
lspanga asileri, milliyeti 
meçhul bir gemi 

batırdılar 

Sa,. Her Yenle 3 Kuruş 
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her kögde bir ebe 
buıunacak 

(Yazısı ! inci Bayı/ada) (Yazt.!ı ı inci sayı/ada) 

20 • 3 Uncu Yll • Say• 6812 · 752 • P A Z A R 27 HkkAnun 1936 

J.\ncak bu sahada muvaffak olamadığı takdirde Antakya 

L 
ve Iskenderunu işgalden çekinmiyecektir 

buda başka 
bir ses 

il 
eçenlerde İskenderun meselesi 
ile Boğazlar rejimini karıştır. 

mak ister gibi bir yazı neşre. 
iden "Saint _ Brice,, bu defa gene 
Le Journal gazetesindeki kö~esinde 
l'enj bir makale yazmıştır Fransız 

llıuharriri bu ikinci makalede Sancak 
İşine tamamen hatır ve hayale gelmez 
~eni bir istikamet Yermek gayretile 
Ş{iyle diyor: 

"Rivayete göre tc;kcnderun mese. 
lesi bir bahaneden başka bir şey de. 
tildir. Türkiyenin asıl iğbirarı Fran. 
8a tarafından vaktile karşılıklı bir Güzel Anta1.;yadan bir görünü.§ 

enıniyet mi~kı akdine muvafakat isviçrde çıkan "Biel,, gazetesi Ce. 
~dilmemiş olmasıdır. Böyle bir iğbL ncvrede Sancak müzakeresi başladığı 
tar rak haksız olur. Türkiyenin cm. 

:ı zaman şu yazıyı yaznuştır: 
l\iyeti Balkan Antantı ile, Sovyetlcrle "Dün öğleden sonra, Türkiye Dış 
~apılan misak ile, İngiltere ile akde. Bakanı Tevf i.k Rüştü Aras, bir elinde 
dilen itilaf ile, nihayet Milletler Ce. muahedeler, öteki elinde vesikalar 
l'l\iyeti misakı ile kefalet altındadır. oldu~u halde, mütehayyir, fakat dik. 
li'ransa Türkiyeye hiç bir vakit en katli bir konsey huzurunda doğrudan 
kUcük bir zararı mucip olmadıktan doğruya İskenderun ve Antakyanm 
"~a Anadolu için yegAne tehlike istiklalinin istedi. Fran.~a, tam man. 
ş.ınrmren ıunyanın .J"C'lllŞlem~--.-.~a=as-ı altında bulunan Suriye ve Lüb. 
a~ıannı Habeşistan tarafına çevir. nan topraklarını azad edeceği bir sı. 

llı.clc suretile hizmette bulunmuştur . ., rada. Ankara, her iki yerin de ser. 
Saint • Brice'in bu çok kapalı üa. best bir rejime tabi tutuldukıa·rım ve 

~ni açık bir gazeteci diline tercü. şimdi Suriye hükumeti hudutları 
~ edersek maksadını şöyle hulasa içinde bir azlık kümesi teşkil edemi. 
~clebiliriz: yeceklerini hatırladı. Bunda hiç şüp. 

"İskenderun meselesinin vaziyetin. he olmadığı gibi, müstakbel Suriye 
rle düne nisbetle bir değişiklilc yoktur. hükumetine karşı ne gibi taahhütler. 
() halde düne kadar lskendenınun de bulunduysa bulunsun Fransa bu 
llıuhtariyetine raZI olan Türkiye ui. hakikati inkar edemiyecektir. B~ se. 
tin şimdi bu üç yüz bin Türk için ay. heple her iki taraf da müzakerata gi. 
~ bir istiklal istiyor? Anlaşılan rişmcğe haZirlannuştır. 
'rurkiye, Fransa ile karşıhklı bir em. Şimdilik, sadece bir takım tedbir. 
l\iyet misakı yapmak arzusundadır. ]er almakla iktifa olunmuştur. Haki. 
İskenderun meselesinin bir cephesi kat halde Iskenderunda kan döküJ. 
~enup hudutlarından Türkiyenin em. müş, Fransrz mitralyözleri Türklere 
lliyeti olduğundan Fransa Türkiye ile karşı ateş açmış, birçok kişi ölmüş, 
ltarşıhklı bir yardım misakı akdeder. \:eya yaralanmıştır Ankara. artık bu 

vaziyetin devam edemiyeceğine kani. 
~ bu iş de kolayca halledilir. Yani 
ltı Tü k' dir. 

