ 
\~ \'e ıbak ettirmek suretile min etmek ve bu teşebbilslerin \.. ~ıarı:~!~h etıneği. bütçemi • ge:ireceği varidatı da istikrazm 
~ı \'e gı ~e. hakıkate yak. istıfasma karşılık göstermek iyi 
~il gö~tbıkı noktasından bir tarzı harel<et olur sarunm. 
.~tıı-ı Yorum. ( Deoomı yarın) 
etıeı-;~tnıznı vazife ve me. ---------
~~n tamamen teba.rüzü G 

'11 ... ~e d kaYnaklarının daha e. ener al F ranko 
~ ~I ~ rnUsmir bir hale ge-
~ ltıeçi~ hazırlanmakta olan (Baş tarafı 8 incide) 

' d rı teşkilat kanunu ve önünde .sıra bekleme~e mecbur c-1 

tlıiıeıe~ilinde tahakkuk, tah. muıtur. 
"4-etıe t \'ezaifi ve kuyudatın Sivil vali, fırıncılar kooperasyo· 

İıt Utulacağı ve emir mü nuna 10,00C peseta parn eczası 
.. sı~ı bir şekilde icrası vermi_Ştir. 

~ b-u gosterir talimatname. Perthcus, 5 (A.A.) - Fransa
~ll tdevrede muhterem he. ya geçmiı olan İsı:anya hükQmct 
~ ~8\'ibine arzedilecek _ erkanı mücadeleye devaır. etmek 

~-~ eı .l'a!tan te kilAtımızm ilzereJJAA\l.Y.fR:ıg.Jr~rkff ınmt.@lrit 
~liYet;Şley~b~l?1esi kı·dret- sına gidecckt.r. 

hı 1• bilgılı elemanlara Barselona, C5 ( "'-A.) - Fran -
l.~t tlessettirmektedir. Elde kistler taarruzlarına dört nokta • 
ta..~ı ~~anıarm mesleki bil. dan devam etmektedirler. 
~~ haı ll'nıa~ ve daha işe ya. 1 - Şimalde Urgcl ve Aragon 
:"'lıar e getirmek için bu sc. kuvvetleri Bergadan Puigccrda • 
~: açınağı lüzumlu görü. ya doğru ilerlemektedirler. 
.. ~ b Bu kuvvetler, Pigols'u geçmi§ • 
k~iye a.şk_a bir çok devlet !erdir. Dün öğle vaktı Fransız hu 
'Qıa "e "ergılerine matrah 0 • ~u.dıma 22 kilometre mesafede bu 

rgt . 
<ııııa sı tadilat ve istinaf lunmakta idiler. 

~1ll'i tıal"Inın İstanbulun busu 2 - Merkezde Gracio Valiqo · 
~asu~1 itibara alınarak nun kolordusu, cebri yürüyüşle 
1 
lere~ azı kanunlara isti. Ripolla doğru ilerlemektedir. Ma. 

~Sinı ~uvazzaf bir hale amafih kıtaatın bir kısmı, Olot is 
. teın~l§lerin daha çabuk tikamctinde sağa doğru ilerlemek. 
l'e lıttku~ereyanı, halkın ve tedir. 

1 baktrn unun tamamile ko 3 - Şarkta Navartı iki kol, 
~lltı. Su ~~dan zanıri bul. Flcchaslarla irtibalarını temin e -

lttıttncı ıtıbarla bina ver. derck birisi Olot istikametine, di
lıuıcu:ı tadilat icrası hu- ğeri de Pigucra yolu boyunca ilcr· 

. t \'e tek e.t nezdinde te - !emektedir. 
~ 1-t· lıfatta bulunmak 4 - Sahil mıntakasında Faslı -
~ d~~az işi. lar, Palaması işgal etmişler, Pala. 
· v ~a ıı mas-Gcronc yolunu kesmişler ve 

e lıUkfıınYade bir hükftmet B. b et ıs ala yaklaşmıı:ılardır. 
Ve etin yüksek mU " ~ ınu • Sco D'urgel m ntakasmda Ge -

i ~t hu:akati §arttır. ncral Tcllonun kuvvetleri hiçbir 
~I ~tanb etinin bı! mU. mukavemete maruz 'kalmadan sis 

