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O günkü maçlara lıallt. 

paraaız girecek 
(Yanlan 1 Moı aayı/atla) 
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dört devlete 

müracaat etti 
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Milli Davamızın Halli Yolunda ••• 
Haricı!Je l'ekilimiz dün akşam 

Ankara' dan lıareket etti 
Sancalcta şiddet re
jimi dfJ'Dam ediyor 

Antakya 
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Jeiikete ujrıganİar Kızılag, Parti 
~ V .... J)r • .,,. ANI tJe /aalkın gardımile balcılı9or 

kil=:.:=ü.w~vı: Şehrin büyük bir kısmı harabe halinde 
kendermı llUlcatJ halrlrmdald TOrk ta- 1 
lebinl tetkilre davet ecHJmif olan llil
letler oemlyeU kODleyi lçtiJnalannda 
bulunmak için ~ sftmet be. 
re bo akp.m İataııbuıa hareket etmlt
tlr. 

endıf erlenmek 1 hur ı:r:.=::ea.:=.cı;: 
"~-~r: Vaktile atlotMta bf. yak, ve Baricl,e pneı aekreterl B. 
~......_.,. gftlUW nft1tltmek latetllİf, Numan :Uenemencloflu ile mUp.vlrler, 
'I~"'! .,,,. wrMif. raJoat 1cdıya miltehWJslar ve kltıpler refakat et. 
fa ~~ 'kdfi ""1ctanla fHJf'tl a1t1t- mektedir. 
~eknr tekrar gelip ~I Doktor Tevfik IWottl Aru, 1atuyon. 
~ • Niltayd bv fMllf'G/lanfa da Bqveldl, Vekiller ve~ heyeti 
~ıa carlor.us keailrMdiğW g6ren bam tarafmdan uiurlamnlfbr. 