uhtariyet şekline razı olur. r 1• Başbakan ismet lnönünün birkaç 
Ytnin istediği budur.,, gün önce söylediği gibi, "Türk efkarı 

ASIM US 

(Sonu Sa. 2 Sil. 3) 

. &rırıün 

nkaradan Geliş·
güzel mektuplar 

Yazan: Toplu iğne 
(Vçüncü sayıfamwda) 

* Kabak + öküz -? - . 
{Hikaye) 

Yaza: Sadri Ertem 
- Dördüncü sayı/ada -

• • • 

umumiyesi, müthiş bir heyecan için. 
de,, dir Bu itibarla Mustafa Kemal 
A~türkün herşeye hazır olduğundan 
şüphe edilemez. Ke.ıdisi, tıpkı Bo. 
ğazlar meselesinde olduğu gibi, dava. 
nın halli için bütün sulhçü yollara 
baş vuracak, ancak muvaffak olama. 
dığı takdirde bütün o havaliyi işgal. 
den çekinmiyecektir. 

tşte bunun için herhalde bir çare 
bulunamıyacağma kaniiz.,, 

iki Mareşal 
barıştı 

Çindeki örfi idare 
kaldırılı yor 
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f Rüştü Aras Paristen j 
~ alJrıldı ~ 
l Paris, 26 (A.A.) - Tevfik 1 1 ::;.1:.~::ıe~::;;:.n) 
E Müşahitler dün Ce- ~ 

ı ne::!~2:~:.:~nd::~_} 
g Fransız anlaşmazlığının halline ~ 
~ intizaren İskenderun ve Antakya~ 
~ sancağına gidecek olan İsviçreli, ~ 
~ Holandalı ve Norveçli üç bitaraf~ 
§ müşahit, bugün Cenevrede top- ~ 

~ laru:nışlar ve Milletler cemiyeti ~ 
~ genel sekreterliğinden kendileri- ~ 
~ ne refakat edecek olan Norveçli~ 
~ B. Anker ve İsviçreli B. Mottier '§ 
~ ile temasa gelmişlerdir. Heyet,~ 
~ yarın hareket edecek ve 31 ka- § 

~ nunuevvelde Sancakta buluncak-~ 
) tır. l 

ı S ~~e?ı~iK 1 
~ - llcinci sayı/ada - ~ 
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Müsabakamız 

r. 
~ın -

Aşk kralı 

Nankin, 26 (A.A.) - Mareşal Şangl 
Kay Şek tayyare ile ve refakatinde 1 ı-------------

Gezgin 

karısı ve B. Donald olduğu halde bu. 
raya geldiği zaman tayyare meyda. 
nmda kendisini iki yüz bin kişiden 
fazla bir kalabalık karşllamış Ye şid. 
detle alkışlamıştır. 

(Sonu:. Sa. 2 Sü. 5) 

Bunu tanu.•or musunuz? 
-25-

"Size Avrupa haricinde arazi vermek 
derecesinde ileri gideceğiz,, 

Paris, 26 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinde Pertinax, İngiltere ile 
Fransanm Berline karşı kabul etme. 
ğe karar vermiş oldukları hattı hare. 
ket hakkmda izahat vermiştir. 