. ~Ceğı Ul belediyesinden içinde ilerlemektedirler. 
ltaı-ne \re kolaylık gös Roma, 6 (A.A.) - ispanycl 

, ıyen imanım vnr _ 
~~ - cumhuriyetçilerinin KatalonyaJa 

"'~~~a " w h k {~~~baıagır gelnıiyecek va- ugramıı old~kları hezimet a -
~- ~leQ·a11 bulm k kında mütalaalar serdeden Rcsto 
~~U 1Ye \rergf a. · • Del Carlino, yazıyor: 

!ltirt Yapnıağı e~e res~~ "Habeşistan harbi, İtalya tara. 
~ ~tedi be3 seneden= d~· fından 52 millete karıı kaz anıl -

~l te ~k 1 
u. mı§ bir zafer olduğu gibi ispanya 

~ ~ kotı atada toplan.an be harbi de İtalyanın Fransa ya kar
~ iste &:resi de bunu ehe~ şı kazanmıJ olduğu bir zaferdir. 

\ ltı ~l'laltıig olduğu için bir V c Korsika, Tunua, Nf~. Savoie, 
ııı.ı llacıd?kıı13 ve ba~kac "k" Djibuti ve Süven gibi halli lazım ... ır· eı p "" a ı ın _ 

e ~ııu .~ojenin de yapıl- eski meseleler mevcut oLdugu z~· 
S~1~1llitı dgordurn. lstanbul man kaybedilmiJ harpler daha zı· 
~ 1 biı- te a_Yrıca dört se. yade pahalıya malolur. 
~1~01dtıın eklıt Ve talebine Pariı, gayrimeıru, surette el?e 

bu ~e tnÜ etmiş olduğu yerleri müdafaa ~çın 
~lltı b taleaını bildirmek Londranın tesaniidünü ileri ılir • 
~ elttıe~ Projeleri hususf mektcdir. Fakat B. Çemberl~yn~ 
~e l>apl'lla~n aldım. Bunlar basiretli hükömeti, İngiliz mılletı. 

nüdü o derecededir ki, Fransanın 
hayati menfaatlerine nereden gc -
lırse gelsin yapılacak her tehdit 
derhal mecburi surette memleketi
mizin iş birliğini harekete getire

cektir. 

Bükreşte matbuat kongrcsı 
Ankaar, 6 (Hususi) - Bük -

reıte toplanacak Balkan matbuat 
kongresine iştirak edecek Türk 
heyeti Falih Rıfkı, Hüseyin Cahit 
Reıat Nuri, Muvaffak Menemen
cioğlundan mürekkeptir. 

300 sene evvel 
(Ba§ tarafı 1 ncide) 

nlır. Uzun bir müddet otura;ak 
iyice terlenir. Sonra, elinde siyah 
bir kıl kese ile bir dellak gelir. 
Elini kesenin iç!nc sokup vücudu 
kvuvet1c keseler, ama, asta in -
citmcz. Sonra bir lif ile ve bir sa. 
bun parçasilc sabunlar. ve nihayet 
~as tas pek çok su döker. Bundan 
sonra gidip kuru bir peştemal ge· 
tirir. IslanınrJ Glanı atılıp bu kuru 
su sarılır. Hamam.o içinden çı -
kıp soyunulan yere gelinir. Ora -
da müşteri giyindikten sonra bir 
ayna getirip tutarlar. 

Hamam parası iki akçedir ve 
hamıi.ncıya verilir. Yıkayan dellak 
ile diğer hizmetçilere de bir o ka
dar para verilir. 

Bu hamamlar pek mü'lı:emmel 
ve rahat. Türklerin sıhhatli olu • 
şu hamama sık gitmelerinden . 
Kadın ve erkek ne kadar fakir o· 
lurlarsa olsunlar haftada en az 
bir defa hamama gi.derler. Kadın
lar hamamı ayrıdır. Bazı hamam
lara sabahleyin erkekler, öğleden 
sonra kad nlar gider. !~adınlar 
hamamına giren bir erkeğin ce • 
zası ölümdür. Hamamlarda ayıp 
yerlerini gösterenleri yahut böyle 
yerlere bakanları da sopa ile dö. 
ğerlcr. 

ileri gelenlerin, zenginlerin ev· 
!erinde hususi hamamları vardır. 