'-~!°""' ""aiftletıme"' için IGtMJ DBLB::L;:::.r 
~~~~~ ·~~~~~~ 

,. Parla, 9 (A.A.) - B. Von l>e1bo., (Ya.ıılan .t flncQde) 

~ Jcaya: Ceneneye ritml,ecektlr- l'ranms ··-----------:-------------
\' B/entıim, pmdiye 7cıadar ~ yetine B. PierN rlyuet edecektir. ,._.. ..... _..._. ...... ..._ ..... _....__ ........... _. .... .._ııw•ı•msı.,..-................. _............,"',.. 

~gntltıegetMyi tdoree------ Bir zabı·tı·n hatıraları 
'~r==~='~ Hava hücumundan 
\ -..., ~ wmn,. Bu avretle bir k R a -' J lı ,, l ~~ Jıuuai men/aatl#Jrin tat. orunma om naan ua a egecan ı 
~ .~ ıttıM ec1emımek 4ç1t1 lıakiki maceralar 
~"attım.~,, tabiri girmiffft'. Bir kanuni mecburiget 
~-. bu tabir çok yerinded•r. ,.., haıine airigor Eski bir zabi olan Menlik'Ji Haydar 
"'"' Pclratorıuk devrindeki ( fİn&en· '!i 

~==~~::';:~ :: Ankara. e <Telefonla>_ aava h~ macera dolu hayatını anlatıyor 
~ de aatın alınmak "'1'-mkereleri cumlarma kartı konınm.a hakkındaki (Menlikli Haydar) buaün yetmif yaşmda eski bir Türk zabitidir. 
~ _,,. N/ltaaına girdili GfllafılcM kanun llyiham llOll meklilli alarak Bao GençıJtlnl mem1eketinde geçirmlf, BODr& latanbula gelerek Harbiyede 
'~llanmn iftfc:uı ifinde ya1. vekilete verllmiftlr. okumue, mektepten zabit olarak çılmııe, memleketin muhtelif yerlerin-
~ c ~it Borot1 Hirı "4mdi ba. LAyibada hava hücumundan korun de muhtelif vulfelerle dolaeml§Ur. ltte bu zat her yerde yap.cbfı hayatı, 
~ °'~ bef, kırk müyon çalmlffı". ma halk için kanuni ve mecburi bir CördUtü binbir tilrUl ıı.dilelerden 'mürekkep maceralan ve bu macerala-
"'~ Cld.ca"'14rının aldıklon bunda" §ekle sokulmaktadır. ra kantaıı lnAnlan (KURUN) okuyucularına anlatacaktır. (Eski bir 
~~ °'-• içffa aleldde auiiatİmill tdrae tetkilltmm vazifeleri ve bu zabitin hatıralan) m teokil eden bütün bu maceraları okuyacak olanlar 
tfıa~'h ranJotmak ~ kullanılan yolda yapılacak maaraflann hangi bir romandan daha heyecanlı hakiki bir hayat sergüzeştlerini gönnUş 
~k) alSri yeriM 0"'"6nlı im- bütçeden ödeneceği de llyihada göste-f ı oalcaklanhr. Fakat btlttbı bu aergbeştler büyük bir imparatorluğu in-

1 
~'8 ~ aft ecnebi iati&. rilmektedir. j kıru fellketine atlrWdiyen eebeplerl de gösterdiği için ayni zamanda 

,,., imtiyaz mi&timall.mtri Hava hücumlanndan korımmada l bqtanbqa bir ibret deni ... ...._-... '7c ıçtn (fİmmtdf/er'lenmek) kadm ve erkek her vatandap dUten ll Bir ilci aiin~ kadar 
.~ lırıllawmd tlıTaa dofru o1- vazU jede )'Ulhdır vutfelerlni ~ 

yap:~ haklnnda =- uıUeyye- KURUN'DA BAŞLIYOR ' 
Hwn Kum~ıı deler koııulmqtur. ,:_.,,, •• w z m aur•wımwm w•r m -~ n m1Wm 

111
- ı - ~ - - --JC• 

kam, AJWdotu a,. 

jan8I huaual muhs
birine atldekl ~ 
yana.tta bulmmıq. 
tur: 

lngiltere ile im
zaladıtmm mua· 
hede, uun mtıza
kere aylarmnı ııe
tıcesiııi tetkil e
den bir kfildilr. BJ Jltm" Ba§ve7cüı 
muahede, MısU'ID Naltaa !!GfG 

mllU arzularmı ha 
pimizin dilediği veçhile tatmin et. 
memekle beraber, bu anaJum ....-.. 
çekleeznesi yolunda mühim bir .-
le teekil etmektedir. İngiltere ile itti. 
fak bizlnı için ebemdl. Bu askeri iölw 
fak, mllU bir orduya malik olup Jm. 
dutlanmlZIJl bilat mildafaa edecellııı 
mi& tarihe kadar Mmmn toprak 111-
ttlnlütftnO taahhilt edecektir. 

Bu mım orduya 118.hip olmak içla 
hiçbir leyi ihmal etmi~ 

(Sonu Bo. 1 Si. .J) '• 

Müsabakamız 

Bunu tenıror muaunua? 
-10-

. . . . . . . . ' ' 



Yarınki müstakil Mısır 
(UtJYanı, l incide) 1 

lngiltere ·ve Fransa dört 1 

devlete müracaat etti 
lngi.liz Kralının 
tahttan feragati 

kat'i sagıiı11or 

Mrn.hede müddeti sona erince, her
hangi bir modern ordu derecesinde l 
teçhiz edilmi~ ve terbiye görmü§ ola .. 
cak olan ordumuzun kanaldaki İngi
liz kuvvetlerinin yerine geçerek totr 
raklarımızın müdafaa edecek bir kud-
ret ve kabiliyette olmasına çalışaca-

Çünkü konferans Kahirede topland1ı 
takdirde, bu şehirdeki ecnebi mahaf 
tesiri altında kalınması muhtemeldir. 

YARINKi ı!tı!USTAKIL MISIR 
Mısırın atisini mevzuu bahseden b3 

kan şu sözleri söylemiştir: 
Yarmki müstakil Mısır devletinin' 

şekkülü şimdiki idarecilerin ba~ dii§İİ' 
cesidir. Biz, filen ve münhasıran JtlÜ 

U bir mahiyeti olacak olan bir devlet ](! 
mak istiyoruz. Bu devletin ideali, oıı 

otoritesini mutazarrır etmemekle bera 
her, Mısır milletinin müsavatçı ve Jıiİ 
riyetçi demokratik kanunlar dahili!\ 
yaşamalarım temin etmektir. 

Londra, 9 (A.A.> - Dün Fort . 

ispanyada çarpışan iki tarafa da 
yardımın kesilmesini istiyorlar 

Belvederede yapılm.ş olan müzakere. 
!erin kati mahiyette olduğu zann-edil. 
mektedir. 

Siyasi mahafil ile parlamento m:ı. 
ha fili, kralın taht.ndan f erağatini•l 
artık içtinabı gayrikabil bir keyfiy<;f 

ğrz. 

KAP/TtJL.l.SYONLAR iÇiN KONFE. 
RANS TOPLANACAK 

Başkan kapitülasyonlar meselesi 
hakkında da su sözleri söylemiştir: 

Almanya asilere artık yardım 
edemiyecek mi?. olduğunu beyan etmektedirler. 

Diğer tarnftan ;;ğrenildiğine göre, 
hükümdarm iş adam!an, f erağat h-ı. 
linde kralın mali vaziyetinin ne oJa. 
cağı hakkında mÜ'r.ı;ı kerelude bulu ı. 

Biz, bir kalemde kapitülasyonları il
ga edebilirdik. Bunu yapmamaklığınuz, 
bu husustaki kudrctsizliğimizin bir ne -
ticesi değildir. Biz, hüsnüniyetimizi is -
bat etmek ve kapitillasyonlan, bütün a 
lakadar tarafların hazır bulunacağı bir 
konferans neticesinde kaldırılmasını is
tedik. 

TORKJYE VE MISIR 
Mısırın ecnebi memleketler ve bil 

hassa Türkiye ile olan münasebetler 
mevzuu bahseden başbakan remiştir ~ 

Londra, 9 (A.A.) - Fransız ve İn
giliz hükumetleri dört kanunuevvel ta
rihinde Alınan, İtalyan, Portakiz ve 
Sovyet hükQmetlerine müracaat ederek 
her türlü doğrudan doğruya veya bil -
vasıta hareketten kat'i surette feragat 
eylemi~ olduklanru takarrür ettirmek 
suretile kendilerile birlik olmalarını ta· 
lep etmişlerdir. İki hükumet ayni z:a -
manda bu dört hükC.\metin, ispanyanın 
mil1t istediği tezahür ettirmesini müm
kün kılacak bir tavassut teklifi sure -
tile İspanyadaki silahlı anlaşmazlığa bir 
nihayet verilmesine çalışmak üzere ken 
dilcrile birlik olmalannı insani bir his
le hareket ederek istemişlerdir. 

1 

Berlin, 9 - Askeri: mahafil, Alman
yarnn ispanya işlerinde fazla ileri git
memesini ve aşağıdaki sebeplerden do -
layı gönüllü ve harp malzemesi gönder 
memesini istemektedirler. 

ı - Beynelmilel ciddi ihtilatlar ~ık
ması korkusu, 

2 - General Frankoya verilmiş olan 
malzemenin henüz parası alınmamıştır 
ve Almanya iptidai maddeler tedarikin 
de gitgide fazla müşkülata uğramakta -
dır. 

3 - Burada hakim fikre göre, Al -
man askeri mütehassısları, İspanyaya 

gönderilecek kadar çok değildir. 

muşlardır. 

Kralın Kont de Chester ünvan~ııı · 
alması muhtemeldir. 

Dün akşam Fort . Relvedere kon. 
feran.smdan sonra •Jazı siyaset adam. 
lan, kralın tahtmüan ferağati nıe. 

selesinin artık bir !-cat meselesi oldu 
ğunu söyleme!•te ic! · ler. 

KRAL NE KAR.4R VERDi? 

Bu konferanstan sonra hiç bir inti • 
kal devresi geçirmeden eski rejimin kal
dırılmasını istedik. 

Türkiye ile münasebetlerimiz o ıcs 
dar sıkıdır ki, "dostluk,, kelimesi bu ı1'. 
nasebetlerimizi tavsife kafi gelmez. :Pi 
Türkleri kardeşlerimiz olarak teJalı 
etmekteyiz. Yakın bir atide Türkiye ~ 

KONFERANSIN BtTARAF BtR olan münasebetlerimizin eskisinden da 
MEMLEKETTE TOPLANMASI ha stkı olacağına eminiz. Türkiyell 

LAZIM Balkanlarda ve şarkta vaziyeti o k3d 
Kapitülasyonlar meselesini hallede - mühim, dünyadaki prestiji o kadar ~ 

cek olan yeni konferansa gelince, bu yüktür ki, Türkiye ile an'nev1 bir d ' 
konferar-·-ı nerede toplanacağı hakkın- lukla bağlı olmamız b:zi mes'ut etıne~ 

Londra, 9 (A.A. ı - Kanunu esasi da henüz biç bir karar mevcut olmamak tedir. Diğer taraftan, Mısır, dünya rııt 
buhranı hakkında ~efsiratta bulunan la beraber, onun bitaraf bir memlekette leketleri ile gitgide kuvvetleşen müıı• 
Daily TeJegraph gazetesi, efkarı u. toplanması lazımgeldiği kanaatindeyim. betlerde bulunmaktadır.t 
mumiyenin krallığln prestijini asır. ,/ 

~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~.~------

ANKARA STADYOMU 
BAYRAMDA AÇILIYOR 

la r dan beri kendisbe herkesin hürme. M }) Dost Yunan Başvekilin'~ 
tini temin etmiş olan derin vazife hl$. i i davamızın 
~e;;~::ı;!;.mekte ınüttefik olduğunu halli yolunda Türk milletine 

Morning Post gazetesi, her ne ka. l l 
Yapılacak mühim maçlara hatk parasız girecek 

dar bir taraftan Madam Simpson ile (Ustyanı 1 incide) Se affi 3 fi 
gayri resmi miiza! .. ~reler cereyan et. tif halinde tatbik edilmektedir. Bazan 1,. 

Ankara, 9 (Telefonla) - İstanbul· 

(la bulunan Çeki • Karlin futbol takı
mı cumartesi günü Gençler Birliği, 

pa.zar günü de Ankaragücü ile karşı
laşmak Umre şehrimize gelecektir. 

Bayramda Ankara stadyomunuo 

Sovyet ordusu 
[, uvvetf endiriliyor 

tedhişlerle, baza.n tevkiflerle, bazan da Atina, 9 (A.A.) - Falerde to~ ıı 
mektt> ise de diğer taraftan kralıu . nan Tu"rk ve Yun.·ın gazetecı'Jerıııv zorla hudut haricine bir takım ınsan. 
saltanattan çekilmesi hazırlıklarının ları sevketmekle bu vazifenin ifasına kendisine çektikl~rı telgrafa ce':I 
başlamış olduğunu )azıyor. çalışılmaktad:r. olarak Başbakan !5. Metaksas, .Jtl~ 

Daily Express ::raetesi ise, buh. Bu meyanda İskenderun gaz şirke- harrirler birliği baş!rn.ru B. Kesarıf 
ram kapanmış adı.idmekte ve kralın ti veznedarı olan Türk tebaasından v d k. t ı f k · t• 

küşat resminde Galatasaray, Fener· Ordu ve taygare üç mis
bahçe, lzmir, Altmordu ve Ankaragü. / ' k k • h d t 
cü takımları arasında bir futbol tur- ıne Çl aca , yenı U u 

milletinin başında kalacağından dv. aşagı a l e gra I Ç.! mış ır. r 
Memduh Selim, Paya.sa kadar mahfu- "Bana müştere?<:eı. ~öndercUJt)e 

layı memnuniyet g·östermektedir. zen getirilmiş ve buradan hudut ha- . i 1 ~ d , 1 Ttirk 1f0 

Londra, 9 (A.A) - Sir John Si. ricine çıkanlmıştır. :::•:z::e:i7e;:e ~~ı!:1teşekk:: ed'' 
mon, B Baldvin ile görüştükten son. ALEYHiMiZDEKi pDr.PAGANDA tlJıl 

nuva.st tertip edilmiştir. i&tihkamları kurulacak n.v rim. Kendilerini '°l' umumiyet i 
ra saat 2.3,45 de Başvekalet dairesin. ŞiDDETLENDi rile iki rnemleket matbuatını- ce~~ 

Ankara valisi B. Nevzat açılış gü- LondtaClan bildfı.·ifciiğine göre, So~. 
nü için Ankaralıları stadyoma parasız yet ordu.su iki sene içinde bir misi. 
olarak davet etmiştir. arttmlacak ve daimi siolah altında 

den ayrılmıştır. La.Zikiye, 9 (Hususi) - lskendenın doğusu '.Avrupasmd .ı b~.rışın taıı~· 
Dük dö Kent, i>u sabah saat 1 ':le Fra.rısız istihbarat bürosu şapka gi- hususunda tarihi 'oh- merhale teŞ~ 

Fort . Be1vedere ~elmiştir. Duk'ün yen Türklerin aleyhine milcadeleyi etmiş olan sarsılma? Türk _ yuıı' 
otomobilinin içinde bulunup bulun. şiddetlendirmiştir. Köylerde şapka a- dostluğa fikrine bli;'hhğından do1' 

Adliye Vekaletinin 
verdii!i 

Mühim bir karar 
Ankara, 9 (Telefolan>'- Adalet ci

hazında ayrı ayrı vazifeler alan hakim 
ve müddeiumumilerle avukatların fi,. I 
kir ve reylerin® tanıamile bitaraf ve 
müstakil olmalan adaletin icapların
dan olduğundan, bir dairede çalışan 

birisile evlenerek aralarında hısımlık te 
essüs etmesi muhitte adliyeye karşı i. 
tiınadı sarsabilecek bir vaziyet doğu
racağından avukat ve dava vekilleri 
ile arala.rmda evlilik rabıtası bulunan 
bakim, müddeiuınunıi ve hakim smı
fmdan olan icra memurlanna, eşleri-

~ nin avukat olarak bulundukları kazı 
dairesinde vazife verilmemesi ve bu 
kararın 1 nisan 1937 tarihinden itiba
ren tatbikine geçilmesi Adliye veka
letince karar altına alınmıştır. 

Avcılık kanunu 
hazırlandı 

Ankara, 9 (Telefonla) - Adliye 
encümeni avcılık kanunu projesinin 
müzakeresini bitirerek projeyi meclis 
reisliğine vermiştir. Proje lıükumetin 
teklifine nazaran pek cüz'i tadile uğ. 
ram ıştır. 

Ortamektep muaibmiiği 
için imtihan açılıqor 
Ankara, 9 (Telefonla) - Maarıf 

vekaleti ortamektcp muallimliği için 
Muallim mektebi mezunları arasında 

bir imtihan açacaktır. İmtihanlara al
tı senelik mezunlar doğrudan doğruya 
l:abul edilecektir. 

Dört beş senelik mektep mezunları. 
nın en n..,ağı üç sene muvaffakiyetle 
muallimlik yapmış olmaları §arttır. 

Türkçe iıntihanı haziranın on bE>~inde 
t&rih coğra!ya, on altısında, riyaziye 
on yedisinde fen bilgisi ve biyoloji, on 
sekizinde Y.apılacaktır. 1 

üç milyon asker bulundurulacaktır. 
Şark ve garp sınırlarında iki lıin 

mil uzunluğunda istihkamlar kuru. 
lacaktır. Garp hududu istihkamları. 
nın inşasına on gfüıe kadar başlana. 
cak ve 300 bin işçi ~alışacaktır. 

Tayyare kuvvetieri de üç mislin<' 
cıkarılacaktır. 
~ !fi tJ DAF AA EN DtlST RISI 

Moskova, 9 (A.A.) - SovyetJt>r 
Birliği merkez len komitesinin mü. 
dafaa endüstrisi halk federal komi. 
serliği teşkili hakkındaki kararı neş. 

redilmiştir. Komis'!rliğe Moissei Yu. 
himoviç ve muavinUklerine de Mihall 
ile Romu1d Makleviç tayin edilmiştir. 

Havada 
yare 

12 Öiü, 

bir tay .. 
yandı 

madığı anlaşılamamıştır. elyhine tahrikat yapmak maksadile tebrik etmekle bahtiyarım. 
Duk d'Y orkun otomobili Fort . ta k k 1 dan Hacı Nazif Alı· f va n aça çı arın • Şuna kaniim ki, iki müttefik ıne ~ 

Delvedereyi saat 2:l de terketmiştir. . Hüdai, muallim Mehmet adlarındaki bn "Z r 

B. Baldvin. oarlamento katibi üç yobaz köylere gönderilmiştir. Bun. Jeket matbuatının ~.u :adar rı·"B 
yüzbaşı Dugdale, Başvekilin bugi.in lar şapka aleyhine, sank lehine pro- bu kadar samimi yar ımı sayesı. 1 
Avam Kamarasında yapacağı beyana. paganda yapacaklardır. Yanlarında hükumetin eseri, y~lnız iki ulu~ 

refahı için değil, ,,~~nı zamanda. 
tının mühim olaca~nr söylemiştir. da. 100 sarık taşımaktadırlar. ~ 

tün insanhğın nefrıe olarak çok Buna binaen B. Baldvinin bu ge. f 
d k J / S laylaşmakta ve müsmir olmaktadr ıll 

ce Fort · Betve~~r~ e . ral, Duk OpOn ar bir OVgei Atinadaki ikametleri esnasıtıt 
d'York ve Duk do ~{~nt •le yapmtş ! 

v b ·· ü · · • muhterem mümessilleri vasıtasile ~ oldugu eş saatlik y.o:;: şme neticesi!!. gemısını o 
de kati bir karar !l)n.mamış oldu~u. . masta bulunmuş olmakla bahtiy:ıt -e 

d. fevk f ti ~er dugwum Türk matbuatından dost.:. na ihtimal veri1me!<fo ır. l e lı 1 ,. .. 
H 1 t asil Türk milletine hararetli se :ı.,• er ne kadar j>:n amen o mahafi. Tokyo, 9 (A.A.) _ Sovyet "Kra.. •'' 

f w Iarıma ve Türk matbuatı ile o~,, li, kralın tahtından eragatini ictina. sin,, vapuru, Japon bahriyesi tarafın- (' 
bı gayri kabil addetmekte ise de hil. dan tevkif edilmiştir. Tevkife sebep o- güzel memleketinin saadet, terakJ\lell· 

k ki refahı irin olan te':ne:milerime tef kümdarın etrafında i mseler bir larak, Sovyet gemisinin Japon müs- :. 
man olmasını bilh!.Lc:sa rica ederiı1' · ,, uzlaşma zemini bulunması mümkün tahkem mevkii sularında bulunması ı:J .. 

o1cluğn fikrindedirler. gösterilmektedir. Bir torpito muhribi- Jan MetaW 
Bazı mahafil dür. sabah tayyar!: le Ominata bahriye karargahına men- BAŞVEKiLiN IIVKUMETfM/fıP 

ile Cannes'a gitmiş <'1an Ze'\'atın avd~·. sup bir tayyare bu mesele hakkında TELGRAF/ f 
tinden evvel bir karar verilmesinin tahkikata çıkmışlardır. Ankara, 9 (A.A.) _ Yunan ss;,qı 

Lo A ) F 1 k muhtem<>I o1madığiti.I beyan etmekte. kanı General Metaksas, Ankara . 111ı · nra, 9 (A. • - Bir e emen iirı• 
nakliyat tayaresi, Croydon'dan hareke - clirler. Maamafih q':;fl.si mahafil şinı. Fransa hava kuvvetlerini sini, aşağıdaki telgrafı Türkiye ~ti( 

5 yaralı 

diki vaziyetin uzayıp gitmesinin t~,-. metı·ne tevdi etıniye memur et:r:ıı1ş 
11
• tinden biraz sonra bu meydan civarın - artırıyor e 

T Iit edeceO:i huzur ·;uziuk ve tehli•;:e Türk elçı' sını· ·n Tür. kı'ye htiktıftl~11, da alevler içinde yere düşmüştür. ay -
noktasında rsrar etmektedirler. Paris, 9 (A.A.) - Yakında mebu.. namına bana izhar etmek lu~tfundıJ.ctt' yarede on dört yolcu ve üç de tayyareci ' 

vardı, on iki kişinin kömüre inkılap et- MADAM SIMPSONLA GöRVŞIJIE . s~ meclisine •. havacılık hakkınd~ b~ lunduğu hissiyat beni derin sııf 
,. 1 E·"'LER mılyar 690 mılyon franklık yenı bır mek suretile ölmüş olmalarından korkul trE G D • mütehassis etmiştir 
r • munzam kredi talebi tevdi olunacaktır. · şP 

maktadır. Alevler, ço~ şiddetli olduğun Cannes 9 (A.A) - Dün tayyare Malum olduğu üzere bu senenin ey- Türk filosunun ziyaretinin 'Yll~s.ıı 
dan civardaki evlerde de tahribat yap - ile Croyd~ndan hareket etmiş olan lülünde hava ve harbiye bakanlığı he- milletine bütün Türk milletine .~et• 
ınıştır. Doktor Krikvard, r vukat Goddard '(\ yetinden bir milyar 700 milyon frank- bağlılığını izhara bir vesile teŞ1'l ılı!' 

Kaza' kesı.f sise atfedilmektedir. Dört b · B B du"'n • , · 1 d d ..... etıı aş muanni . arron, 8aılaıt hk bir kredi almış bulunuyordu. mış o masın an son erecc ... dıY 
yolcu kurtarılarak hastaneye kaldırıl - Marsilyacla karaf'l inmişler, oradan num. Bana yolladığı elemanlardıı.:i!J1\t 
rmştır. Bunların yanıkları çok ağırdır. otomobil ile CanneJe gitmişlerdir. DJ ru parlamento m:.ıhitinde umumi k.'.\. layı Türk bahriyE"sine biltiln ıı:al bııll' 
Yolcular arasında "Autogyre'' müte - zevat snnt 23 te Ca r.ese varmışlar naat, bu ana kadar kararım verme. teşekkür eder ve Yunan mıllet."e tfilt'~ 
hassısı la Cierva ile eski isv1>r başvekiil · · b J k l · d. ta f · · d t "ttefı1' •' v~ ve bir otele inmişlerrlır. mış u unan ra :-ı, ız ıvaç n era. rıyesı namına os ve mu li'' 
amiral Lindmonn bulunmakta idi. v i d h f v t · ·11 t' · d t f h ·.-jn eti Lorcl Bı·ovnlov, B. Rogersin köş. gatten z ya e ta \l:tl' eraga e mbh•. mı e mın saa e ve re a ı ı .. 

Londra, 9 (A.A.) - Resmen bildi- kiindc gazetecileri kabul etmişti-·. mayil bulunduğu merkezindedir. mimi temennilerimi bildiriri~ 
rildiğine göre Croydon kazasında on iki Kendisi B. Goddardın Cannese Lon. Kralın yarın öğleye kadar katt kn. 
kişi ölmüş ve beş kişi yaralanarak has- dradalci ikametgahının kapatılmasına rarınT vereceği mul•akkak telii.kki edil Tavziih 11" 
taneye kaldırılmıştır. Bunlardan üçünün h f ·~a~ 

ait teferruat hakkrnda Madam Simp. mektcdir. Du kar..rm ta ttan ern. DUnkü sayımızda. "Siyasi .ı:ııı "'"'iJlı :?İfa bulacağı ümit edilmektedir. b:l-"v 
s<>ıt ile görüşmek '.izere gelmiş oMu. ğat olacağı hakkracıaki tahmin kuv. iikler,, başlığı altında çıkan p!O' 

Amir al Sakclaryu ğunu beyan etmlşt:t . vetlidir. müsteşarlıklar hakkındaki kaJl~3·rııfl 
Atina, 9 (Hususi) _ Yunan donan- Doktor Krlkva_·Gm ise B. Goddar. Yarın hükumetin öğleden sonr:ı jesini hazırlıyan B. Hasan Sa 111,ı,ı 

ması kumandanı Vis Amiral Sakallar- dm şahsi dostu o~d•ığunu söylemi~. gerek Avam Kanı:ı:asmda, gerek raporunu verdiği ve bu müsteşar ıııtl' ' 
yu deniz C'rkanıharbiye riyasetine, şiın tir Lordlar kamarasudı.. aynı zamanl?a meyanında o yazıda ismi geÇe~ ... i )lll·~· 
diye kadar bu vazifeyi görmekte bu.o · Lord Brovnlov ::;(h söylerken pe~ beyanatta bulunm'l.'H beklenmektedir. nn ~ayinleri mevzuu bahsedildıg ğ~ıı 
lunan Vis Amiral !konomu da donan- ziyade heyecan iç;nde bulunuyordu Lordlar Kamarası rnrm öğleden son. kmdaki bir haberden galat oldll 
ma. kumandanlığına nakledilmişlerdir. Londra, 9 (A.A.l - Akşama doğ_ ra içlı içtimaa davet edilmiştir. iti.zarla tavzih ederiz. 
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'Fikirler. ve ir;ısanlarl 

Balk için yazmak 
Yazan: 

Nurullah ATAÇ 
Bir askerin Ölümünden dolaqı muhakeme edilen 

E
debiyat, san' at herkes içindir . .,! 

Bizde bu sözü tasdik edenlerin 
de, reddedenlerin de çoğu, ba-

na öyle geliyor ki, manasında yanılı
Yorlar. Onun ne demek olduğunu kav
rasalar, aralarında geçimsizlik, kavga 
kalmaz demek istemiyorum; bilakis, 
barışmalarına, anlaşmalarına imkan 
olmadığını o zaman daha iyi görürler. 
Qünkü onları ayıran şey, bir akide far. 
kından ziyade bir ruh haleti farkıdır. 

liyeyim. ki ruhun zayıf olmasından 

gelir, mağlubiyeti mukadder sayanla
ra yakışır. Çünkü halkın, yani insan 
oğullarının ekseriyetini aşağı bir se
viyede kalmağa mahkum olduğunu, 

san'atin, edebiyatın onun üzerinde bir 
tesiri olamıyacağını kabul etmek de .. 
mektir. Yani insan oğlundan şüphe 

etmektir. 

Sadrazam Sait Paşa zade Vebi, dün 
mahkeme salonunda tevkif edildi! 
İki seneyi geçen bir zamandanberi 

İstanbul üçüncü ceza. mahkemesinde 
bir ölüme sebep olmak davasına ba
kılıyor. Bu dava, Sadrazam Sait Paş:ı 
zade Vehpi aleyhindeki davadır. Ken
disinin Ortaköy • Beşiktaş arasındaki 
caddede, hususi otomobilini 100 kilo
metro hızla sürerek, o sırada caddenin 
bir tarafından öbür tarafına geçme1t 
istiyen asker Bekir Osmanın ezilereK 
ölmesine sebep olduğu, davanın esast
dır. 

Devlet ti11ai1osuno do~ıu 
---------------------------------~ 

Edebiyatın, san'atın herkes için ol
duğunu kabul edenler muharririn, san· 
atkarm herkes tarafından, hiç olmaz.. 
sa bir cemiyetin büyük bir ekseriyeti 
la.rafından anlaşılrnıyacak gayretler
den kaçınması lazım geldiğini sanı

Yorlar. Onların indinde bir eser, mü~
terinin beklediğine uygun olduğu nis
hette kıymetlidir. İçlerinde, yazdıkh
rınm iyi, güzel olmadığım itiraf eden
ler de vardır. "Ne yapalım? derler, 
ancak böylesi anlaşılıyor, böylesi sevi
liyor. Yalnız birkaç kişinin takdirim 
arıyacak şeyler yazacak değiliz ya: 

Bu adamlar insan oğlundan şüphe 
ettikleri içindir ki onun hali ile alaka
dar meseleleri ehemmiyetsiz sayar, e
serlerinde o halden bahsetmeği şanla
rına yakıştıramazlar. İçlerinde, mil
yonla insanın aç kalmasını, ölmesini, 
bütün fani meseleler gibi hiçe sayan
lar vardır. Bir Fransız şairi, Lecont 
de Lisle: "Ebedi olmıyan bütün bu 
şeyler de nedir ki? - Qu'est-~e que 
tout cela qui n'est pas eternel ?,, di
yor. Onlar, saf fikri, saf hayali, sade
ce teknik zarafetleri arıyan mısraı bı
rakıp insan oğluna baksalar bile, o
nun ancak "ebedi,. olan haline alak-ı 

gösterirler. Eserleri de herkes için dı:-
ğil, saf fikirden, saf hayalden, teknik 
zarafetten anlıyacak, gündelik hayat. 
!arını unutup beşerin "ebedi sergüzeş
tine,, , yani insan oğullarından fazla 
mücerret insan mefhumuna. alaka gös
terecek kimselere hitap ederler. Zaten 
ancak onları adam sayarlar. 

Opera ve 
Akademisi 

Temsil 
çalışıyor 

Bir müddet evvel, muhakeme, ke
şif yapılması, şahit dinlenilmesi ile ve 
başka suretlerle tahkikat ve tetkikat 
yürütfilcrek, sonuna yaklaşmış, müd
deiumumi Feridun Bagana, vak'ada 
şiddet sebebi gördüğüne de işaretle, 

suçlunun tedbirsizlik, dikkatsizlik, ni
zama riayetsizlikle ölüme sebep oı.. 
maktan cezalandırılmasını istemişti. 

Bundan sonra sıra müdafaa ve karara. 
gelmişti. Fakat, iş bu safhadayken, 
Vehpi, 13 noktadan bu mahkemeyi red 
detmiş, heyetin bitaraflığından şüphe
lendiğini ortaya atmıştı. 

Akademiye yeniden 20 talebe alınacak 

Biz halka hitap ediyoruz; o halde onuı1 
Seviyesine inıneğe mecburuz. Halkın 
iyiyi, güzeli anlıyacak dereceye yük
Seleceği güne kadar da böyle yazına
ınız tabiidir.,. 

Onların iddilannca muharrir, san
atkar halk ile beraber yükselir. Bu ka
tla.at yanlıştır denemez; fakat onların 
zannettiğinin aksine olarak san'atkarı 
1 "'lk değil, halkı san'atkar yükseltir. 

Bunlar san'ati, edebiyatı hayattan 
ayırmış, zekanın belki pek yüksek, 
fakat herhalde lüzumsuz bir faaliyeti 
sa.yan insanlardır. Bunların indinde 
san'atkar da, filesof da, Zor niMhı;c
daki üstad gibidir: birtakım haya~i 
meseleler hakkında. bitmez tükenmez 
sözler söyliyebilir, fakat hiç bir ins1-
nın küçük bir müşkülünü halledem<'ı. 
Böylelikle san'ati bir oyun yapıp çı~
mışlardır. 

~·at, hayatın aynasıdır derler. H3-
Yır, hayat san'atm aynasıdır. Muharrir 
halkın seviyesine inmiyecek, bilakis o
nu kendi seviyesine çıkarrnağa çalışa
caktır. Halkın yükselmesi bir mucize 
ile mi olacaktır? Ona daima kendi is· 
tediğini verecek, beğenmediğini gü~ 
~l olmadığını anlatmıyacak, ona ken-
dinden üstUn bir hal göstermiyecek o- H alk için, herkes için, bütün in
lursanız o nasıl yu··kselir? sanlar için yazmak, san'atin, 

O nlann bir iddiasını, halkm edebiyatın bir "acte politique,, 
seviyesinin kendi seviyelerin- yani medinenin işleri, dolayısile bil-
dc:.n ~~ olduğu iddiaemı ka- %.: -..ı- • 

bıu eder gibi gözüktüm. Halbuki hiç tttıı tfulan.lığJfi. m1::seıeıet1 ha}tKında fı. 

beıie öyle değildir. Mademki o seviyesini kir beyan etmek. Yoksa inmek, çık
mak gibi manaları yoktur. 

~ ğerunedikleri halkm anlıyacağı, be- --------------
genip alkışlıyaeağı eserler verebiliyor-

Bunun üzerine dava durmuş, dos
ya, red hususunun gömen geçiril
mesi ve karara bağlanması için, ağır
cemya gitmişti. Ağırceza, heyetin h:ç 
bir veçhile bitaraflı!•tan inhiraf etme
diği, suçlunun şüphelerinin esassız ol
duğu neticesine varmış, red isteğini 
reddetmiş ve heyeti sebepsiz reddet
mesinden dolayı da, suçluyu para ce
zasına mahkum etmişti. İkinci safh-:ı
da bir red de, ayni neticeyi orta.ya 
koymuş, dava, döne dolaşa ayni mah
kemede müdafaa safhasmde karar kıl 
m.ıştı. 

Dün saat on dört buçukta a.çıl8.!l 

celsede, suçlu, r.ıüda.faasını yapacak
tı. Celse, açıldı. Heyet, Necip Nadir, 
Burhanettin ve Tabirle kurulmuştu. 

Müddeiumurniliği Feridun Bagana tem 
sil ediyordu . 

~~ /{,,,,."°f'' . . ., • . 

Akademi muallimlerinden san'atkar 

Ertuğrul Muhsiıı 1 
Medeni ihtiya!ilanmıza uygun bir 

tiyatro vücude getirmek yolunda kül
tür bakanlığı tarafından bir tiyatro ve 
temsil akademisi açılmak suretile atı • 
lan büyük adımdan bir iki gün evvel 
bahsetmiştik. Haber aldığımıza göre, 
kendisine müracaat edilen Kari Eb:::t 
birkaç gündenb~,ri Ankrtrada bulunm::':
tadır. 

Mütehassıs, bir buçuk ay Ankarada 
kalarak raporun tatbikine nezaret ede
cek, işleri yoluna koyduktan sonra mem 
leketine dönecek; kış sonunda bir bu -
çuk ay daha kalmak üzere ı;~lip işleri:ı 
yürüyüşünü kontrol edecektir. 

P.:ıgi' ıkil '·ald;! t"''~:. ':ı başla: ~ 

bulunan akademide on beşi temsil, onu 
opera kısmında olm~'.• üzere kız ve er
kek yirmi beş talebe vardır. Bundan 
başka, ders yılının ilerlemesi na=ar. iti· 
bara ahnmıyarak, 20 talebe daha alına -
caktır. 

Akademiye girebilmek için çocukla .. 
rın, en aşağı orta mektebi tamamlamI§t 
vücut ve sıhhatçe düzgün olmaları ze
ki ve san'ata meraklı bulunrnalan taıt
ttr. 

Akademideki talebe üç sene çalı§tık· 
tan ve tahmine göre, bir sene de stajla 
vakit geçirdikten sonra, o zamana ka -
dar kurulması tamalanacak olan Dev • 
let tiyatrosuna ve kuvvetlendirilmesi 
karar altına alınan başka tiyatro mü • 
esseeslerine dağıtılacaklar ve Devlet ba
remine muayyen ve müreffeh hukuk 
ile gireceklerdir. 

Akademide okutulan ba§lıca denıler 
arasında şunlar vardır: "Temaşa tek • 
niği", "Temaıa tarihi'', <Türk edebiya
tı>, <Ecnebi dili>, ,.Fonetik", <Mimik>~ 
''San'at tarihi", <Bedii danslar>, <Ee • 
krim> ve saire. 

Akademinin muallimleri arasında Er· 
tuğrul Muhsin, Ercüment Ekrem, An• 
kara fakültesi doçentlerinden Bedrettin, 
Cevat Memduh ve bazı ecnebi muallim
ler bulunmaktadır. 

Son günlerde Reşat Nuri Günteki • 
nin iştirakile yapılan bir toplantıda 

program ve tedris edilecek müfredat Ü· 

zerinde d~ müzakereler yapılmış ve ka
rarlar verilmiştir. 

lar, demek ki kendileri de o seviyede
dir. "Ama biz yaptığımızın büyük bir 
değeri olmadığını anlıyoruz, o anlamı. 
!,or.,, Hayır, onlar; o da kendisinden 
~tün adamlar olduğunu bilirler; an
~a.k onların hoşuna giden eserleri an
~ıyacakları kanaatindedirler. Asıl 
aşağılık şu veya bu seviyede değil , 
herhangi bir seviyede kalmağa razı o1. 
~~~tadır. Hele i~~ğe kalkışmak, büs
' Utun kabul edılmıyecek bir haldir. 
~erkes için, halk için yazmak., de
dıkleri zaman bunu herkesillt halkm 
aeviyesine inmek diye söyliyenler, bu. 
~~ kabul ettikleri takdirde, insanlığa 