Paris ve Londra, Alman zimam. 
darlarına şöyle diyeceklerdir: 

"Otarşi deliliğini bırakınız, dört 
senelik plandan vaz geçiniz, beraber. 
ce memleketinizi beynelmilel sermaye 
ve emt~ muhiti içine tekrar ithal e. 
delim. İhtjyat altın paranız yok, dö. 
viz mevcudunuz yok: Biz sizin men. 
faatinize olarak makineyi tahrike ça. 

lışacağız. Müstahsilleriniz, müstem. 
lekelerin iptidai maddelerini bizim 
müstahsillerimizin tabi olduklan şart 
ları aynı şartlar dahilinde elde ede. 
ceklerdir. Ihtimal size Avrupa bari. 
cinde arazi vermek derecesinde ileri 
gideceğiz. Buna mukabil siyasetini. 
zin istikametinde esaslı bir tebeddül 
yapılmasını istiyoruz. Almanya artık 
açıktan aÇığa taarruz hazırlıklarında 
bulunmamalı ve beynelmilel kanuna 
riayet etmek arzusunda oldu~~ hak. 
kında müsbet teminat vermelidir.,, 

Sonu. Sa. 2 Sil. 1) 

r 

Kilise hareket~ geçiyor! 

Kral ·Edvardı 'tenkit 
eden başpeskopos 

Fırsattan istifade ederek lngilterede 
dini hayatı canlandıracakmış! 

Edvard onsekiz yıllık şoförünü tekaüt etti 
lngilterenin sabık kralı Edvard, 

Madam Simpsonla evlenmek üzere 
tahttan çekilmesi sıralarınua, kralı 

ve onun sosyetesini şiddetle tenkit 
eden bir nutuk söyliyen Kenterböri 
baş pskoposu, kendisine yapılan bir. 
çok hücumlara rağmen fikirlerinde 
ısrar etmekle lngi1iz efkarı umumi. 
yesini yakından alakalandırmakta ve 
gazeteler, birinci sayrfalarında ondan 
bahsetmektedirler. 

Kenterböri baş peskoposu bu pazar 
günü radyoda bir nutuk daha söyti. 
yecektir. Baş peskopos, bu defa ln. 
giltere halkını geniş ölçüde bir dini 
uyanmaya davet edecektir. 

On gün evvel Kenterböri baş pes. 
koposu, sabık kralı tenkit ederken 
Yeni kralın saltanatı ile birlikte, mem 
lekette yeni bir dini manzaranın da 
belirmesini temenni etmişti. Bu defa 
yeni tasavvurlarını anlatmak üzere 
baş peskopos, bütün matbuat mümes . 
sillerini bir öğle yemeğine davet et. 
miş ve yemeği müteakip kendilerine 
yaprak sigaraları ve sigaralar ikram 
ettikten sonra: "Bütün milleti, dini 
bir hayata davet etmenin zamanı gel. 
diğine kani olduğunu,, sÖylemiş ve: 

l(cnj Böri Başvi.<;koposu doktor L<Lng 

"Umumiyetle ruhi n dimaği bir de. 
ğ·işme lazımdır.,, de~;ştir. 

n=iomı: Sa. 4 Sii. 4) 

l/iinlecin peşinden: 

Bir karşılık 
Gazetecilere mahsus bir rekabet e-ı 

seri gibi zanncdium atlamak ve atlat
nw.7• 1uUi.sesinin sıınturlu bir şeTdi 
galiba bu defa lngiliz ve Fransız dip
lomat 'kırı arasında. olmuş. I tal ya ile 
anla,şmak siyasetini geçen sen~ Frmı
sız lxı.~~ek"ili L<Lval dü.şilnmi!·'J ı·c Ro
ma an.la.,.<mı.asile tatbikine de gcçmi§ 
ol.dıığu halde 1 ngilterenin Fransadan 
habersiz okı.rak. ltalya iıe Akdeııizd.c 
n.nlaşma mii::uıkeresine giri.rmesi lilze
rinc ~:.mai F'm"1:s1: gc:xtc!cri: "Laval 
oynadı, Baldvin parsayı top~uyor!,, 
diyar'lar. · · 

Bize kalırsa lngili:z diploma.si.cıinin 
yaptığı §~Y Fron.sayı at'Uztm.ak olmasa. 
gerektir. Zira Lcmal evvelce M1lssnlini 
ile Roma. anlaşmasını yaptığı zanum 
lngiliz hükumdine hiç haber ııerme
nıi.şti. Bundaıı dol.ayı o vakit İıı9iliz 
hariciyesi ha.yli şikayette lmlırnmu§fıt. 
Dilimizde "Çalma Joo:rnyı, çalarlar ka
pım!,,, yahut "Eden bulur.,, diye bir 
söz vardır. Eğer lngiltere Fransaya 
1ıaber vermeden ltalya ile ankışma 
mifoa.keresinc girmişse Lavalin yaptı
ğına 'l«ı.r§1.lık ueriyar deme7:tir. 