Kahvehanelerden ve kahveden 
de bahsetmeliyim. Türk~cr günün 
her saatinde kahve içerler. Kah -
vehanclcrde, höpürdeterek içilen I 
kahvelerden, oldukça eğlenceli bir 
ahenk i~itilir. ·Kahve hem mide· 
ye iyi gelir, hem de uykuyu açar. 

Kahvehanelere ne mevki farkı 
n~ de din ayrılığı gözetilmeden 
herkes girer oturur. Kahvehaneye 
gitmek ayıp değildir. Birçok kim
seler b;.ıralara arkadaşlan1c bu •

1 
Iuımak için gider. Kahvchanclc • 
rin dııında da tôprak sundurma -
!ar vardır, Üzerlerine hasır serilir. 
Bir ç-:>!darı da, hava almak ve gc· 
lip geçenleri seyretmek için bura-

da otururlar. 
Hemen daima, kahvehanelerde 

bir kemancı yahut bir zurnacı, bir 

saz heyeti bulunur. 
Kahvehanede oturan bir adam, 

samimi tanıdıklarının da kahveye 
girdiklerini görürse kahveciye cm 
!ardan para almamasını emreder. 
O zaman kahveci kahveleri ko • 
yarkcn: ''Caba 1,. diye bağırır. 

------Yeni neşriyat: ------1786 da Türkiye ttıl'tı.Utaıea ta olduğum tet. ni ve lmperatorluğunu arbedeye 
ı~: Varid mı Yakında ar _ ı:okarak Italya tarafından teıeb • 

l>e ııı di ~ e at l?ıenbamı art büs edilmi§ olan cesurane mesai 
1 ,;aliclat rk ecnC'bl eehhier blrlift eserini kendi eli ile imlla et 

et~ tetk?Ynaklannı da meği acaba istiyecek midir? 1n -
ıl( ettireceğim.1 gltereye bu auali soruyoruz. 

Türkiye seyahatnameleri serisinin 
Üt'Üncilsfi olan "l i86 dn Türkiye" 
isimli eser Rcş:ıt Ekrem Koru tnrn· 
rınd:ın Jis:ınımız:ı çevrilmiş ''e (:ıJıır 
kitabevi tarafından basılmıştır. (2j) ı 
kuruştur; lavsiyc eıleriz. 

Bu yolda Deniz Ticaret Mü -
dürli.iğü .de bir milddcttcnbcri tct. 
kikler yapmakta ve Ereğli lima • 
nrnın inşası için projeler hazırla. 
maktadır. 

Son günlerde Karadcnizdc li · 
man inşaatının biran evci başla -
ması kararlaştıktan sonra iktısat 
Vekaleti Limanlar Umum Müdür. 
lüğünc bu hususta bir emir ver · 
miı ve ticaret gemilerinin seli • 
mcti düşünülerek evvela neredf' 

liman yapılması lazımgeleccği ve· 
yahut da hem Çatalağzında, ve 
hem de Ereğlide liman yapıldığı 
takdirde bu hususta ne kadar pa
raya ihtiyaç olduğu hakkın-:?a tct. 
kikler yapılmasını istemiştir. 

Deniz Ticaret Müdürlü
ğündeki Toplantı 

Şehrimize EClcn Limanlar U -
mum Müdürü Müfit Necdet De -
nizin reisliğinde Deniz Ticaret 
Müdürlüğünde bir toplantı yapı
lara'lc bu meseleler hakkın.da gö -
rüşülmüştür. Toplantıya İstanbul 

liman reisi Hayrettin ve eski De. 
nizyolları cspektörlcrinden Şevket 

İ§tirak ctmijtir. 