Vehpi, gelmişti. Müdafaasını ha
zırladığını, ancak yazdığı şeyin bir ke
re de avukatı tarafından gözden ge
çirilmesini lüzumlu gördüğünü söyli .. 
yerek, yeniden mühlet isteğinde bu
lundu. Heyet, davayı bugüne bırakı
yordu. Vehpi, daha fazla zaman veril. 
mesinde ısrar yollu bazı sözler söyledi. 

ölen ailelerine 
edilecek? 

nasıl 

Bunun üzerine, heyet müzakereye 
çekildi ve sonra, suçlunun hal ve hb.
reketi, kaçmak niyetinde olduğunu se~ 
dirdiği noktasından, derhal tevkifi ka
rarlaştırıldığı bildirildi. Vehpi, çağı. 
nlan jandarmaya teslim edildi, biraz 
sonra tevkifhaneye gönderildi. Muh'ı. 
kemeye birkaç gün sonra devam edi
lecektir. 

Yardım Sandığı teşkilatı 
büqük bir konf!1e9e 

Kanunusanide 
hazırıanıyor 

1Yanet etmiş olurlar. 
Muharririn daima kendini yiikselt

~eğe çalışması Iazımdır; karilerini, 
ı:; alkı da kendisi ile beraber yükseltir. 
taa.tı'atin, edebiyatın, hele herkese hi-

p ettiğini söyliyen san'at ve edeb:. 
Vçii.zler d-Oğdukları zam.an 

Vehpi, vak'ayı müteakip de tevkif 
olunmuş, fakat sonradan kefaletle s:ı. 
lıverilmişti. Bu seferki, ikinci tevkifi
dir!. 