Hasan Kumçayı 



Milliyeti gizli tutulan ir gemi ispanya 
asileri tarafından batırıldı 

Hükumet elindeki bütün şehirler asi tayyareler 
tarafından bombardıman ediliyor 

Bayonııe, 26 (AA.) - Asiler l\f.adrid, 26 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
menabiinden haber ahndı~ıruı. gö. Merkez cephesi - Tage ve Guadarra. 
r~ Cervera krüvazörü, Santan. ma mıntakalarında işara değer hiç 
derin sek.sen mil açığında Bil. bir hadise olmamıştır Guadalajero 
baodan gelen ve lngiltereye doğru roıntakasında Taracenada hafif tüfek 

Bu da başka 
bir ses 

gitmekte olan bir gemiyi tevkif etmiş. 1 ateşi teati edilmiş olduğu haber veril (Ustyanı ı incide) 

tir. MilJiyeti gizli tutulan bu gemi, mektedir. Halbuki bizim hatınmızda kaldığı. 
mürettebatı kruvazöre alındıktan son Madl'id cephesi - Asilerin topçu na göre, gene bu Saint • Brice cenap. 
ra, Cervera tarafından batırılmış. kuvvetleri hüktlmet~ilerin mevzileri. lan geçenlerde Iskenderun mesele. 
tır. ni bobard;man etmiştir. Cumhuriyet. sinden bahsederken şöyle diyordu: 

Berlin, 26(A.A) - Resmen bildiri. çi\erin topçuları asilerin mevzilerini .. 1934 senesinde Türkiye ile Fransa 
liyor: Son gelen ha~rJere göre, Is. ve tah.aşı?üt etmiş oldukları mevkileri arasında karşılıklı bir emniyet misa. 
panya kızıl kuvvetlere mensup gemi bombardıman etmiştir. Uç ffrari, kı akdi için teklifler olmuştu O vakit 
ler, Bilbao açıklarmda ve ispanya hatlarımıza iltica etmiştir. Prausanın bu tekliflere kulak verme. 
kara.suları haricinde Oldenberg - 500 KlŞJ ÖLJJJUŞ mckle hata etmiş olduğu şimdi anla. 
Portekiz seyrisef er kumpanyasına ait Sev illa, 26 (AA.) General Franko. şıldı. lskenderun meselesi şimdi bir 
Palos Alman gemisini zaptetmişler Ye nun askerleri Saragossa mıntakasın. fırsattır. Bu meselenin sıhhatinde 
Bilbao limanına götürmüşlerdir. da birçok taarruzları püskürtmüşler. Türkiye ile karşılıklı bir emniyet mL 

Ba.mburgtan kalkmış olan vapur, dir. Bu mıntakada düşman Belchite sakı akdetmek işi de hallolunabilir.,, 
Rote.rdama uğramış ve müteaddit Is. i e Saragossa arasındaki münakalatı Dikkat edilirse Fransız muharriri. 
pa.nyol limanlarına gitmekte bulun. kesmeğe teşebbüs etmiştir· nin dünkü sözleri ile bugünkü ifade. 
muştu. Gemide harp levazımı mevcut Bombardıman tayyareleri hükumet. si arasında adeta bir tezad vardır. 
değildi. Geminin bırakılması husu. çilerden beş yüz kişi oöldürmüştür. Bu Iskenderun meselesine karştlıkh em. 
sunda 18.zını gelen tedbirler alınmış. tayyarler, Cartagena, Muccia, Alican. niyet misakı işini - tabii Boğazlar 
tır ta ve Valanciayı da bombardıman et. vaziyeti doJayısile _ karıştırmak is. 