Bu arada hususi gemi sahiple -
ri,nin ve kaptanların da fikirl~ri 
alınmııtır. Bu hususlarda hazırla. 

nan raporlar vekilete verilecek • ı Ereg"'J" L" 
tir. ı ımam 

Şlmdikl kanaate ~8re, muhtelif Diler taraftan Ereğli limanı için 
sebeplerle hem Ereğlidc ve hem ı' de eıki ~ütehassıs denizcilerden 
de Çatalağzında liman yapılma • Amasra lımanrnı temizleyen ve 
sı lUzumlu ıörUlmcktedlr. ÇUnkU Hcyıbcliada limanını yapan Bay 
Ereğlide yapılacak bir liman Ka • Scvket bir proje hazırlamı§tır. 
ra.denizde ıeferde bulunan vapur • Deniz Ticaret MUdürlüğü tarafın 
lar için mUkemmel bir sığınak ye. dan tetkik edilen bu proje Jktı • 
ri olacak fakat Çatalağzı limanı ıat Vekaletine gönderilmiştir. 
da tabii şartlar dolayısilc Ankara j . Or~~ Nah~ ~ekaleti mühen -
ve bilhassa Karabük fabrikalarının dtslcrının tetkıkkınden geçecek v,. 
denizle yakından temasını temin taıdik edild' ği takdirde ilkbahar
cdecektir. Çatalağzı limanından da derhal inşaata başlanacaktır. 
gerek nakliyat ve gerekıe diğert Bay Şevket projesinde Baba • 
hususlarda büyük istifadeler edile burnundan uzanmak üzere 600 
ceği kati olarak anlaşrlmııtrr. j metrelik bir dalgakıranla muka • 

tıte bu suretle iki limanın bir· bilinde yine Uzun Kumluktan baı 
.den inşası takarrür ctmit gibidir. lamak ilzere tekrar ikinci bir daL 

Çatalağzı Limanı gakıra~ inşasıru m~vafık gör -
İngilizler tarafından mıa edil • mektcdır. Bu suretle liman her ta

mesi ~ok muhtemel olan Çatalağ _ , raftan kapa~mrı olacak ya_l"!ı v~. 
zı limanı 25 gemi alabilecek bü - purlann ginp çıkmalan ıçın bır 
yüklükte olacaktır. Esasen bugün 

1 
menfez bırakılacaktır. Limanın. 

bile her tarafı kapalı bir havuz içi de battan baga nhtnnla kuıa
şeklidc olan Çatalağzı limanı- tılacaktrr. 
mn sığ olan sahilleri tamamen tt· Bay Şevket bu ill§aat Ue !h:ıan
mizlcnerck derinleştirilecek ve li· da batmış .olan 10 dan fazla gemi 
man büyültülccektir enkazının çıkarılması da dahil ol· 
• Ufak bir menfez halinde bulu. duğu halde •bütiln işlerin S mil J 

nan liman ağzına d:a dış taraftan yon liraya çıkacağını hesapla • 
bir mendirek yapılarak dalgaların maktadır. Vekalet kabul 
limana girmesinin önüne geçilmiş ettiği takdirde kendisinin bu iıe 
olacaktır. Dalgakıran büyük yapı- talip olduğunu da bildirmektedir. 
lacağı için f rtınalr havalarda .dar. l önümüzdeki aya kadar bu hu • 
gemilerin limana girmesini temin suslarda kati karar verileceği bil· 
edilmiş bulunacaktır. 1 dirilmektedir. 

• .. ........ ,. ..... ....ıı.. • . . . -;.. 

lstanb,ul Beledivesi ilanları 
Konservatuar tarafından nearettlrllmekte olan ve hepsine 390 lira 

bedel tahmin edilen Türk muaiki kitabımn 3 cü cildinden 6 formanın 
tabı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levaznn MUdUrlüğUndc 
görUlebilir. 1.stekliler 2490 sayılı kanunda. yazılı vesika vo 29 llr.a. 25 
kurutlulr ilk teminat makbu.a veya ınektublle beraber 9-2-939 per. 
ıembe &ilJıll .saat 14 bu~ukt& Dafml Eııcllmende bulunmalıdırlar. (597) 
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Yağsı~ 
Tüp 
Likit 
Şişe 

Vağlı 
Vazo 
Yağsız 
Tüp 

Saçların parlaklığını ve güzelliğini temin eder, 
Sıhhi en güzel B R i YAN Ti N i D 1 R 