~atrn baş şartı tevazu ve mahviyettir. Maraş, (Hususi) - Büyük alak:ı 
ı:a.n .• 'atkar k~ndini herkesten, halktan uyandıran üçüzler, doiumlarının il · 
~t ·· ·· ·· ·· ··ı .. l rdir Bunl · 
1 Un, ayrı saymıyacak, bütün cemaat- çuncu gunu o muş e · ardan bı---................ un•'"'"""'""""'"n"•"-' .. '",., __ _ 
te beraber kendini de tanrıya yaklaş- risinin, diğerleri birleşikti. Fakat, bwı- de iki çocuk doğurmuştu. Bu çocuk. 
c:1l'rnak istiyen bir rahip gibi ~alışa. lar Amerikadaki yapışık kardeşler lar iyi bir vaziyettedir. 
.. aktır. G,,..,, .. a kapılır, kendı'nı· u··stu"n gibi arkadan değil, önden ve karından d ~ 
v ..... ..u Belediye reisi egerli doktor Bay 
~ eya ayrı bir Seviyede vehmederse biri birlerine yapışıktı. Hasan Sükuti Tükel aileye yardımda 
ı endini de, hiç kimseyi de tanrıya yak Çocukların babası Mehmet adında bulunmuş ,.e çocukların belediye he
~~~ırrn:ısma imkan yoktur. Her yük- fakir bir dokumacıdır. Fatma isminı sabına iyi bakılmalarını temin etmiş
d' ış gibi san•at de bir iman meselesi- taşıyan genç annenin sıhhati düzelme- ti. Bütün bunlara rağmen yaşatılma. 
}r. İman etmek, kendimimen yukarı- ğe başlamıştır. Fatma, bundan evvel !arı mümkün olmadı. 

öğretmenlere ölüm vukuunda yar -
dım etmek maksadile İstanbul Kültür 
direktörlüğü bazı teşebbüslere girişmiş 

ve neticede öğretmen ve kültür işyarla
rına ölüm vukuunda yardım sandığı ad
lı bir sandık kurulmuştur. Sandık teş -
kilatı tstanbulun bütün ilk, orta ve lise 
terinde çalışarak şimdiye kadar ( 1600) 
üye kaydetmi~tir. 

Kurum nizamnamesi mucibince önü
müzdeki ikincikanunun 2 nci günü sa -
at 14 de tlniversıte konefrans salonun
da fevkalade bir kongre yapılacaktır. 

Kongrede sandık işleri görüşüldükten 

bJşk.l geçenlerde ölen sandık üyesinden 

öğretm!n Hamdinin ailesine yardım edi

lip editemiyeceği işi de ayrıca görüşü -
lecektir. \ll'l, b" 

~ lr varlık bulunduğunu kabul et- --------------·-------------------------------
,,~k, ona hizmete çalışmak demektir. 

llALKltl DILEKLERt h~ en halkın seviyesine iniyorum,, di
len~ muharrir, mesleğinde elinden gc. 
~ 1 Yapmadığı için mesleğine aşık ol
ttı:~ı~ı .gi?.ı h~l~a da iman etmiyor de
~itıcı tır, ~nkü ıman etse onun kendi. 

en Ytiksek olduğunu söylerdi. 
debiyatm, san'atin herkes için 

Belediye temizlik dershanelerı açmalıdır 
olduğu sözünü reddedenler de. Kadıköyde Dörtyol ağzında otur:ııı okuyucularımız • 

~4.b tasdik edenler verdiği manayı dan Macide Suner yazıyor: 
dar uı. ediyor. Zaten bunun için o ka
haııc 8ıdcıetıe reddediyorlar. "Mademki Gazctmıizde, muhtelif olnıyucular:m:: tara/ıniwn, şeh 
\>j~ •ancak bu adamları anlıyacak se- rin bir çok dertlerme temas edilerek bir çok dileklerde 
~Cdedir, ben ne diye kalkıp da onun bulunduğwııı görüyorum. Eir de ~u. var: Çöpçiilcr, cadde 
~ ~1§8.ynn !. Kendimi mütemadiyen iizerlcrindc (Wkkan vetjalıut apartmu.ınlıardan çöp teneke
Eıl~laştrraca.k değilim ya!,, Bu isyan 'lcrini alırken, gelip geçenlere hiçbir v.ıldt d•k7-.-at etme. 

~ ki haklıdır; fakat hemen söy. den, bu çöpleri arabalarına geli§igiizel bo§altıyorıar. Ta-

l.ıii tesadüfen oradan geçen halk da, bilhassa rüzgarlı ha
valarda, çöp tenekesinden lKlvalanmı muZtr maddeleri tc. 
11cf /iUI ediyor. Şüphesi:? ki çôpçii, a?(ltijı tenekesini Oo· ı 
şaltnıasın demiyorum. Fakat hiç olmazsa çöpçülere bir 
çöp tenekesinin bahassa rüzgarlı haualarda nasıl boşaltı
lac!Jğı da öğretilemez mi1 Yani, 1.-ı.<tactı; çöpçüler için be-
1.ediyenin bir temizlik dershanesi af'M.~ lazımdır. Orada 
verilecek nazari ve ç-0k basit derslerin. herhalde halktn 
sıhhati için faydalı olacağı kanaatindeyim.» 1 

Afg·an Vez~ri gitti 
Bcrlinden şehrimize gelip Ankaraya 

giderek bir hafta kadar orada kalan ve 
hükumetimiz erkanile görüşmelerde bu. 
lunan Afgan hariciye veziri Feyz Mu • 
hammed Han tekrar ~ehrimize gelerek 
dün akşamki ekspresle Avrupaya hare
ket etmiştir. 

Afgan hariciye veziri, memleketine 

dönmezden evvel Romaya gidecek, son

ra Cenevreyc geçecektir. 

Muhterem vezirin Afganistanla di • 
ğer memleketler arasındaki ticari mü • 
naseebtin inkişafını temin eden bazı an
Jaşmalar vücude getirdiğini, kendi be
yanatına atfen yazmıştık ... Dün ak~am
ki ekspresle memleketimizde tahsilini 
ikmal etmiş bir Afganlı genç de hari • 
ciye vezirine refakat etmiştir. 

General Ziya Nuri 
bu![Ün gömülügor 

Ankarada vefat eden general dok • 
tor Ziya Nurinin naşı dün Haydarpaşa
dan Akay idaresinin bir vapuru ile Sir
keciye çıkarılarak Gülhane hastanesi -
ne nakledilmiştir. 

Cenaze, saat on birde merasimle Gül
haneden alınarak eByarrt camisinde na
mazı krlmdrktan sonra Merkezefc.ıdtde 
aile hatiresine defnedilecektir. 
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istatistikle sabit olduğu üzere, haf
tanın en çok kaza vukua gelen kıs. 
mında, - bu kısma "Uyekend,, derler -
dostum Hansiyi ziyarete gittim. 

O, ba.na sordu: 
- Sen de golf oynuyo~ değil 

mi? Muhakkak oynuyorsundur, peK 
tabii olarak! 

Ben kızardım: 
- Hayır, golf oynamam, fakat. .. 
- Zaran yok, zaran yok! oynama-

san da. benimle birlikte golf meydanı
na gelebilirsin. ya! Sen, bugü~ benim 
"Keddi,, main! 

Hanai, beşeri zaaflan anlıyan bir 
kadmdır. Bana bu suretle teveccüh 
gösterip iltif r.t etmesinden memnun ve 
müftehir, razı oldum: 

- Öyle ya.. şüphesiz,.. memnuni
yetle! Fakat, "Keddi,, de nedir ki? 

- Göreceksin ne olduğunu! Top, 
ileriye gider, ben peşisıra koşarım, 
ilen de benim peşimsıra koşarsın, b._.., 

nim golf değneklerimi taşırsın: böv
le daima koşarsın peşimsıra ! Anlıyor 
musun?. Başka birşey yapacak değil 
Bin! 

Do8twnla ben, golf meydanına var. 
dik. Birçok araba, birçok adam, klil? 
bbıuı etrafmda toplanmışlardı. Dos
tmn, ağır ağır yürüyüşle, klüp bina 
ama girdi: 

- İşte, klUp burası! 
önUme bir deste golf değneği fır. 

lattı. Benim bir posta kutusuna ben· 
2ttiğim, üzeri "Kadınlara mahsu'3 
hokey •,. yazılı bir şeyin önUnde dur 
du, elimdeki değneklerden birini çek. 
ti, ufak ve görünüşU oldukça sevimli 
bir topu çayırın UstUne koydu, kah
raman Ziygfridvari bir tavırla, değnek 
ailihmı kavradı. Yüzünün hatlarında, 
eeytant bir gülümseyişin izleri dolaT 
b: ~te, §imdi ni§8I1 alıyor! 

Anawn şiddetle vurdu. Değneği, iki 
tlç kere kafamın üstünde kavislendi. 
rircesine ve hızla savurdu. Sısst, sısst, 
sıssst! 

- Hansi nöbet mi ge~iyorsun? 
- Yok, canım, Antrenman yapıy<>-

rum. Rica ederim, lakırdı söyleyip d~ 
hareketlerimi inkıtaa uğratma! 

Beş dakika antrenman yaptı. Ufa
cık ve yusyuvarlacık top, mütevazi 
bir halde ve haline acındırarak, onu:. 
ayakları ucunda mukadderatım bek. 
liyorda. 

Şimdi iş ciddileşiyor. Antrenma 
bitti, oyuna geldi sıra! 

Sıaat! yemyeşil otlar, ürkerek ikl
.. e ayrıldılar, golf topu meçhul bir 
aemtte aldı soluğu ve demin vurduğ•, 
yerde, vuruşun şiddetile yumruk E·ğfl 
cak kadar bir delik açılıverdi. 

Meçhul bir semtte mi? Hayır. be·ı 
öyle sanmışım. Top, pek o kadar da 
!leriye gidememiş! Sıçnya sıçrıya bir 
kaç metro ilerledikten sonra, yerind.:
sayıp duruvermiş gene! 

Banal, bana izah etti: 
-Görüyor musun? İyi gitmedi. Vu. 

ruşum ustalıklı değildi çünkü! Yok, 
vuruşum ustalıklı değildi, demek de 
pek yerinde değil, ya! Bilakis, fevk:ı
lideydl hatta! Kalça istikametinden 
gelme bir vunış. farkına vardın mı? 

- Evet, kalça istikametinden gel 
me ve otlar arasına yuvarlama bir o
yun! Farkına vardım elbette, .. fevkn
lade mi ya sade? Ayni zamanda harikl1 
1 !de doğrusu! 

- Evet, yalnız otlar uygunsuzluk 
ettiler de ondan top iyi gitmedi neti. 
ce, iyi çıkmadı! 

DUşUne düşUne, topa doğru yürü
dük. Yeni baştan antrenman, .. tasrm
hma, ... nişan alma, .. vurma, ... ve otla
rın ikiye aynlmalannı müteakip ... ge
"" rleönek silahın değiı:;tirilmesi ! .. Bo
vnna küçilk topun peşisıra gidiş! Ha 
hire ha takip! 

Sıcak bunalbcı derecede müthiş, 

. ·········-·······-··-·-····················· 
Para'tnZ 111uar1°ne 

kuoonu 
Bı.ı ıcu~ondan vedısıııı bırik 

tiren okuvucumuı KURUN 
doktoruna kcndinı parasız 

muayene ettirebilir 

-·······-.. -----··---· .. ·········j 

golf meydanı alabildiğine geniş!. Doğ. 
rusu, bu meydanda ileri, geri hareket 
eden kimselerin sabırları, hudutsuz, 
ölçüsüz! Nasıl da canları sıkılmıyor 

ve nasıl da tahammül ediyorlar bu ha· 
le! Şaşıp kaldım! 

Ben, Hansinin peşisıra golf değ
neklerini yetiştirirken, bu yolda felse
fe yapmağa zaman buluyordum; banb. 
öyle geliyordu, ki bu golf denilen o
yun. mUtı7.evl yaşamıya alışmış ınsan 
lann klndır. Arada bir, meydanda 
başkalarına rastgeliniyorsa da, hayli 
fasılalardan sonra! Bu kimseler, hep 
esrarlı yollarına düzülmüşler, biribir. 
lerile ne selamlaşıyorlar, ne de konu
şuyorlar,.. boyuna golf oynuyorlar' 
Ağlamadıkları gibi gülmüyorlar da'· 

Ben, bazı suitefsire mütemayil kim 
selerin, golf oyunundaki maksadın, 

kadının topu bir çalılığın kabil oldu
ğu kadar derin bir yerine atıp da SO'.l 

ra onu bir erkekle beraber kabil oldu
ğu iddialarına. da, arWc ,.inanmıyordum 
öyle ya, biribirlerine pek seyrek yak· 
taştıklarını ve hemencecik uzakl~tık 
lannı görüyordum! 

Adana, 9 (HUSll.'-İ) - Sular bugüu 
şehirden tamamen çekilmiş bulunu. 
yor. Civar köylerden bazılarına git. 
mek ve zararları • .. st!t etmek müm. 
kün olmuştur. 

Adana ve civannna boğulanlar 30 
kişidir. 50 kişi de kayıptır. Şehirde 

ve irtibat tesis eıhlen altı köyde yı. 
kılan evlerin yekilnu 1500 dür .. Mu
avenete muhtaç fe~~ketzedeler de cıe. 
kiz bindir. 

Şehrin büyük bi.:' kısmı bir haral~ 
manzarası gösterho». Ölülerin bir 
kısmı dün hazin oır merasimle Ulu 
Camie gömüldü. 

Kızılay ilk para yardımı olarak 
beş bin lira gönd~rdi. Bundan baş. 
ka aynca Uç bin ç..ıdır, bin battani t c, 
biner tane don gömlek, yatak, yastık 
da geldi. Osmaniye Halk Partisi, fc 
laketzedelere dağıttimak üzere 10 bin 
kilo kömür, 30 bira kilo odun gönder. 
di. 

Adana zenginfor: dün valinin baş. 
kan!ığında içtima .. ttiler, aralannd3 
4500 lira topladıl:ır. Nakdi teberrü. 
ler devam ediyor. ..>Un geceye kadar 
bu :rektln dokuz !:J n lirayı bulmuşt.ı. 
Adana eczacıları Ji•OO reçeteyi bet.la . 
va yapmayı taahhüt ettiler. Korta. 
rrlanların bütün fotiyaçlan temin e. 
dilmek üzeredir. 

Sıhhiye müsteş:ır. Hüsamettin n 
Kızılay müfettişler:rıden Salt Adana. 
ya geldiler Sıhha~ Vekili Refik Sa~. 
damın da geleceği haber veriliyor. 

Şehirdeki evler .vıkılmakta devar.t 
ediyor. Şehir ken:u-:nda birçok 'lina. 
tar çatlamış ve yıl•ılmak tehlikecJhıe 

maruz kalmıştır. Bu çeşit binal.U'ı 

belediye fen heyer.i muayene edip Hi. 
zum gördüklerini pkmaktadır. 

Yağmur münaH>betile duran atı, 

veriş henüz adauı akıllı başlama~'· 

Sel bastığı için bo~ltrlan memle\et. 
trahom hastahane~<·:r!ndeki hastalar 
emrazı zühreviye . ( askeri hastaha. 
nelerine nakledihr:ş:erdi. Hastaha. 
nelerin temizlenm"4~i ve tamiri i<"'P 
ettiğinden hastalar dalla bir mU<tdeL 
oralarda kalacaklaı·dır. 

Hansi, bu harp sahasında dördür.. Y•nl Eaerler 1 
cU devrini yapmıştı şimdi; adımlan, 
gittikçe daha ziyade alangleleşiyord..ı· VARLIK 
bana. "Keddi., sine karşı muamele tar ı Kanunuevvel 1936 tarihli 82 nci 
zı da, keza! Ve ben, ona gayet müt... sayışı Yaıar Nabi, Hıfzırrahman Ra -
hammil olarak hizmet ediyor, topy<>- şit, Halil Bedi, A. N. Papazoğlu, Naci 
kiın hayli aiJrlık veren te~hizab, ,,_ Kum. Reıat Ekrem, Hasan Ali, Cevdet 
radan oraya t~ımaktan yüksUnmU Kudret, Orhan Veli, Behçet Kemal, Ha-
yordum ! mit Macit, Vasfi Mahir'in makale ve 

- Sen, mükemmel bir "Keddi., sio! şürlerile ve M. Braunschvig, N. V. Go-
Sahiden öyle, Git! Mükemmelsin. ÇÜ' gol'dan tercümelerle çıkmıştır. Okurla · 
kü aptalsın, .. yani ne olduğunu anla nmıza tavsiye ederiz. 
madığın için golf oyununmı aptalı .. --------------
cahili! Bu suretle körü körüne ita:ıt 
ediyorsun. lete, mükemmelliğin de bu
radan geliyor! 

Bu orijinal takdire karşı, ben, sor
dum: 

-Teşekkür ederim. Daha ne kadar 
müddet oynamak istiyorsun? 

- Dünkü rekorumu kırıncaya de
ğin. Ben. bugün form itibarile pek Us
tünüm. Yonıldun mu yoksa?. 

- Hayır. Yalnız, golf mabemesi 
bir parça ağır çekiyor da! T~hizatını 
biraz olsun azaltamaz mısın? 

IST ANBUL BELF...DIYF.SI 

Şehir liqatrosu 
Tepebatı Dram kıım · 

Bu akşam saat 
20.30 da 

BtJYtJK HALA 
Son haftası 

Franırz Tiyatrosu 
Operet Kıımı 
Bu akıam saat 20,30 da Ll!; .r LA. 

ve MECNUN 

Hansi, cevap vermedi. Gene pozis. --------------
yon almıştı. Gene sssss .. ssst! Kalça 
ist:kametinden bir vuruş ... Bunu ben 
ta uzaktan seçerken, ... 

Birden .... 
Kafamın ıı;crisinde çanlar çalınma 

ğa başladı: gökteki meleklerin tagan

TA.KSlMDE - MAKSIM VARYETE 
TtY ATROStTNnA 

Bu akşam saat 21 dı 
zozo DAIİMAS \'I 

TOMAKOS'la 
ENAYiLER 

nilerini işitiyordum şimdi! Ne fcvk.i• Operet büyük mu 
iade, ne barikuJade şeymiş bu meger: vaffakiyet kazandı 
Hem taganni ediyorlar, hem de yem- a ·1 tl 40 60 ı e er: , . 
yeşil çayırlar üstünde bana doğru ko- Hususi: 100 
şuyorlardı; kanat çırpa çırpa ve her Yerlerinizi ayırtınız. Telefon: 42633 
birinin elinde bir sopa: Golf değneğ·. --------------
ne benzer şckil<lcydi, galiba bu sopa
lar da! 

Kendime geldiğim zaman, Hansı, 
yam başımda oturuyordu: 

- Zavallı "Ke::ldi,, ciğim ! Şak ağın~ 
top isabet etti. Bir bakıma, bu isabet
le iftihar da edebil imin, ya: Bu benim, 
tamamile kalça if"tik:ımetindcn savu:"
duğuın en ustalıklı, en iyi vuruşum 
du! 

Anlaşılan, üstelik minnettar olmam 
l!zımgeliyordu. Müteşekkir ve milfte-. 

bir, gülümsedim: 
- Çok fena mı? 
- Ne? 
- Kafamdaki bere? 
- Yok, canım. Daha fena da ola. 

bilirdi. Top, demirden olsaydı. mese
la ... Bereket versin, o cinsten bir to~ 
la rekor kırmakta değildim... Her ne 
halse, sen dinlen ve ben de gidip, ç:ı. 
buk bir devir daha yapa.yım. Golf o
yunu hoşuna gittiyse, sen de seyret u
zaktan! 

· ·1xıren, sıra il.e: Müba.,-ir Nihat baba ile mahalle k.om.~t.'1t Mustaf(J 
.1.. _, ı..v' ve avukatları Etkcm Ruhi Balkan, dihıl..,i. muhakeme ccl.sesind~ 

Bektaşi11k muhakemesinde 

Bir şahit mahkemede tevkif edildi! 
Eyüpsultanda bir evde Bektaşilik 

ayini yaptırdıktan iddiasile, evin sa
hibi olan Fatih sulh mahkemesi mil
başiri Nihat Baba ve mahalle komşu. 
su Mustafa Türabinin muhakemeleri
ne, İstanbul birinci sulh ceza mahke
mesinde dün sabah devam olunmuştur. 

Dün sabahki celsede, evveli mah
keme kararile evde tetkikat yapan eh· 
livukufun verdiği rapor okunmuştur. 
Raporda, mühürlenen odanın duvarla· 
rında "Ya Ali,. ve başka yazılı levha
lar, odanın ortasında üstü rakı şişelE:· 
ri, kadehleri ve bol mezelerle dolu ta
baklar, ayni zamanda şurada burada 
muhtelif çalgılar bulunduğu yazılıyor
du. Aşçı Halit, doğramacı Muhsin, kun
duracı İbrahim şahit olarak dinlenil
mişlerdir. Bunlardan doğramacı Muh .. 
sin, hazırlık tahkikatında verdiği ifa. 
deye uygun şahitlik etmediğinden ve 
değişik ifadesinde ısrar ettiğinden, 

müddeiumumi tevkifini istemiştir. Şa

hit, derhal tevkif edilmiştir. 
Müddeiumumi, Bektaşilik ayırıı 

yaptırdıklan iddia olunan iki mevku
fun, 677 numaralı kanunun birinci 
maddesine göre cezalandırılmaları is
teğinde bulunmuştur. 

Muhakeme, müdafaa ve karar için 
cumartesi sabahma kah!ııştrr. u 

Ma1ııtethede hakikati l!!ôylemedtği 
noktasından tevkif edilen doğrarİıacı 
Muhsin, yedinci istintak dairesine ve
rilmiştir. Orada sorgu hakimliğince 
tahkikat yapılıyor. 

Klf,eci A leddin'in 
muhakemesi 

Uzun müddet önce, Maslak civarın
da hususi otomobilini sürerken jan 
darma Hasan Hüseyine çarpmak ve 
kendisinin ezilerek ölümüne sebep ol· 
maktan, tstanbul üçüncü ceza mahke
mesinde muhakeme edilen klişeci A
laettin, muhtelif noktalardan tahkikat 
ve tetkikat yapıldıktan sonra, su~u 
sabit görülerek, tedbirsizlik, dikkat
sizlik ve nizama riayetsizlikle ölüme 
sebep olmaktan hapse mahkum edil
mişti. 

Bu karan temyiz bozmuştu. DUnkü 
celsede, mahkeme, bozmıya uyup uy 
mamak hususundaki kararını bildire
cekti. Fakat, suçlu mahkemeye gelme
miş, rapor göndermiş, bunun üzerine 
muhakeme birkaç gün sonraya hıra 
kılmıştır. 

Kaynanası"• öldUrmekten 
au~Su 

Kumkapıda kaynanası Kanyayı bı. 

çakla öldürmekten, üvey kızını yara
lamaktan suçlu sıvacı Abraham oğhı 
Kirkorun muhakemesine, İstanbul a
ğırceza mahkemesinde, dün başlanmış 
tır. 

Bu suçun bir taraftan bir para mt'• 
selesinden çıkan kavga neticesinde iş · 

lendiği mcvwu bahsolduğu gibi, bit· 
taraftan da Kirkorun, üvey kızına ar
zu beslemesi, onun tarafından reddr
dilmesi ve kr:-m btiyük annesinin de 
kızı 'mrtarmağa girişmesi sebebile iş 
~endiği bahis mevzuudur. Her iki iddı· 

a da ileriye Piirülmektelir. 
Kirkor, öldürme ve yaralama suç. 

Daha bazı şahitler dinlenilmiş, mu· 
hakeme, başka bazı ~ahitlerin d:ıh& 

dinlenilmesine kalmıştır. 

Yahyı soyarken kan dök mele 
Bebekte "Valdei Hıdivi,, yalısını 

soyarken, kendisini menetmeğe daV· " 
ranan yalı bekçisini öldürmekten suç-
lu Altındiş ömerin muhakemesine, İ5- eli 
tanbul ağırceza mahkemesinde dUO di 
devam olunarak, müdafaa şahidi d~ ~ 
lenilmiştir. ~ 

Para için adam öldürmekten, idalll 
yazılı maddeye göre muhakemesi y~ 
pılan Altındiş Ömcr in avukatı Nuri 
Osmancıkhoğlu tarafından gösterilell 
müdafaa sahitlerinden gazinocu AJi, 
mahkemede cfün şöyle demiştir: 

- Ben, 1930 yılının 9 uncu ayınıll 
22 inci günü bu Altındiş Ömerle be
raber, polis 2 inci şube, 2 inci kısıra. 
nezareth:ınesindeydim. Ömer, ora}'li 
yüzü yaralı ve elleri kelepçeli olar~ 
getirildi. Ben de, gene bir katil mese
lesinden oraya götürülmüştüm. Ben, 
sonra serbest bırakıldım. 

Suçun !şlcndiği tarihte suçlunUJl 
başka yerde olduğu, yalıda bu suçıJ 
işlemediği noktasından gösterilen bü
tün "tayini mekan,, ı:ahitlerinin dinl~ 
nil~inden sonra, iddia, müdafaa y 
pllacak, karar verill>cektir. 

thranrhktan ceza yedi 
Muharrem isminde biri, birkaç yeP 

den hırsızlık yapmaktan ve hırsızlığf ~ 
davranmaktan İstanbul ikinci cer.1 
mahkemesinde muhakeme ediliyordu. ' 
Dün muhakemesi bitmiş, iki yıl on aj 
hapse mahkum olmuştur. 

TUTUM HAFTASI 
Güzel yazı mUsabakasınd• 

kazananlar 

Geçen yıl yapılan ekonomi ve tutu~ 
h " 'tası güzel yazı müsabakasında bedr' 
ye kazananların listeleri kültür direk • 
törlüğüne ı)inderilmiktir. Kazananl•' 
sunlardır: İst-ınbul 19 unr.u ola• ldaıt 
Mustafa, Silivri 1 inci okuldan V ed·" 
İstanbul 13 den Hasan, Çubuklu 3 7 dert 
Mesture, Yeni Türkiye okulundan f:t" 
doi;an, Üsküdar 24 den Mihrlb: :ı, Be • 
şikta~ 46 dan Rıza. Beyoğlu 2 den ib -
rahim, İstanbul 15 ten Tekin Ülkü, fr 
tanbul 25 den Ekrem, 13 ten Yılrn•" 
59 d·ln Nebahat Beyoğlu 39 Nilüfef'• 
Üsküdar 14 den Hatice, Üsküdar zO 
den Fahamettin, İstanbul 10 dan Tur•" 
kazanmışlardır. 

Ecnebi okul ö jr~tmenlerl 
Ecnebi okulları ilk• kısım öğrctrne~ 

leri önümüzdeki cumartesi günü saat 1 

da Fındıklı on üçiıncü okulda bir toP -
1' -lantı yapacaklardır. Toplantıda ispe e 

ter Muslihittin öğretmenlere yılhlc <t c 
günlük ders planlan hakkında izalı' 
verecektir. · 

lapekterlerin gezisi 
Bayram tatili münasebetile ilk ted : 

risat ispekterlcrinden bir grup u1ud• ıc
ğa tetkik gezisine çıkacaklardır. fsP~,. 
terler dağ gezisi için hazırlıklara bat 
mışlardır. ~ 

lannın faili 1'endisi olmadığını, bu suç ŞEHZADEBAŞI FER.Ali 
ları bir para meselesinden dolayı eve TİYATROSUNDA 
gelen kendisince hüviyetleri m~hul BUyük Türk tltü.z. 
iki şahsın işleyip kaçtıklarını söyliye- yonisti ve Manye 
rck, kendisini mUdaf aa etmektedir. tizınacısı 

Mahkemede dinlenilen yedi YRBın-
~" bir çocuk. Yak'ayı uzun ~zadıya an. Pr. Zati Sungur 
latmış, Kirkorun suçlu olduğunu söy- Her gUn fevkalA· 
lemiş ve sebep olarak, vak'~4 srrasında de oir programı· 
bir parıı Jlkırdısı işittiğini sözlerine temsillerine deva· 
katmıştır. ediY.or 
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k.a§ kaldırdı. Hafize: 
. - Yavrucuğum, dedi. benden daha 
1>'İ bilirıin ya, yüzgörümlüğü bir gell • 
!\İn itiban~ payesine, güzelliğine me • 
henktir. Tazeciğin ba§ ziyneti odur. 
Söylememe hiç hacet yok ama hatır • 
'"bnak kabilinden diyonım. Aman an
lannn aldanma; kalay parçalanna kese 
dolusu para vem>e... istersen onu da 
l:ıeraber alalmı. Küpe mi, bile-zile: mi, tit
l'ekli boroı mu yoksa tavu.kuılu iğne 
fıtri, herbangisini tensip dersen... Kadın
'ndilerin, ıultanlann, vezir haremlerinin 
~ğı aliyyüIB.Ia derece mücevher • 
tl'e hacet yok bittabi- Şöyle, 70, 80, 

11ihayet 100 liraya doğru bir §ey alıve • 
ı; . 
ıı.z ••• 
Keınanka, artık kemankaıhlrtan çık· 

~,, çahk kat olımııtu. Ka§larmm ça • 
~1-.nsı kızmasmdan değil ha... Senem· 
~inden; zihni altüst olmuından-

Elindeki para kafi gelecek mi bu ka
~ dökülüp saçılmağa?.. Şaka maka 
dellr~en, hiç farkında obnadan, kesesin -

kinin, yani ihsanı seniyeden bakiye 
~a.ıı 40 albnın üstüne, Emniyet San • 
tinıdan borç aldığı ve 270 liraya çı • 
'bildiği paranın 180 bu kadar lira • 
llt 'UyUnu çekmi§tİ. 
~ koca kanyı tut kartıda. aallat sal • 

t Çeneyi, dakikadan dakikaya iti azı· 
tt,oı-, yeni yeni masnflar çıkanyor. 
.. Şahap, koridonın öbür baımda, gö -
~ birine ilişmiş gibi, birden harekete 
hldi. Aslı, faslı yok tabii .. 

~ - Müıteıarm odacuı bizim kalemin 
tt•~nda dikiliyor, beni anyor galiba ••• 
~ • tundilik müsaade teyzeciğim. Bu 
~ yahut yann ak'8fDt ezandan bir ;:t evvel, mahallebicl Haklaya... Ha • 

il • Hakkmm dükkanı müsait değil 
etif boyuna lahrnua kulak kabertı • 

)()r ... Bu NrfalD yahut yarın ak§am, e
~dan evvel Y e§iltuhimbadaki Çavu • 
~~ kahvesine gel. Ce~heden değil ama, 
~" \caprdım

' ~venin gerisi viranedir. iki iııkem
~ tetirtiriz, teferiiatı uzun boylu ko • 
~tıız; her §eyi bitirip kurtulunız!M 

~.ıcann kaynana, yine: (Rabbiye 
~rtet ol!) u basıp aynlcb. Makamı 
~l da, kös kös odasına yürüdü •• 

Q L :tanın• · __ _: __ ;._ • •• ·-nde • v . us ~~ gunu yız. 

~ ~t sabahla öğle arası. Saat, alatu.r -
ilci buçuğu geçiyor. 

~ ~l evekJcül hamamı sokağında, baştan 
~l\cij evin yukan kabnda, çatlak. ya
~d hırn1um, gevrek. mıznuı:, billW-, 

•rt sealeri biribirine kantryordu. 
r· Çatlak sesin sahibi öfkeli. Boyuna 
o~ıeniyor: 