·Haberleri 
6 1ürk seçime f!lrmedik· Gizli bir komisyon 
teri için mahkum oldular kuruldu 

Halep 26 (Hususi) - Mebus seçi. Lizikiye, 26 (Hususi) - Sa.ncaW 
mine iştirak ctmiyenlerin muhakemesi. gelen Havas ajansı muhabirine dele~ 
ne 24 kanunuevvelde başlanrmştır. Doryo Antakya belediye reisinin D. 

İskenderun muhakemesince 6 Türk zmdan Türkiycdeki Türkler aleyhin 
seçime iştirak etmemekle itham ve birer şiddetli tenkitte bulunmuştur. Bir ts· 
Suriye lirasr sezayr nakdiye mahkum kım uydurma vesikalar da göstenni.:; 
edilmişlerdir. tir. Ayni zamanda lı~lediye rei~i gel~J 

Mahkumlar kararı öğrenince: cek bitaraf heyete ıcabeden ıza}ıalll 
- Biz rızamızla bu intihaba iştira!: hazırlamak üzere gene Doryonun tei 

etmedik. Bu yolda her türlü cezayı vikile bazı Alevi ve bazı hıristiyanla 
memnuniyetle kabul ediyoruz, demişler. dan mürekkep gizli bir komisyon ku 
dir. Mahkfunlar şunlardır: muştur. Bu komisyon faaliyete gc 

Fakir oğlu Mehmet, Karaoğlan, Meh miştir. 

met çavuş, Bebek Musa Mestan. Veroi borcu bahanesUt 
1 ürk şo/Örler soquldu şidde.,tli iazqik lJapllıuot 

Hama 26 (Hususi) - Altr Türk şo. Humus 26 (Hususi) _Vergi bor 
förü 22 ilk kanunda otomobille t~ken. !arının tahsili bahanesile Sanca v 

derundan Halebe yük götürüp ıdöner. her köşesinde şiddetli tazyik ve ta:ı<i 
lerken önlerine Ermeni ve Araplardan bata devam edilmektedir. 
birkaç kişi çrkrruştır. Bunlar bir otomo. Bu hal bilhassa Reyhaniye ıruntıı 
bilin lastiklerini bıçakla parçala~ışlar, kasında pek şiddetlidir. Tahsildarı 
camlarım kırmışlar, ü.zerlerindekı 25 köylülerin borçlu olup olmadıkları 
Suri~ lirasıam almışlardır. sormadan bütün köyün hayvanları 

Bu vakanın İskenderundaki Sinan. köy evlerindeki eşyayı, yiyecekle 
yan kardeşler tarafından tertip olundu. toplamakta, beraberlerinde gelen jat1 
ğu anlaşılmıştır. Bunlar san'taktaki darmalar ve milislerle derhal pazarlıı 
Türk şoförlerini sağ bırakmayacakları. ra sevketmektedirler. Borçları olmadı· 
nr söylemişlerdir. ğmı iddia eden halk devlet dairelerifl' 

Elli 7 ürk aranıqor den dayakla kovuımakta ve maıın 
LB.zikiye, 26 (Hususi) - Sözde yok pahasına satılmaktadır. 

Sancağın asayişini ihlil cürmile An- Sancağı Suriyenin bir parçası şelt 
tııkyada adliyeye verilmiş olan doksan !inde göstermek istiyenlerin baş vut 
kişiden kırk kadarı roevkuftur. Geri dukları bu çare de boşuna çıkmıştıf 
kalanlar hükumet tarafından aran- Birçok köylü soyulmuş.sa da halk kıt' 
maktadır. rarından caymamıştır. 

Maamafih, bu tedbirlerin tatbik mişlerdir. tiycn TUrkler değil, belki de Fransız. 
mevküne konulmasından evvel kızıl Avilla 26 (A.A.) - Sosyalistlerin Iardır. Şu halde Tiirkiyenin Fran. f 
makamların, hiç bir makul sebep naşiri efkarı olan Libertad gazetesi saya karşı siyasi bir iğbirar ortaya ransa Almanyaya iki mareşal barıştı 
mevcut değilken araştırdıkları ve bü. müdürü Il Antonio Hermosilla, Mnd. k?ymak i~in l~kencleru~ 1:'1"s.elesini Jktısadi ardımı kesti (Vstyanı, 1 incide,) 
tün yükü ve üç yolcusn ile tevkif et. rid cephesinde bulunduğu esnada esir bır fırsat ve vesıle yaptıgı ıddıasmın Y Mareşal Şank Kay Şek, serbesti.si· 
tikleri bu gemiyi bırakacakları ümit düşmüştür KendL<;i Salamancaya manası kalır mı? (Vsttara/ı 1 ncide) 