• 
OEPOSU: Eminönü No. 7, Beyoğlu isttkUl ı Cadde~I, Şişli Osmanbey 

Sümerbank birleşik pamu K ipliğ i ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

l '9 Opera tör ~r. Cafer Tayyar• 
. ŞiŞLi CERRAH! KLiNiGI 

Havadar, ucuz hususi has-
tane, her nevi erkek ve ka 
dm ameliyatları, dimağ, sinir 
estetik (yüz buru~ukluğu, 

meme, karın sarkıklığı, ve 
çirkinlik) ameliyatları. (Ka. 
dm ve doğum). Zarureti olan-

PAMUK iPLiG1 SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 " 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 No. 
Ereğli Bez fabrikası 

" 
?4 No. 

10 balyalık ~i11ariş ler i~in .• •• .. 
15 " " 

,, ,, ,. 
25 " " .. " " 50 

" " " 
., •• 

Fiatlarla Fabrikada Teslim §artiyle aattlmaktadır. 

pak eti 

" 
~· .. 

415 kuruş 
480 " 
580 ,, 
580 .. 
575 .. 
570 ,. 
565 .. 
560 

" 

lara 100 de 50 tenzilat 
Şişli meydanı N o. 201, 35-261 

Iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti
yaçtan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif ma.ksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına sipari~ edebilecekleri ilan olunur. 

DOKTOR 
Resmt veya hususi mlie.c;scse dok

torluğu arıyor. Haber gazetesinde 
Doktor E. G. ye yazılması .. 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 
/ 

ZAYİ 

132"7 No. lu ve 2-11-938 tarihli 
28 cuval çöhen şehadetnamemi zııyi 

-

---------ı 
______ ..., 
---

oltim.. T1varet "Y9 -n:•"71. -d-.·cn--d•-

yeniSİ ni alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. - Zeharya Rekanall. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra L~leli Tayyare 
,\ p. Daire 2; Na. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Tt!lefon: 23953) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

tstanbuJ Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

Yavuz S.ezen 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostümlük İngiliz ku
maşlarımız gelmiştir. - 113 Beyoğlu 
Parmakkapı Gayret Apt. Türk Foto 
ITvi iistünde. 

= •-2.gs•wr 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI S:\HİRl : ASI!-1 US 

Neşriyat Müdürü: R. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: VAKIT Matbaası 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide : 11 Şubat 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 50,000 liradır 

Bundan başka : 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Si.z de piyangonun.mesut ve bah tiyarları arasına girmiş olursu. 
nua. .. 

İstanbul Defterdarlıgmdan : 
Muhammen kıymeti 

Lira 

Cerrahpaşada: E<ski Davutpaşa yeni Bohiyar mahalle. 
sin.in Çardaklı hamam sokağında kain olup Üniversite 
tarafından hazine adına istimlak olunan yeni 31-33-35 
sa.yılı üç evin enkazları. 195 

Sultanahmette: Tapu dairesinde mevcut yirmi iki adet 
eski çini odun sobası. 70 

Ayasofyada: Kain türbelerin kubbelerinde teraküm 
eden. ve 80 - 90 çuval miktarında olan güvercin gübresi top. 
tan (kubbelerin etrafından toplanması alıcıya aittir.) 40 

Yukarıda yazılı enkaz, soba ve gübrenin satış bedelleri pe. 
şin ve s:rrf nakit verilmek şartile hizalarında gösterilen muham. 
men bedeller üzerinden açık artırma usulile ayrı ayrı satışları 
9--2-939 perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. Diğer şeraitini 
öğrenmek isteyenlerin her gün ve art·ırmaya iştirak edeceklerin de 
meuur gün ve ~aatle Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komis. 
yona müracaatları. (M) (519) 

"e eke kutulard8 
kaşe Algopan 

1111 ıti' 
Grip ' 'e nczJenJn, romatizma, bq ve dJı ağnlarmm en f.e8 ıı:ııı-

1 • 

cıdır. Teneke kutularda oldufundan dalma terkip ve~ 
halaza eder. Her eczanede tekllk kutusu 7,5 ktınıııtur· 