~~~ A dostlar bittim, a müsliimanlar 
t ~ oldum.. Ayakta duracak, parma
Qlll-ıı kınuJdatacak mecalim kalmadı.. 
~~l'a buraya paJa çala çala, terden su· 
~.~esile kesile ciğerime itledi... G.ö • 
~-. llnüz bunun sonu çifte (zatüreye) 
~ııtltnazsa tüküriin benim yüzüme! .. 

~ı':l.n~"' makara gibi çene işletenin kim 
:ı ınt belli: Hafize. .. 

'ıı bili s<mim ona Sulukuleli krptileı-in 
~~Ilı, dunnadan yayık yayık, yantak 

,~~ıüt: öten d~ hemen araya kanıma • 

>~' l<adeş, allasen sus, ağzını hayra 
ı, 11;· Düğünümüzün, dernegimizin ara
•h " söyleme böyle kötü sözleri hepsi 
tiı-ı~dan çıkım, dütmanmın koynuna 

'll! .. 

~i)('kabmda, gaygayh gaygayb, ma • 
hıttunnada: 

Ay aydındır, duramam 
1-f ?illere destan olamam ... 

~~~enin kırk yıllık abhahı, batta 
\ıı kar-cfetiydi.- Geçım.iı kannan çor-i 
ı,)_;l\~S~bu( İçinde wyosma(rktan bat • 
~ltı kigıt kavaflrgma, bohçacılığa, 
~l Cı)rğ,. L,:, •• ··ı .. w İh et ••t .. "'lln -., uuyucu uge ve n ay o u 
~~ cıtığa kadar yapmadığı zanaat 
t~"ıı.tı llıuı, altmıırru aştığı halde hala 

lt~~ı . du3:':günJü ve yoğurtlu patlıcan, 
~ı-, .. 

~~~İ 1Ul'Jneli .. w Haydarlı Necibe, der-
li llthna ••• 

lııd.~~tnı da Hafuenin nice yılbk ta -

" ~··· Saçlan sanya boyalı. O
~~ 1~!'ah. badanalı w gözleri koy -
"lbjl\. 'liı-rnelı. Pat burun; 80 okkalık; 

1 nğ bağlamıt ve bknefes... l 

O da bir vaktin sicilli yOAnalann • 
danmıı. Kırkından ıon.ra mesleğini de
ğİ!t:İnnit- Yan perçemleri kesmiı, boy • 
nuna mendil dolamıı. 

Han hım hım, mmldanıyor: 
- Mani ıöynüyorsun, bari tamam 

&Öyne de tadı çıksm Necibeciğiml. 
Bu eski methurenin iami de Burun

suz lfakat. .. 
Gevrek ıeılisi, tavan süpürgesine en

tari geçirilmit gibi leylek boylu, kap -
kara ve kupkuru; vücudü haza iskelet 
ve lakin canlı, hareketli, becerildi.-

Mütemadiyen oradan oraya kotan, 
hiç ıolumadan yukandan 8J8ğJya, ap • 
ğıdan yukanya erin içini dört dönen, 
tablalara kalıp sigandamu, kibriklilde • 
re kibritleri dizen, kahve cezvelerini 
mangallara süren, fincanlan tepsilere 
ııralıyan, ıerbetleri yapıp bardaklara 
boıaJtan, hulasa bütün iti giicü, tek ba
ıma üstüne almıt olan oydu. 

Bu da kim mi? Hamlacımn Nergis 
Hanım. Rahmetli kocaın, sadrazam Şir
vani zadenin hamJacrlanndanmıf ... 

Nergis Hanım, büyük konaklara gi
rer çıkar, düğünlerde soygunluk eder, 
sünnet cemiyetlerinde ince saz perde • 
sinin yanma oturup hatır için gazeller, 
şa!'krlar söylerdi. 

Yayık dilli Necibenin gaygaylı, bo • 
zuk düzen manisi, kaç para eder onun 
usulü dairesindeki gazellerinin yanın • 
da.- Bir mededi basım, miyani çıkar • 
ken bir (yar heyi) i çeksin, parmağım 
ısır. 

Necibe ve lfakate kartı (El elden üs
tündür arp çıkınca) der gibi, gÜr sesi
le gürletti gazeli: 

Durmaz işler ta ciğerde hançerinin 
ya.resi 

Böyle zalim olmasın hiç kimsenin 
mehparesi 

Mıznuza gellnce: Saçlan kmah, ba • 
şında bumunun- altma bdı,.r ınmıkı do
Jantk..baMirtijaü. 'lanaıuaık. horozdan.ka
çar, altnuş beşlik olduğu, çenesi düıük 
ve zır Z1T zırlaması JAzun gell':ği halde 
hap yutmuıun biriydi. 

öteki hatunlardan uzak duruyor, 
gözlerinin üst kapaklan inik, tavp.n uy 
kusu vaziyetinde, dudaklannda her an 
okuma, üfleme, besmele.. Arada bir ( E
zan okundu mu?._ Nama.zom kılayım 

mı?) diye vızıldayan bir bnmaz melai • 
keydi. 

Şahabın ralımet:li büyük halasından 
bakiye. Kırk yıl halayııklıkta saçım sü
pürge ettikten sonra çırak çıkarılmış, 
çırak çd.<.anldığmm senesinde de dul 
kal.mı§, merhume zadelerden birinin ya· 
nma sığmmı§b. 

Şahap Bey, emin ve namazrnda ni • 
yazında bir kadm diye, baskı olarak E
danın yanına koymıağa, bula bula bunu 
bulmuştu. 

Nikah cemiyeti mi diyelim, toplan • 
hsı mı, zaten erkekleredir. Bu biçim bir 
nikaha gelecekler de elbette fazla ka • 
labalık olamaz. ı\ı1.abalenin ima.nu, muh· 
tan, müezzini ve damadın can ciğer ah
bap lanndan üç beş kig.i. •• 

Zavalb lozcağn sapsız üzüm. Ana • 
yı babayı bırak, akraba mıakraba namı • 
na kimseciği yok. 

Hazırlıktan başannaP ıaydığuruz 
kadınlar, hatta yalnız Nergis Hanım, 
yetmiş ve artııuştr bile.. 

Şahap Bey o sabah alaca karanlıkta 
yatağından kendini atmış, 

- Bugün Ni~li Mahmut Bey beni 
sarayda bekliyor. Mutlaka gel dedi, Va
kıa önden bir şey çıtlabnadı ama zan • 
nıma kalırsa yüzde yüz ulalık rütbesini 
enseliyeceğim, bizim kaleme de rnüdü:r 
olacağnn gali.ha!.. diyerek acele acele 
çamaşır değiştirip, en yeni frenkgöm • 
1eğini, üstüne redingotlarnu giymiş, ye

ni yaptırdığ1 içi atlas pardesüyÜ kolu • 
na alınış, Direklerara11ındaki berberi 
Arşakda saçlannı briyantinletip trtaş 

da olduktan sonra eTkenden damlaıruş· 
b yeni evine. 

Keyif çabnıağa gelmiş ve akşamdan 
kalmış bir zampara mı ki siftik siftik 
kenara bucağa saklanacak; (öhö) de • 
sem mahalleli ayaklanır diye korkacak. 

(Arkası oor) l 
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Zabarol'aa laglliz sosyete 
lladıaı ile geçen aşll bayatı 

Zaharof, kendisine gelen her 
paketi, içinde bomba bulunmak 
korkusu ile, kendisi açmazdı. 
Y(llınız, sevgilisinin çiçek 
kutusunu kendisi açardı .• 

Zaharof'un işlerindeki 
muvaffakıyetin sırrı 

1 ekJif edilen mukavelenameleri 
tekrar tekrar reddediniz. Onları 
mümkün olduğu kadar geç imza· 
lamakta hiçbir mahzur yoktur .. 

Geçen hafta perşembe günü bu sütunlarda okuyu

cularnnıza silah taciri Bazil Zaharof' un lngiliz sos

yetesine mensup Lady Edmee Owen isimli bir kadın

la olan aşk macerasını, bu lngiliz ka dınmm bir ma· 

kalesinden tercüme ederek vermiş ve alt yanını da bu· 

gün için vereceğimizi vaadetmiştik. 

Geçen hafta Lady Owen, Zaha • 
rofla karşılaşmasını, mektuplaşma • 
smı ve sonra karşılıklı fotoğraflar 

gönderditken sonra bir gün Zaha -
rof" un evinde buluşmalarını yaz • 

mı§tı. 

Şimdi bu ilk buluşmanın müte • 
akip sahnelerini yazıyor. Sütunları • 
mızın alabildiği kadar aşağıya nak -
}ediyor ve bu bahsi bu hafta bitiri • 
yoruz: 

Bazil Zaharofh. Paristeki evinde 
ilk buluştuğum zam:m üzerimde altı 
bin İngiliz lirasına mal olan Çinçil1a 
bir kürk bulunuyor~u. 

Bir kadının palto nevinden bir li. 
bas için bu kadar r,ua sarf etmiş ol. 
ması belki doğru hır şey değildir. Fa. 
kat o günlerde bu ıürlü mülahazalar 
~nde yer etmiyordu. 

lçerJye girince im ,kı~etli kürkü, 
üzerimden ~.karank, ocağın yanm. 
da bir sandalyeye doğru şöylece ab. 
verdim. Zaharof d~rhal olduğu . ' !. 

den ilerledi. Kür:iü kaldırdı ve ba. 
na tevbihkar bir ~d:- ile: 

- Benim küçük baj :!nım... Dedi. 
Bu ne tedbirsizlikl Bu kadar güıel 

bir kürkü ateşin : - ,ma koymanın n .... 
kadar tehlikeli llduğunu bilmiyot 
musuuuz? Kürk uıa!ıvolabilir. 

\, 
- Fakat bana d;ı söylemez mi;;i. 

niz?. Diye sordu.n. 
ÜlUITSIZ BiR AŞK .MACERASI 
İçini çekerek anlattı: 
- Senelerce evvt>ldi. Ben bugünkü 

büyük servetimi de daha yapmamı,. 
trz::ı. Madridde idi-n Prada solrnğr ,_ 
da • ürüyordum. .tiirdenbire arkanı. 
dan dörtnala gidl.!r beygir sesleri 
işittim. Döndüm. Bir kadın, ara. 
banın içinde dolu Jızgin geliyor ve 
beygirler alöbildiffeinc gidiyordu. O 
zaman daha gençtım . Derhal yolnn 
ortasma atlayarak heygirleri durdu•·. 
mağa muvaffak oldum Arabadaki 
genç kadın fena halde ürkmüştü. na. 
na teşekkür etti. 

- Fakat bu roman gibi bir şey .. 
Devam edin. Sonr:ı ne oldu? 

- Evet. bir roman gibi de devam 
etti. Fab.t pek hazin .., bir roman. 
Kadın pek gUzeldi Ve biribirimizc 
aşık olduk Bu kadm aynı zamanda 
yüksek bir tabakaya mensuptu ve di. 
nen katolik olan a~:ı bir adamla evli 
idi. Nüfuzu ve tavsiyelerile bana hay. 
h yardım etmiştir. Kocası ma](tl bir 
adanıdr. Ve kadın ondan ayrılan•ı. 
yordu. 

Gezintiler: 

Ladty EdmR,e Oven 
Böylece uzun bir zaman yollarımız 

ayrı istikametlerde ı:zadı gitti. Hay. 
h seneler sonra arada bir beni bura. 
da ziyaret~ gelebiıhordu ve ben, hu 
çiçekleri her gün pençere içerisfoe 
koyarak kendisine karşc kalbimd~ki 

muhabbetin hala değişmemiş oldu~u. 
nu göstermek iste:odim. Hata onu dü. 
şündüğümü, hal C'nu sevdiğimi bu 
suretle anlatmak <%elindeyim. Çi. 
çekler, bu pençer~ içerilerine elan 
aynı maksatla konuluyor. Eğer git. 
rüyorsa, çok uzakJ:n·dan, pek çok u. 
zaklardan görüyor. 

Bu sırada yemeğin hazırlandıitt 

haber verildi O akşam bana bahset.. 
tiği kadının Zahar;Jf tarafından tanı 
yirmi sene sevilmiş ve nihayet onun. 
la 1924 senesinde <:Ylenmeğe muvaf. 
fak olmuş Düşes dö Villafranka oldu. 
ğunu senelerce sonra öğrendim. Za. 
vallı kadrn, ZahaNlk. evlendikten JS 
ay sonra ölmüştü. 

Zaharof un uşağı yemek odamızda 
bulunduğu müddetc:c, konuşmaları. 

mızı pek derinleştirmek müşkül olu. 
}·ordu. İkimiz de utangaç ve hemen 
hemen resmi bir v.l..!yette idik. F'l. 

(Sonu. Sa 6 Sü. 4) 

:Sana ait olan ş~r1ere karşı bu k-ı. 
dar alaka gö.ster.nesi tamamen in.3L 
yaki surette ve samimi idi. Benim giy. 
diğim kürktin kıymet:, para ciheth. 
den, cnun gibi milVı:>l-er bir adam iç:"' 
hiçti. Fakat güzel .,..eyleri seviyordu 
Ve herhangi şeyin :• ·~lişi güzel ziyan 
olmasına gönlü kail olamıyordu. Dfr 
kaç manasız söz konuştuktan sonr:ı, 

beni yemek vaktine ,, ,dar işgal etmd' 
üzere oturma oda.:i!D ... aldı. 

"Seyhan,, ı "Nil,, yapacağız 

Zaharofun bu s.ı-ıicndan cidden ıf. 

tihar duyduğu be~H idi. Türlü işit! . 
meler ve antika eşya ile dolu bir yer. 
di burası. Ucuz hiç birşey yoktu. 
Fakat bir bakıma çok karışıktı. DcL 
şemeyi yeniden tarızim etmek ve boş 
kalan yerleri çiçeidnle süslemek ne 
güzel olacaktı. 

Çiçekler görüyordunuz. Fakat htı 
çiçekler pencere içc .. i:erine konuJm .. ş. 
tu. Konuşmalarrmıı; bir ara tavsayııt. 
ca sqrdum: Aca!>a ~içekJeri neden 
pencere içerilerine koyuyordu?. 

Arkası pek dik antika bir iskem. 
le üzerine oturuyoTt.lt•. Elleri biribiri. 
ne t{avuşturulmuş "'arak dizleri ü1.e. 

rinde duruyordu. Sualime birdenbi .. ~ 
cevap vermedi. Se~'z1ik bir müddet 
devam ettiği için 'üzümü ona çevir. 
dim: 

- Siz, çiçeklerden daha sevimE. 
siniz, diye söze başladı. Fakat ·ıeıı . 
ceredeki çiçekler, dışardan geçenle. 
re zevk verir. Bu ~=çekler daima o. 
rada bulunur. Hatta, hen Parist•! 
bulunmadığım zamanlar da çiçek1.!r 
~ene orada... Lakitı. bunun esrar1~ · 

kimseye söylemem~:, azmindeyim. 
Pent:erenin y:ın·ndan ayrıla~:ık 

kendisine yakm bir iskemleye otur. 
dum: 

Türk topraklarının en bol verim· 
1i bir parçasrm su bastı. Bin beş yüz 
ev yıkıldı. On bin kişi açıkta kaldı, 
milyonlarca liralık zararlar hesapla
nıyor. Hesap, durgun akıl işlerin -
dendir. Biz, şimdi felaketin acı yü • 
zile karşı karşıyayız. Böyle demler
de, akıldan önce kalbin vazifesi ge
lir. 

Yirmi milyona paylaştırılan on 

bin yurttaşın felaketi, göz açıp ka
payıncaya kadar gelip geçer. Bunun 
en kısa yolunu bulmalıyız. 

Daha geçen gün F ransada bir 
barut fabrikası patladı, otuz, kırk iş
çi öldü. Bu vazife kurbanlarının acı· 
smı bütün Fransa çekti. Derdini bü
tün F rnsa paylaştı. Arkada bırak -
tıklan dullarla yetimleri bütün Fran
sa ana ve evlat yerine koydu. 

Bize düşen büyük iş de işte bu -
dur. "Kızılay,, tek başına bu büyük 
yarayı saramaz. Gazeteler, yerli ve 
burada kazanan yabancı kuramlar 
hemen knnıldamalı, yardım listeleri 
yapmalı ve bu dert elden geldiği ka
dar çabuk ortadan kaldırılmalıdır. 

Adana faciasının, ilk yaraları 

böylece sarıldık tan sonra daha geniş 
ölçüde calrşmalıyız. Bugün azğm bir 
canavar gibi kıyılara salan (Sey · 
han) da bir (Nil) cömertliği saklı · 
dır. Sağlam bentler, yıkılmaz, duvar· 
larla bu coşkun ırmak kuşatılmalı, 

S. <iezgin 

yazın kurak günleri için yedek ha ~ 
\'U7lar yupılmalı, cetveller, kanallar 
ovaya birer can damarı gibi uzahl • 
malıdır. 

Bütün bunların başarılması belki 
çok vakit, bd paraya, ergin tekniğe 
lüzum gösterecek. Fakat şimdiye ka· 
dar başardıklarımızın hangisi ba§ • 
langıçta bundan kolay, bundan ha • 
fifti. Aydınlık istikbali durbinsiz gö· 
ri.ilebilen böyle büyük ve kutlu bir 
iş uğrunda memleket her şeye kat • 
lamr, tayyare vergisi gibi bir imar 
vergisine bile. 

Bugünkü gazeteler, Atatürk'ün 
on bin lira verdiğini yazdılar. Onu, 
zaten vatanda her kanayan yaraya 
eğilen birinci adam olarak görmüş • 
tük. Bunda da elbette ikinci kalacak: 
değildi. Yalnız şu var ki o:rnn yap -
tığı işlerin bir çoğu taklit edilemiye
cek büyük çapta hamlelerdir. lmre • 
nilir, şaşılır, borçlanılır işte o k~clar. 

Bu sonuncusu öyle değil. Yardı • 
mı herkes, kendi gücüne göre yapa
bilir. atalarımız, ··Bütüne gelen ke
der, düğün bayram olur.,. demigler • 
dir. Bunu ters anlamamalı. Çünkü 
herkesin kederi, gülenin kalmaması 
ile ödenemez. Fakat bir felaket kar
şısında bütün millet, yürek yüreğe 

verirse, bu sevginin büyüklüği.inü 

duymak, bir bayram olur. Biz de öy
le yapalım. 



Sancak müzakeresinin Cenevre'de 
konsegın bu toplantısına alınmasile 

Meselenin müstacelliği 
ta '{dir edilmiş oluyor 

Milletler Cemiyeti bir karar vermedikçe 
şimdiye kadar yapılmış olan intilıabat 
muameieleri lıii.kii.msii.z ilan oiunmaiıdır 

- Bu işin Milittler CemiyetinJc 
tetkikini biz de tr.s,·ip ederiz. Fakn t 
lakenderun Türkleri eza ve işkence 
altındadır. Mesele bir taraftan mil. 
zakere ve tetkik edi:.Sin, fakat dahn 

ÖÔLE NEŞRtYATI: 
Saat 12,30 Pllkla Türk muaıklal. 12,60 

Havadla. 13,05 PIAkla baftf mtılllk. 13,25-
H ,OO .Muhtelit plll.k De§riyatı. 

AKŞAM NEŞRtY ATI: 
Saat 18,30 pllkla danll muatklai. 19,30 

Konferana: Doktor FahretUn Kerim taratın 
dan. 20,00 Rltat ve arkadafları tar&fmdan 
Tllrk mu.'lJk"..sl ve halk §&rkllan. 28080 Safiye 
,,. arkadaflan taratmdaDTUrk mumklal ve 
halk §&rkll&n. 21,00 Orkeatra: 

1 - Suppe: (Bandlttenatrelcbe) uvertar. 
2 - Grtqt: (Sabah) (Aıaltru) mn daUı. 
3 - .HallJart: (Ktınzevtnln çantan). 
4 - B . .H. Hellmund: (Wonnetrawn) en 

termazo. 
~ - Kalman: (Çayırlık gWU). 
Saat 22,00 Ajans ve bora& haberleri. 22,80 

PWda aololar - ıı:rteet gOnUn programı. 

23,00 Soıı. 

F raua latlkbıete yeni bir telkin. 
de balada: Ttlrldye arzu e. 
dene Sanw meselesinin bıı 

&Jlll oauda lapaaya hadiseleriııJ 
mbüere ıp. toplanacak olan Mil. 
lelin Cemiyeti konsey içtimaılıda tet. 
kik olmblleceflnl bUdfrdJ; bu tei. 
kin htiktmeqe ae mu"fık görUldillfu 
l~n bu l§ln miza.keresi konsey ruz. 
namesine almmak tlHre icabeden ~. 

lt'bbüs yapıldı. Buu için Dış itler 
Bakanı Tevfik RUıtii Arasın bafkan. 
lıiı altında olarak derhal Ankaradaıı 
hareket edecek olan Ttrk heyeti illi. 
klnunun on dördtidde Cenevrede bu. 
)anacaktır. Milletler Cemiyeti kon. 
aeyf de bir taraftan ispanya hükume 
tinin şiklyetlerinl tetkik etmekle be 
raber, bir taraftan da Türkiye ile 
l'raD.18 arasında meydana celen San. 
cak ihtlllfını mtlzakere eyliyecektir. 

enel buradaki halk ~.zylkten kurta . .---·---------- ..... 
rılsın.,, Dediler. 

Hakikati halde daha evvel Millet. 
Jer Cemiyeti nezdinde bir teşebbtl.1 

ola111ta. Fakat bu teşebbüs üzerin'.! 
t.kenderun ve Antakya meselesinin 
mllukeresi, konsey1n normal olarak 
,apaeail şubat içtimaına kalmıştı. 
Halbuki bu arada ooşlanan Suriye ve 
Labaaa intihabatın& &ncak ahallıı: 

4e kanftınlmak istendi. Halk kendi 
analarile intihabata iştirak etmeyin. 
ee cebir, şiddet ve işkence vasıtaları. 
u hqvurulda. Bu halin neticesi o. 
Jarak bitin Sant"ııtkta işler çığırm. 

dan çıktı. Sancak meselesinin Büyük 
Hfllet Meclisindeki mtizakeresind@ 
söz alan mebuslar, ~ok hnk!ı olarak 
hUkOmete: 

Tevfik RUttU Aras, bu sözlere 
karşı: 

- Meclisin bu husustaki hassasi. 
yeti~ yerindedir. Hükdmet bu yo:. 
da işaretleri bir direktif olarak kabul 
eder . ., Diye cevap nrdi. 

Şimdi bu iş, ı<onseyia bu def aki 
feYkallde içtimaına alt ruznameye a . 
hnmakla meselenin r"Ustacel mahiye. 
ti takdir edilmiş oluyor. 

Şu halde konsey, her şeyden evvel 
bu işin müstacel surette tetkikini ica. 
beden vaziyeti röz önüne almalıdır 
İskenderun ve Antakya Tilrklerin! 
çok atır tazyiklerden kurtarmak için 
mahaUine bir tahkik heyeti ~ollama. 
hdır. Bu heyet, mesele hakkrnd.t 
'Milletler Cemiyetinden en aon karat 
çıkıncaya kadar Sancakta kalarak 
biitün idare teşkill\t~n üzuinde mü. 
rakabe yapmalıdır. Aynı umand:ı 

meselenin Milletler Cemiyetine inti. 
kal ettlilne ve bu c.<miyetten bir k, . 
rar verilmedikçe artık lskenderun 
Sancaflnın mukadMratına ait bir ln 
tih:ıbat işi de menuu bahsolamıya 
cağına göre şimdiye kadar burada ya. 
pılmrş olan intihabat muameleleri de 
hükUmstlz flln ohınmahdır. 

ASIM US 

Garp ceplleslaile 
slk6aet var •• 

Yazan: Sadri Ertem 
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yen,, efendilerinin canlanm sıkmamak, • s. Enurum ~ _ • 11am...u A U.ll> 
onları eğlendirmektir. Kolonilerden gü-

1 
.. __ • ___________ _. 

.zel kuıtüyleri, dünyanın en tatlı mey -
vaları ve dünyanın altın oluklu ıervet- 11111-----... --- ... ---... Perteml9e omu 
teri akmalıdır. Koloniden beklenen bu • 
dur. 

Ö!üın haberinden, facialardan, kan -
dan bahsedilemez, mutat budur. 

• • • 

Ta kvim 
GllD dol'UfD 
ocıa batlfl 
Babü DUDaa 

otıe DalDUI 
Ddndl aauaaaı 

tO L Kl. it L Kl. 
5Ranı 6Ram 

714 ı ıs 
16.41 lfi,41 
6 t)() 600 

120J liD7 
14,28 14,!8 

Halkın sıhhatini al~kadar 
bir mesele eden mühim 

• . ' Sir~ ·e yerıne sırke 

ruhu mu satılıyor? 
Lüzıımıından faıta sirke ruhu aıan /abrıka/a,. 
kendılerıne fa~ıa geieni nasıl kulıanıqorlar? 

Zaharofun geçen 
aşk safahatı 

(5 inciden d6oom) 

kat Zaharof herhalde benden dan ı 
aaabl bir haldeydi. 

Kendisine blraı sükftnet vermt>k 
ve tablillie HVketmek için eline pa ·. 
ınaklanmla dokunarak: 

- Sofra takımınız pek hoşuma gi. 
diyor, dedim. Buıaları nereden aldı. 
nız? 

Banlar, onan meşhur altın softa 
takımı idi. Benim böyle bir iprett~ 
balunmaklrtnnı da bekledlfi muha'k 
kaktı. Hemen elimi elinin içine ala. 
rak, daha tabii bir HSle dedi ki: 

- Şu gtirdQttnlz btl:ytlk tabak 
lan bir Parls satt:J salonunda gör 
dlm. .Uzel terler dcftl mi? Remt>n 
satın alıp en iyi Dtr kuyumcuya git. 
tim. Ve bana aynı çeşidden tam h'r 
takım vUcuda getirmesini istedim. 
Esas tabaklar yüksek bir Fransız al. 
lmlnindl. Sonra parBBız kalmış Vl' 

satmıılar. Sonradan tekrar geri ai. 
mak lstediyse de tAl.>fi satmadım. 

- Fakat pek zalimane davranmış. 

sınır.. 

AŞIKLARIN RN AC tlRI 

Kahvemizi içtikten MOnra yukar· 
tekrar 7a11haoeslne geldik. Gelişi 

gür.el konuımalanmız yeniden k~i l. 

dl ve rördfittim a!ftkların hu en ac:ı. 
lbl birdenbire btni kolla rı arasrr.ıı 

aldı .• . . .. 
Bu, onunla bu!uşmalanmızın h'. 

rfndsi idi. Sonra birçok kerreler da • 
ha baluftuk. Ve bfig11n o hatırad~n 
çok uzak bir meaaf~de bulunmaklıfr. 
ma rafmen, bence pek azizolan bir 
arbdqbfın aami?ldyetlnl tarife ken. 
dlmde hak slremiJ orum. O zaman 
daha bir pnç kız denecek yaıta o&. 
maklaberaber - garip değil mi? -
bu ihtiyar adama k11rşı derin bir r.u. 
habbetim vardı. 

Zaharof kendlsiCAC gelen paketle'i 
ula elile açmazdı. Bifiai, bu pakt:t 
lelin içerisinde bir bomba bulunması 
ihtimalinden bah.wtmlttl. Blnaenn. 
leyh Zaharof, ken•liAine has bir fel. 
sefe ile bu paketltti önce kltiplerine 
~tırırclı. Fakat htlnJm gönderdiiiuı 
fi~ kutularmı kandi ellle açtılı ,u;ı 

Geçen gün 
ru 

sedecefim. 
yazar, allkadar 

Mul&arririmize :m- kamlann görii 6 
kat veren Bay nüne korsanız b 

Eyüp bize, hem 
hizmet etmit olununuz.. Anlatayuo: 

&kiden btanbuldaki kuru yemitf 
terin elinde monim geçmesi yüzün 
satılamayıp kalan incir, kuru ibUnıl 
ıirkeciler ahr, fıçılara basarak bu 
halis sirke çıkanrlardı. Bu yüzden b 
bizim Uzümlerimiz çürümez, heıD 
ha1Jr temiz llirke yerdi. Uç dart 
var ki airkeciler semtimize uğrama• 
du. 
. - Acaba dedik. Halk airke yeın .. 
ten vu mı ıeçti. Sorduk, ıorqtu 
Sirke ıarf iyatı eıkiainden daha ço 
Hem fiyatlar da dilpnüttü. Euılı 
kı"kat U.serine tunu öğrendik. Deri ı 
rikalarmda airke ruhu kullarutmekt' 
dır. Ancak fabrikalar bu sirke rub 
hariçten getirebilmek için iktnat 
!etinden müsaade almak mecburiyeti' 
dedirler. Bir fabrikaya bet ton ıidte 
hu kifi gelirken bu fabrika lbti 
25 ton olarak glSltermekte, vekil 
bu kadar airke ruhu ithali mlluad 
almaktadır. Bundan sonra da sirke 
memleket gttmrillderinden acusd 
serbestçe girmektedir. Fabrika fhd1' 
cından fQ!a airke ruhçu ~ · 
re aatınakta ve piyasada görülen 
lerin hemen bir çolu da bu m<tme ı '!Jlıl• 
nndan yapılmaktadır. 

Sirke ruhundan airke yapmak 
çok kolaylaımıı bir ittir. Bir CH 
kesi içinde bir miJrclu sirke ruhuna 
hayli su lmnttınnaıuz airke ol 
Halbuki e1kiden sirke imali çok • 
Fıçı tedarik etmek, adam kullanmak. 
müddet beklemek, airkeyi sürmek 7 
külfetli ve masraflı itlere ihtiyaç ,.. 
dı. 

Ne Büyük Harpten, ne de Römark'm} 
mqhur romanından bahsediyorum. 5 
birinciklnun tarihli Havas ajansının 
Sancağa dair verdiği bir haberden bah· 
.etmek istiyorum. Havas, Sancakta te· 
riSr yapılmadığını, halkın tazyik edilme
dilinl •e bayatın normal olduğunu bil -
diriyor. Sancakta normal hayattan bah· 
aetmek, terörün bir an için durmuı ol • 
dufunu kabul etmek mümkün değildir. 