Dccabnnda günde 3 .. 
kaşe allnablBDr 

_:ııf 

ile ":'&
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikda.rlatl . J;ıi?'~ 

ri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait olduğu llsteS~ jll..J 
da yazılı kayın t ra versler her liste muhteviyatı ayrı \ille.~· 
edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare I 
satın alınacaktır. ırıtı\~ 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında. ya.zıll ?of f' 
kat ~m-4. Hv ı..--.un-. ioe;y-lu cül&ı "colha.laı ı ve çı:;tı.t!ı iS)oll 

ni gün eksiltme 1aatinden bir saat evveline kadar ıtoıtl . fi 
isliğine vermeleri lazımdır. !f.!l1if 

Şartnameler parasız olar ak Haydarpaşa, Anka.ta., (~j) 
Eskişehirde !dare mağazaların.da dağrtılmaktadır. ~ 

el<Sil ,o 
Liste 
No. sı 

Mikdarı ve 
cinsi 

Adet 

muhammen 
bedeli 

beher adedi 

muvakkat .. s' 
....ı;nıı 

teminatı ,r,~ 

1 11025 Kayın pıakas 
traversi. 

2 
3 

3195 ,, ,, 
66Q8 Kayın köprü 

traversi. 
4 24892 Ka~ cari 

hat tra vcrsi 
5 14280 ,, ,, 
6 5929 •• " 
7 5880 •• " 
8 60410 ,, " 
9 12771 .. ,, 

10 26333 ,, " 
11 93317 ., " 
12 70000 .. " 
13 38500 ,, " 
14 12271 kayın dar 

hat 
15 9289 ,, ,, 

500 Kr. 4006,25 L.) 
420 •• 1006,42 " ) 

) 1~~ 
320 .. 1585,9~ ,, ~ 15/2~:~ 

arcıı.v-140 ,, 2613,66 ,, ) ç ~ 

215 ,, 2302.65 " ) 
175 ,, 778,18 ,, ) 
255 " 1124.55 " ) 
185 " 6837,93 ,, ) 
215 " 2059.32 " ) 
175 ,, 3456,21 " ) / 
245 ,, 12681.33 " ) /2 g'fl 
225 ,, 9125,00 ., ) 16 şe~~ 

175 ,, 4618, 75 ,, ) per 
150 .. 1380,49 " ) 

150 .. 1045,01 " ~ 
ktır· 

Bir Demir Yolu inşaat Mühendisi Aıınaca i 
Orman umum müdürlüğDf1 ıifı'~ 

. ~e~ ıY' 

. Umum Müdürlüğe -~ağl~ Devle~ ~rma~ i~letrnel~ill11e1' 
de dar demiryolu ve di~er -~nşaa~ ışınde ıstıhdalll . .oJıl 
yerli veyahut yabancı bır muhendis alınacaktır. deı:ııı~, ıv1 Talibin Nivelman ve güz.erg ah tayini ile da.t ··t#I~( 
şaatına ve dar demiryolu köprülerinin yapılışına ~u ıı~ Ö ~~ 
mum teknik işlerde çalıştığına ve muvaffak oldU~st /'> 1ı 
sikalar la birlikte nihayet 26 şu bat 1939 tarihi~e }{n Jlljjttlc' 

da Orman umum müdürlüğüne bizzat veya tabnreJl 

mesi lazımdır. . . ·r: 
Müracaat edenlerden ayrıca şu vesıkalar ıstenl 
1) Hüviyet cüzdanı, ~l 
2) Orta ve yüksek tahsil diplomalarr, ıııdtı11 
3) En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtaS !1~ 

iyi hal ve tezkiye vesikas1, i 111tıll:;tuf 
4) Tam teşekküllü resmt bir hastaneden urnuındU~ ~~./ 
5) Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulu~ ..,.es1 

Yeya resmt bir daire varsa bunlardan alacağı du ~ , 
bonservisi. bJt~9' 

6) Kendilerini tez.kiye edebilecek tanınmış ı,a ;'11 
adreslerini gösterir muhtıra. . t .,es~ 

7) Gelirlerini ve en aon ka.ıa.nç miktarını (i.r& 

1arak) g österir bir not varakası. (677) . . . 