Efer it sadece karııtıktr tlf jimnasti -
ğinden ibaret katsaydı, sokaklarda in -
unlar yalnu sözle düellolar etseydi -
ler, o saman bir lif ebeliii ederek bir 
kaç 1&tırla karııdakini mat etmek im · 
klnı olurdu. Halbuki buıtın kartımıza 
çıkan hidiseler sözü sıfıra indirmekte • 
dir. Yalan bilmiyen rakamın, dili, fo -
tolrafm gözü hakikatin cephesindedir
ler. 

Renk!eri, aıruflan, dilleri · · · bir a- ·
pirin hizmetine girenler elbette ıuaa -
caklardır. Susmak vazifeleridir. Ditleri 
kenetlenmit gibi, dilini yutmuı gibi, put 
gibi duracaklardır. Susmak onların, IÖy-

Akfam namam 
f'•tm ......, 
lluak 

J6,41 
18!0 
S28 

:6 .ı r 
189.0 
528 

, hesisdf. Geçen hafta n~rettiffm b' ı 
mektubundan bunu anlayabillrslnizH 

Sirkeciler bu masraflardan ku~ 
mak için sirke ruhundan alrke ya~ 
yolunu tuttular. Bu yol tutulalı~ 
de bizim satılmıyan üzümler elidll"j 
kalmaktadır. Her sene 15-20 bin t;· 
üzilm sirke yapılmak için ıirkeetlet .,.. 
rafmdan abnırdı, fimdi senede 200 'f'I 
val tlaiim ancak satılıyor. Bunu ala' 
bir kaç ıirkecidir. ı 

Satılmayıp etimizde kalan ü~ 
incirleri fakirlere, çingenelere v~ 
ruz. Eakiden üzilm kalmca dUıUr?. 
dik. Şimdi ne sirkeciler ne turıuc~• 
lıyor. ne inhisar abyor, bedan ctar· 

Havas ajansı bir ıey yok, bir teY ol
madı diyor. Havasın yerinde kim oluydı 
böyle söyliyecekti. Havaım veyahut her 
hangi bir ajanım vuifcsi mücerret bir 
hakikati, mücerret bir davayı konımak, 
hudutlar, ufuklar, insanlar arasında ha -
kem rotil oynamak değildir. Onun için 
Havas rolünil yapıyor. Bunu böyle söy· 
temeğe mecburdur. Çünkü onun vazi • 
fu i bu davada inkardır. Zulmü, tazyi -
ki, fac:iayı, terörü kim evet diye kabul 
eder? 

Sonra Havas, ve arkaclaJ)~m dünya -
nm üzerine buna benzer hal• · ·:re k ·. 
nıksamışlardır. Kolonilerin her saniye 
geçen, her saniye yenisi doğan hadise 
terör, zulüm, tazyik, kin ve insanların 
kuıtar ve balıklar gibi avlanmaııdır. 

Antenlerinde milyonlann ölümünü bir 
a.;.tırla, bir cilmle ile anlatan dünya ha· 

ber .. ~:ri rakamlar milyonu bulmadı di· 
79 haberi enteresan bulmazlar. Entere· 
nn bulsalar bl!e nzifelerl; zarU ulon
Jarda yumupk koltuklarda sade tebeı· 
ıi.im, sade DtJt'e aTlamak olan "epikür -

Tılm geçen IODlart ~44 34., 
Jcmek bizim vazifemizdir. Çünkü cina - ______ .._ _ __ ... ___ .,, 
yete kargı kimse ıusamaz. Elli adam 
Antakya sokaklarında mitralyözle bi -
çildi. 7-9 yaıındaki çocuklar tarkı söy 
lcrken ycllarda yaralandı. Yaralılar ha· 
14 hastanededir. Sillhsız halk bir kl • 
nunuevveldenberi kolonel Merıon'un i
daresine tıpkı bir kale gibi terkedilmit • 
tir. Milisler hükQmet dairesini zaptet • 
mitlerdir. 

!'dm ıuııuı gQDJert 21 20 

Dahası var. 
Antakyada daha dUn, yüzlerce Türk 

evi basılmıştır. Şehir yağma edilmiştir. 
Polisler ellerinde listeler sokaklardan', 
evlerden, dükkinlardan Türk topluyor· 
lar. 

Bütün bunlar hakikattir. 

Sadakai Fılır 
En iyi l)'i Son 

K. K. K. 
Buiday 14 12 11 
Arpa 19 00 00 
Uzüın 100 84 60 

YURTf AŞ 
Hiçbir iı görmlyen kuvvetli bir 

su cereyanından elektrik elde eder 
gibi, her yıl dağınık bir halde laraf 
edilen (Fitre) yi bir araya toplıya
rak yaralanmızm, eksiklerimizin 
en ehemmiyeUilerinde kullanmak 
ve bu işin her yıl verimini artırmak 
bütün vatandqlarımızın benimse
meleri 18.zımgelen vazifelerden biri
dir. Onun için Fitre ve Zekltmı 
Hava Kurumuna ayır ! 

Fakat Havas bunlara da ha: ır de . 
meğe mecburdur. Zaten hikmeti vücu -
dü de budur. Biz ıztırap duyuyoruz. 
Hakikat bizim ıztırabnnızla beraberdir. 
Bizim gibi konutanlar ateı çemberi i • 
çindedirler. Ne yapıyoruz, sadece facia-
ların hakikatini söylüyoruz. Bunu da •--------------=ı 
söylemiyelim, buna da mı susalım? .• --------------
Doğru, biribirlerini garp cephesinde SÜ· p HllA 1 1 &iM llWllM ı w 
kiınet var diye yirmi milyon insanı bi - D M b l Al• .. 
ribirine yediren göbekler, enseler' kal - r. .. e m e 1 
çatar için dünya &at!- söylenecek bir i Beoli1Je mütehas•ısı 
söz vardır: 1 Köprtlbaşı EmlnlnU han Tel: 21915 

Butcyyok! ı .... ma ..................... , 
Havuda bunu söylilyor. 1 

1928 senesinde hususi ltlerlm ·I~ 
bazı mUfkUlita t .. oadUf etmiıttm. 
Kendisinden tav.sinde balunmuını 
istemittlm. Derhal bir telgraf ve o. 
nun akabinde bir mddup gönderdi. 
Şöyle diyordu: 

yoruz. ~ 
Sirke ı uhu ·halkın sıhhatine ~ .. t • 

"Bazı it adam1ı1nnın eiılnle bazı bir maddedir de ... Halis sirkeden '#' 
tşltr girmek iste•llfinl aiylüyordu. kımızı mahrum bırakmamak, sıbl", 
nuz. Onua üzerine aize (Herhangi bır korumak için sirke ruhunun fa! i~ J, 
it mukaYelenamesli:n alelacele lmzah. nn ihtiyacından fazla ithal cli1111ed/ 
mayınız.) diye bir telgraf çektim, tJ sirke ruhlu sirke satanlann tlddeti' 
marım ki tavsiyemi tuttunuz &eV";'. zalandınlması thtmdır.,, _J 
lim. Bir iş görmek hususunda y:ı 'lr. Bay Eyübün ıöylediklerl~i ~~ 
lan tekliflere muvafakat için dairıa Alakadar makamların bu iti eheoı-' 
vakit vardır. \"e il'1zalamadan en?l k le gözleri önilne oyuyorum. ..._ 
tekrar tekrar redd kten hiç ı ;. " v 

v~- / 
zarar gelmez. Site :mzalatmak lrfn ~· il. 
rıeden ısrar edlynriı.r ataba! He. muhakkak--tı-".e_aa_n_ın_m--kf_._J_ ~, 
halde sizin menf.ı2tiniz için de~1• -..-~ 

süz heyecaalanm t\:n çok~.,. 
kendi menfaatleri içindir.. Nette~ lecek bir kaideye h~ykel ıtbl ~ 
itibarile imzalama EvvelA vU'lc. 
sek bir adlt mtişavirle istişare edlnb. mıştı ~ 
Bu derece ileri aitmeklttiml mazn,. Nihayet bir gthı tam bl-~ 
görüf\!lz. Fakat "h benim hlmavesiı içinde kendiAlne, bir başka r;11' 
küçük sevglllmsiniL ve dostça tavıdve bulduğumu söylemete mee';..,,, 
ye ihtiyacınız var. işte hiç teredJOt dım. Gent", kunetU ve ta .. 
etmeden ''eri:yorum .. ,, ka bir sevgili.. ...ı-"' 

Bu mükemmel ıa · r tavsiye idi. Kei. Zaharof bu habeıi sessi• .. ti~ 
ke daima dinleseydim. Fakat dinle. bir vakar içinde karşıladı. Bl Pf 
medim.. r.e karp senenlıte b11Jaamad._ 

• • , • 1 , , • • ayrıbpmı& kaU idi. 
Daha ne JU&Jllll? Beni MTclftl - 8 O N -
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Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
~ Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan apğıda yazılı (7) grup 
rnalzeme her grup ayn ayn ihale edi imek üzere hizalarmda ~ gün ve 
saatlerde Haydarpa,acla 1 inci itletme komisyonu tarafından açık eksilt • 
tne ile sabn almacakbr. 

lateklilerin malzeme bizalanncla yuylı muvakkat teminat ile kanu · 
tıun tayin ettiği vesikalan ve kanunun 4 üncü madesi mucibince ite gir · 
meye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri l&zmıdır. 

Bu İfe ait prtnameler Haydarpapda 1 inci İflebne Komisyonu tarafın · 
dan parauz olarak verilmektedir. · 

l latanbul Levazım Amirll§i 
Satınaıma 

Komiayonu ilanları 

Alker konap kalorifer teaiatmm 
tanilii :4--12-1938 Pertembe aü· 
nü ... ı 14.30 da Tophanede Satm • ı 
alma Komisyonunda pazarhkla ek • 
ai1tmesi yapdapkbr. Ketif bedeli 
600 liradır. Dk teminab 45 lincbr. 
isteklilerin kanuni veaikalariyle be • 
nber belli saatte komisyona ıelme
leri. (261) (3549) 

1 - 7,200 M3 -- emıanr muhammen bedeli 288 lira ve muvdckat -------------
~ Beyoğlu Dörtlüncü Sulh Hukuk 

ıenünab 21 lira 60 kurut olup 21. Xll. 36 Pazartesi günü 18at 10 da. Mcıhkemesinden: 
2 - 1 adet cereyanı daimi Elektrik motörü muhammen bedeli 395 Beyoğlunda eski Çukurcuma yem 

lira ve muvakkat teminab 29 lin 65 kunıt ol\ıp 21. 12. 38 puarteai günü Kuloğlu mahallesinin Acıçeame soka· 
saat 1 O da. ğmda eski 65, 67, ı yeni 36, 38, 1 nu-

3 - 87000 adet adi tuj'la muhammen bedeli 565 lira 50 kurut ve maralı apartmıanm 288/24 hialeai 
muvakkat teminab 42 lin 45 lmn1' olup 21. XD. 38 puarteai günü a • Mahcur Edmon uhdesinde olup açık 
at 10 da. arttırma suretile 11.1.937 tarihine mü

sadif pazartesi günü saat H de satı-
4 - 45000 adet Manilya biçimi kiremit 300 adet Manilya biçimi ça· lacaktır. Tamamının kıymeti 14210 li-

tı kiremidi muhammen bedeli 1704 lira 60 kul'Uf ve muvakkat teminab 127 radır. 
lira 85 kuruş olup 21. 12. 36 pazartesi ~ünü saat 10 da. Tafsilat: Mezk!ir apartıman birlbi-

5 - 625 rulo ala cina karton bitüme (26. 30 ve 40 kiloluk) mu . rine demir geçitlerle geçilir iki kısım
hammen bedeli 3869 lira 25 kurut ve muvakkat teminah 290 lin 20 ku · dan ibarettir. Bu kısımlar üzerinde 

cem'an 13 daire vardır. Bodrum katı 
fUf olup 21. XU. 36 paZartesi günü saat 10 da. sokağa nazır iki dükkan 9 odunluk 

6 - 1 O adet delme makinesi, 1 O adet el testere makinesi muham · bir heli bir odadır zemini çimento dö-
l!len bede& 2150 lire ve muvakbt teminatı 161 lin 25 kurut olup şelidir. 
24. 12. 36 perşembe günü saat 10 da. ı - Numaralı daire bir koridor bir 

7 - 2000 tite telgraf mürekkebi muhammen bedeli 854 lin ve mu- hell iki oda ve bir merdivenle bodrum 
~t teminab 64 lira S kunat 24. 12. 36 pe~be günü saat 10 da. katmdaki odaya inilir. Sokak cihetin

de balkonu vardır. 

eyoğlu VakıflarDirektörlüğü ilanları 

Kiralık Emlak 

2 - inci daire bir koridor, bir mut. 
bak bir kiler bir hell Uç odası vardır. 

3 - Bir koridor bir mutfak bir h~ 
ll sokak cihetinde cameki.nla aynl
m.J§ bir oda arkada iki oda vardır. 

4 - üncü daire bir koridor bir he. 
11 bir mutfak dört odadan ibarettir. 

Memleketin kuaürüne hizmet 
etmek maksadile 

1 ikinci ki\oun 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vern-1eğe başlıyor 
ı 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öi· ı 

renmek metotlarmm en mük~eli olan bu takrirleri, dilimize, 
memleketimizin tanmmıt lisan hocaları tatbik etmi§lerdir. 

Kendi kendllerıne 

F~~,~~~~~gilizce 1 
Her lisan 90 denten fazla aürmiyecektir. ı 

Memurlar ve askerler 1 

Üç aylık abone fiyatı olan 400 kurut üzerinden % 1 O iskonto 
görecekler ve bu miktan aylık müsav\ taksitlerle de ödiyebilcceklerclir. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

lainı ve adresler okunaklı olmalıcbr. 

r HABER gazetesi 
JSTANBUL 

Gazetenizin 11-n deralerlne devam için lfç arhk 
abone oluyorum. Birinci taksit olan 120 ku ..... 

ile gllnderllmlftlr. 
Adres: 

imza 

·---------·-·--------
Beyoğlu Pangalb Elmadağı caddesi 33 No. L Ev 5 - inci daire koridor hela mutfak -------------------------
Beyoğlu K.itip Mustafa Çelebi telgraf 80bk 13/19 Ev 

,, 
1 

,, .. AbduDab IOkak 18 No. Ev 
,, il ,, ,, 18 ,, ,, 

Sütlüce Mahmut ağa mahallesi ha mam caddesi diikkln 
Nipntepnda Muradiye caddesinde 43 No. b dükkan. 
Kuruçepne ve caddesinde 119/1 No. bana. 

Y ukenda yazdı valaf malların 31-Mayıa-937 sonuna kadar kinya ve
rilmesi 7-12-936 gününden ib°baren bir ay müddetle pazarlığa bırakıl

~~~teklilerin her~ Beyoilu vakıflar direktörlüğü akant kalemide 
· ftlıDeleri.. C3929Y 

lst. Posta T. T. Ba,müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 2000 kilo benzin açık eksiltme ile al,mecakbr. Ek

Iİlbne 21/12/ 936 pazartesi günü saat 15,30 da Galataaarayda latanbul 
Pa.te T. T. Bqmüdürlüğü alım satnn komisyonunda yapdacaktır. Muham· 
~n bedeli 580 lira muvakkat teminat 43,5 liradır. 

isteklilerin prtnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı eksiltme 
tiİnünden evvel yatmnak üzere her gün 8apnüdür)ük yazı işleri kalemine 
lıliirecaatlan. (3308) 

ıstanbul GllmrUğtl BaşmlldOrlUğUndeo: 
Gümrük aatqmdan: Sabpn üç uyıh ambumda safi 7500 kilo ağır 

Linıda 10595 lira 79 K. cleierinde A. C. markalı 75 JUVarlak terit halinde 
~ kiğıdı kapab zarf usulile ab f müdürlüğünce aablacaktır. Şartna • 
~r parasız bu müdürlükten verilir. MUftkkat teminat 795 liradır. Tek· 
lif ınektuplan makbuz karıdıimda 28-12-936 gününde IMt 14 kadar 
b.ı nıüdürlükçe almır. isteklilerin T1euet oduına kayıtlı oldulclarma dair 
teailcalamu wulü dairesinde teklif m ektaplarma koymalan pıtbr. Mek • 
llap1ar aynı günde ... tıs de •bt alonanda açılacaktır. Tekliflerin şart· 
~elerimiz altında ayrılan yere yaz dJp prtnamelerle birlikte zarfa ko • 
lllllnıuı mecburidir. Dejeri 10595 lira 79 kurut- (3514) 

kiler, Uç odadan ibarettir. 
6 - Üç numaralı dairenin aynidir. 
7 - Dört numaralı dairenin ayni-

dir. 

:. lstanbul Belediyesi ilanları 

8 - Beş numaralı dairenin aynidir. ı numaradan 250 numaraya kadar 11/Kinunuevvel/ 1938 Cuma 
9 - Üç numaralı dairenin aynidir. nr~- ı 6 ,. ___ .... _..,! 

ıo. U. l2 numaralı daireler 7. 8. 9. 251 ,, 400 ,, ,, 12ınauunuevve /193 ~ 
numaralı dairelerin aynidir. 401 ,, ,, ,, 14/KlnunueYftl/1936 Puarteei 

Bundan başka üst katta altı sandık Belediyeden ayhk alan emekli ve öksüzlerin kinunuevvel 938 Gc 
odası ve bir tarasa vardır. Merdiven- ayhk maqlan yukanda yazdı günler de aylık cüzdanlarmdaki tediye ma 
ler klmilen mermer ve g~iUer demir. aayılUma aöre Ziraat Banb•mdan verilecektir. Ayhk uhiplerinin m~ 
dli': J:lekf.rik. ve terko~ ve hav~gazı caatlalf ilin olufftır. (8.) 3532' 
tesısatı vardır. Mesahaı sathiyesı 203 __ _ 
metro murabbaı zemin üzerine yapıl- Belediye zabduı talimatn•DMti nin 447 inci macldeaine (ücret mu • 
mıştır. Taliplerin yukanda gösterilen kabilinde au laflYIP satmayı aan'at ittihaz etmiı olan aaka1arm ve araba ile 
gUn ve saatte Be~oğlu dördüncU sulh au nakledenlerin Ye sucuların Belediyece halka tahaia olunan memba su • 
hukuk mahkemesıne baş vurmalan ve • . ... 
arttırma.ya girebilmek için kıymeti lan Çetınelennden ıu elmalen ve ka pıülauz kaplarla memba auyu tqma· 
muhammenenin %7,5 nisbetinde pey lan yasaktır.) fıkraamm ilave edildiği ilan olunur. (8.) (3543) 

akçası yatırmak şarttır ve delllllye ilk okullar · in lüzumu olan den aleti '---'- arf1a ebiltmeye • 
resmi ile ihale pulu mUeterlsine ait ~ • -.-... ft-
oldu"' ilin olunur. nulmuttur. Bu iletin hepsme 5433 Hra bedel tahmm olunmuttur • ..,.. 

gu (V. No. 19610) eletinin liateaile prtnemeaini iatiyenltt paraaız olarak levamn müdürlü • 

1 atanbul .AaZiye 
M ah.1oemuinden: 

iünden alabilirler. F.lmilbne 11-12-936 Cuma aünü saat ıs ele daimi 
Vçtı.MÜ HulouJr. enctiınende yapılacaktır. latekliler 2490 N. h kanunda yazdı vesika" 4'11 

Beyoflwıda Sa.1nr.ataemda 19 nu
marada mukim Mari tarafmdan & 
yoğlunda Salozağacmda 41 numarada 
kocaaı Ligor Bilevlç aleyhine mahke. 
memizin 93511078 numaraslle açılan 
bo§anma davumda: Milddeialeyhin i
kametglhmın meçhuliyetlne binaen ve
rilen karar da1reeinde ilAnen vaki teb. 
ligat üzerine mahkemeye gelmemesi 
hasebile hakkmda gıyap karan ittihaz 
ve ili.nen tebliğine karar verilmiş ve 

lira 48 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber telclif melr 
tuplarmı lavi zarflanm yakanda yamlı tünele saat 14 de adar Daimi 
Encümene vermelidirler. (1.) (3211) 

Viliyet hıfzıuıhba liboratuvan için lüzumu olan 85 kalem alat.,. 
edevat açık eksiltmeye konulmuttur• Liateai ve prtnamesi Jevazan mü • 
dürlüğünde görülebilir. Bunlann hep aine 1529 lin fiat tahmin olunmut • 
tur. istekliler 2490 N. b kanunda yazıb vesika ve 114 Hrabk ilk temimi 
makbuz veya mektubile beraber t 1-12-938 cuma günü saat 14 de Dr 
imi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3214) 

SATILIK APARTIMAN 

' 
muhakeme 23.12.936 gilııtı saat H e Cenebpqa Hastanesi rönqen aerviai için lüzumu olan 12 kam 
talik edilmiş olduğundan müddelaley. alit ve edevat açık eksiltmeye konul mutlur. Bu elit ve edevata 2539 li-

B/Jkırköy Sulh Htfkiml~: hin mezk\ir gün ve saatte mahkemeye n bedel tebrnin olunmuttur• Şutnameai ve liateai levUDD müdürlüjüncle 
gelmedifi veya bir vekil göndermediği 1 nda _ _... elİka 90 lira 43 im 

Abarayda Atatürk caddesi civann
lil İpebey mahallesi Tiryaki Hasan 

Emrazı akliye hastahaneainde tah- surette muhakemenin gıyabında icra görülebilir. atekliler 2490 N. h kanu 7-..aa v ve 1 • 
tı tedavide iken 1.4.936 tarihinden 30. olunacağı ve bir daha mahkemeye a- rutluk ilk teminat makbuz veya meklubile beraber 21-12-936 pual' • 

9.936 tarihine kadar ölenlerin metrü- lmmıyacağı tebligat makamına kalın teai günü aaat 14 de Daimi Encümende bulunmabdfl'lar. (B.) (3274) ~ 10kağmda 26 numaralı Uç daireli 
-Plrtıman 6500 liraya acele satılıktır. 
lçtrıdekilere müracaat. 

katı K.i.nunuevvelin 18 inci cuma gü.. olmak üzere ilAıı olunur. Ketif bedeli 991 lin 74 kanıt olan Beykoz Bozhaiıe yolunda kor • 
nU saat 13 den itibaren mezkiir hasta- _______ <_v_. _N_o_. _19607 __ >_ kuluk duvarlarmm tamiri açık ekaihmeye konulmuftur. Ketif evrakı n 
haneden Aleni arttmnaaı icra kılmac- /atonbul 7 ci icra .Daire.Mden: f81'bıunesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler baymdırblc direlm-

KURUN Doktoru ğmdan taliplerin müracaatı ve ölenler. Salih-Zekinin uhdei tuamıfunda törlüğünden alacaklan fen ehliyet veıikasile 2490 N. b kanunda yaD 
den alacağı olanlarla borcu olanlann olup Dervişenin alacağından dolayı vesika ve 74 Jin 38 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera • 

Necaeddin Atasagıın bir ay zarfında ve iddiayı verasette tahtı hacze alman ve yeminli üç ehli ber 21-12-938 pazartesi günü aat 14 de Daimi Enaunende bulunma· 
8er gtııı 16,30 dan 20 ye kadar bulunanlarm Uç ay zarfmda veraset vukuf tarafı::dan tamamına t2650) l drrl (1 ) (32 ) 

Llı il"-- ile mUracaatlan aksi halde k!lı- lira kıymet takdir edilen Üsküdarda 1 ar. · 72 
eUde Tayyare apartmıanlann- aw.ı 

dt daire 2 numara a de hastalan- nunu medeninin 534 cU maddesi ah- ~ Hasan ~aşa mahallesinin eski Hwuai idareden aylık alan em ekli ve ökaüzlerin Eylül 936 üç aybk-
llı k 1 kamına tevfikan hazineye devir ve in. 2 mükerrer yenı 202 numaralı kayd~n lan 9 /Kinunuevvel/ 936 r----'- criinünclen itibaren Ziraat Bankum • 

&bul eder. Cumarte~I gtlnlert 14 han 1 vm bir bap 11 - .. -m d yn\D ~fGU&Ua ·--den tikal edileceği alAkadaranm malfunu e eye --.u e ..ı__ rdiri"l kt. A bk --L:-•- • · Banka ·· dan il" ol ~~ 20 ye kadar muayene parasız. ademi tediyesi huebiyle açık artır.-. uan ve ece ar. y ~aennm ya muracaa an wıur. 
" olmak Uzere ilan olunur. "3537., maya vazedildiğine mütedair (Kurun (8.) (3504) 

........____-------·------• gazetesinin 19.11.936 tarihli nüshası- -
- DOKTOR nm birinci sayfasının üçüncü siltunun 

H ·· U da) ikinci açık arttırma tarihi 15.1.937 
DEM O S T E N=ı us eyin sman tarihine müsadif saıı günu olarak gös-

biatı Sabık Haseki hasta.hane21i dahiliye terilmiş ise de ikinci arttırması 5.1.937 ve l arın tecüme ldilliyahndandır 
mütehassısı muayenehanesi: LAieli Balı gUnU saat 14-16 ya kadar daire-

""'=,, Fiyatı 35 kuruştur Ltltuf apartımanı. Saat '-1 ye ka- de yapılacağı tashihen ilin olunur. 
dar. (V. No. 19608) 

ZAYİ 
7 40 sicil numaralı bisiklet ehli· 

yetnamemi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

OrtakiJy MMlak sokağı !1 
numarada Afldota 

ev. No. 19606) 

MADEN ve HAM ~YA 

~lman agentaaı vekilet yahut bll 
gibi qyalan satan Türk firmuiyle t.e. 
masta bulunriıak 18tiyor. 

• Vuttlaıı!.. Amaelveg 18, !MgMt:ı 
Aı,,..a 



ABON/:. ŞARJ LARJ 

alemlelcetlmbde 
Yatııuıcı yerlere 

Poata otrUgtne f 
ıttrmJyeu verıereı 

fillıll a a1UJı a ayWı Aylı.il 

1ecı uo :ışa ne 
coc ırıc 

l'Qrldyentn ııer D04Jt11ı merkeztnd• &UKUN'• 'lbone yuııu 

YAZJ VE YONETIM YERi: 

lat&nbul. Ankara Caddeal. l V .uu·ı yurdu) 

lld&re: ı"87G 
Telefon )Yazı tflert: 2ıua 

reıgraJ adreal: KURUN l.ltactıuJ 

Poııta ıruıusu No ce 
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erli ve pa 
eci 

ıtri 

Türkiye Cumhur:yet Merkez Bankası 

AK Tir Lira 
&...ı 

A.ltm ısaıı kilogram 17.090.83 
Baıık.uot, • 

Ufaklık. • • 
D&lılldek.I l\lulıabirler ı 

.24.039.623.60 
.. 7.041.2d8.-
,, 766.138.59 31.847.050.19 

Türk Uraaı: iL. 3. '1 98.593:~ 1 3.598.593.21 
Hariçteki mutıablrler: 

A.ltm utı kllograı 4.611.7Sl 6.486.797.90 
Altına tabvill kabil aerbeat 
dövtzıer. 

Diğer dövizler ve borçlu 

kliring bakiyeleri • • • • 

Bazlne t&Jıvillerl: 

38.892.16 

Zl.28.5.670.02 33.81 ı.360.CS 

vaziyeti 
1-A~ıP 

Serma.ye , • , • • 1 

(htJyat a.kpe9f • • • • 

ledavuıaekı Banknotlar: 
l>erulıte edilen evrakı oaktJy• 
Kanunun 6 .,,, B lDci madd~ 

terine tevfikan buine taratın. 
dan vald ted.lyat, 

Deruhte edilen evrakı ııaktiy• 
bakiyesi. 

1 

~L t 58. 7 48.563-

t. 12.004.611-

l 146.68.3.952-

19.000.000-

Lira 

1 .000.000-
1.551.182.5.l 

urşııığı. L 158.748.56.3-
Deruhte ecülen evrakı na.ktıye~ 1 

Karşıııgı tamamen altm olarak 
tedavUle UA.,eten vazedilen ı L. 

Reeskont mukabili UAveten ted.,, 13.5()0.000- 179. 183 912. -

Kanunun 6 ve R inci ma.d. 1 vaze~ ~·----------ı 
TUrk ı.ıra~ı Mevduatı 18.2.35.594.78 delerlııe tevfikan Hazine tar~ 
Oövb raııhhUdatı: 

Altın ıa bvlll kabl' döYizJer 
tmdan vaki tecüyet. ,, 12.064.611- 146.683.952-

• 1.152.33 Senedııt cttzdanı: 

Hazine · bonoları • • • ı L. .430. 281 .67 
rtcar'I senetler / ,, 21.f 92.685.S ıi l2. 1 .22.967.53 

Dlğt-r döVizler ve alacaklı 

ııı trln!? b~klyelerl • • 
1 
L.2~. ~ 07. 7~. 21 22.508.940.54 

Esham ve TabvUAt C'llzda.nı \ 
MubteW 1 1 ı t ı 79.692.316.48 

i Derubte edilen ewalo ııak- 1 
A lt1yentzı karşılığı esham ., .. _.37.215.660.23 

( tabvtıa.t ltlbar1 kiymetıe 

B Serbest esham ve t&.hYllı'\t L. 4.043. 729.14 41 .259.389.37 
Avamıtar: 

Altm ve dLvtz Uzerlne nıuu L 2.168.9.J4.17 
Tabvilllt Uzerlne avans. ı L.17.333.021.58 19.301.96'l.7 

Blalledarlu 4.500.000-
.Huhtelll 12.846. 70, . 1. 

.1lti. l7 t.~ . .1..-> Vekftn 

2 Mart lPSS tarihinden lUb&ren: 
il6. 17 ı."86.33 

lııkonto naddl yüzde fi 1-2 - Altu Uzerlıle avaııa yüzde • 1"2 

Deniz Levazım ~atınaı-ı I 
ma Komısyonu ilanları 

Tahmin edile n ~deli 2814 lira olan 60000 kilo muhtelif yaş sebze 
26-Birincikinun-936 tarihine rast lıyan Cumartesi günü saat 11 de açık 
ekailbne usulile alıncaktır. 

Şarmamesi Komisyonda her gü n parasız olarak verilir. 
isteklilerin 211 lira 05 kuruştan ibaret muvakat teminab İstanbul 

Vılayeti defterdarlığı Muhasebe müd ürlüğüne yatırarak mukabilinde a • 
)acak1an makbuz veya Banka temina l mektubu ile belli gün ve saatte Ka
aımpaıada bulun.an Komisyonumuza müracatlan. (3535) 

1 - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 kilo ek· 
mek, 21 - B. Kanun - 936 tarihi ne rastlayan Pazartesi günü saat 14 ı 

.... ._ ... -.__,. ........ _,. ····················~··· .. ..................... __ ................................ :: .. 
IBAV RAM fi 
yaklaşıyor ı ı 

Son günlere oırakmayınız 

PALTOLARINIZI 
MUŞAMBA 

PARDESÜ 
MANTO ve 

Kostümlerinizi 

.. :: .. :: 
!i 
:: :: :: 
:: 
35 

I~ •• .. 
ı: .. :: 
:: 
:: :: .. :: •• 

Her yerden U C U Z ve ii 
T E M 1 N A r L 1 si 

Yalnız GALATADA ~~ 
de kapalı zarf uauliyle alınacaktır. E''- ii 

2 - Muvakkat teminatı 2974 lira 32 kuruş olup Şartnamesi 198 ku· .• KSe yor ~j 
r ş ıııukabilinde Komisyonda her gü o veı·ilir. ii I! 

3 - işbu ekmek, şartnamesi m ucibince Denize ait olan fmnda imal i! Elbise mağazasından il 
' eccktir. ii tedarik ediniz. 1 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kan unun tarifatı dahilinde tanzim ede · i: •ı aa:.:•ımnm~;ım:u:::::=:::::m::::::: 

~•deri kapalı teklif mektuplannı bell i gün ve saatten bir saat evveline ka. •ı•---••••••••• 
r KMIMpaşada bulunan Komisyon umuza .:nakbuz mukabilinde verme 
·i. (3375) 

937 
l-l1va Kurumu Büyük Pıyangosu 

Büyük ikrami~~esi 
500,000 Liradır 

Aynca: 200.000, 150.000, 100 .000, 70.000, 60.000, 50.000, , 
33.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.0aO) lirahl 
iki adet mükafat vardır. Keıide Ydba şı gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5). ve (10) liradır ... Vakit kaybetmeden hemen bi· 
letinizi ahiuz ... 

Denizyolları 
ıŞLETMES ı 

Acenteler!: Karaköy - Köprilba~ 

Tel. 42362 Sirkccs Mtihürdaı Zade 
Uan telefon· 22740 -••I 

Yalnız bu haftaya mahsus ol • 
mak üzere 10/ Birincikanun per · 
şembe günü kallanası lizmıge · 
len Mersin yolu postasına bir gün 
rötarla 11 Birincikinun CUMJ 
günü saat onda "SADIKZADE" 
vapuru kalkacaktır. ( 3545) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaas1 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

e su: E ... nü 
zası 

!Tenvirat c~i No. 5 
Gö.:rlerin muhafazası ancak iyi 

ve temiz ziya ııe§redrn elektrik 

ampulleri ile !Labildir. Bcmurıı 

için çifte ispirallı olan Osra11ı 

ll!ll ampullerini kullanım::. Bu1 

suretle yüzde 20 nisbetindeda-1 

ha fazla aydınlık temin etmiş'1 

olursunuz. Avizeler · için 

40 ve 65 Dekalümenlik' 

ampuller kullanınız. 

ampulkrilS,25,40,65,100,125 
ve 150 Dekalumenliktir. 

~aoah doıruzdan akşam 

saat be ~ kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmrya ha. 
cet yo 1 tşte; havalandını. 

mış yem Tokalon pud1ası. 
nın garanti muhas.senatı 

bunlardır. Bu cazip hava. 
landrrma usulü, Parisli bit 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası tor. 
lanciır· lmış yegane hafit 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa ' ' a saf ve daha ha 
fiftir . Bu usul, Tokalon 
pudrasınm istihzanncia 
kullanılmaktadır işte bu. 
nun iç"ndir ki. Tokalor 
pudra~ı. rf aha muntazarr. 
ve dah:-ı mükemmel hiı 
tarzda yapışır cildi hemer 
h men görünmez bir güzel 

tik ta ı .... hası ile Kapıaı ve 
yüze tabii bir güzellik v~. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden ka!ın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya· 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık 11e parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, helki rüzgar, yağ· 
munm terlemnin icravı 
tesir edemiyeceği mat. saf 
ve sevimli bir teİı görünE:· 
ccktir. 

( 