· . ni büyük bir mikyasta karısının cWJ· 
edilir. gönderilmiştir. Bir kere Fransızların iddiası gibi, Fakat Pertinax, böyle bir proJe ret ve zekasına medyun bulwıduğuıt~ 

Bayonne, 26 (A.A,) -- Bilbaodan ESKi REiS/CUMHURUN Türkiye şimdiye kadar Sancak mese. hakkında mütalaa SE"rdederken bugün 
·· · söylemiştir. bildirili'-·or: , ÇOCUKLARI lesinı" ihmal etmiş deg~ildir. Türkiye Almanyada otarşinin, Hitler reJımı 

" - Iki saat sonra Mareşal Şang Ka.' 
Bask l1ükOmtti, evvelki gün hü. Barceloncs, 26 (A.A.) - Eski rei- hariciyesinin neşrettiği beyaz kitaplar zayıflamadan, veyahut büsbütün sili. Liang da yanında Tvsoongun olduıV 

kümet gemilerı· tarafından Cantabrik sicumhur B. Alcala Zamoranm iki og~ - okun"', calc olursa bunun irin bir~ok nip süprülmeden, ortadan kalkması 1 ·• ~ - halde gene tayyare ile Nankine ge t 
sahilleri içerisinde araştrrmalar ya. lu Fransadan buraya gelmişlerdir. vesikalar görülebilir. Türkiye mü. projesinin tahakkuku müşkül olaca. TPk Tv.o:ınonııun ,.vJn .. inm.iştir 
pılmış ''e Ililbao isti.kıımetine doğru Milis teşlfüatma. kaydolunmak üzere me.ssmeri J1er fusatta Iskenderun ğınT yazmaktadrr. • Mareşal Şa.ng Kay Liang,--buraJ• 
yol a.lmağa mecbur edilmis olan Pa. bugün Valenciaya gidecckle'fdir. Ken- • TUrlClerinin mukadderatı ile ala.Jia Humanite gazetesi, Almanyanın gelir gelmez Mareşal Şank Kav Seli1 

Ios ac!ındaki Alman gemisi hakkında dilerinin Madrit cephesine sevkedile- göstermişlerdir. Düne kadaı· muhta. müstemlekeler elde edi p edemiyeceği aşaı'hdaki mektubu göndermiştir: 
bir gılna malllmat vermemektedir. cekleri tahmin olunmaktadır. ı·iyete razı pl,ın Tiirklerin bugün is. sualini iradettikten sonra şöyle demek Ben bir köylüyüm, sert tabiatliyiıt1 
Muvasalat eder etmez, tayfası Bask Pari.s, 26 (A.A.) - B. Akala Za- tiklal istemelerine gelince; bunun se. tedir: ve tahsil görmemiş bir adamım. 13~ 
memurlarının emrine verilmiş o1an bu mora, iki oJlunun milislerle birlikte bebi de pek açıktır: Çünkü düne ka. "Faşistlerin İspanya işlerine mü. sebeplerden dolayı bu caniyane hart· 
geminin hamulesi hakkında büyük bir harbetmek üzere İspanyaya gitmeleri- dar Suriye manda altında bir kıta dahalesi, bir tranpa neticesi olmamak keti yaptım. Pişman bir halde tıı· 
ketumiyet göstermektedir. ni protesto etmiş ve Ere Nouvelle ga- idi. Fransa Suriyeye ve Lübnana is. lazımdır. llitlere: "Eğer İspanya gün sizin arkanızdan Nankine gei<!iftl• 

MADRID GENE BOMBALANDI zetesine göndermiş olduğu bir mektu- tiklal vermek kararını verince İsken. harbinden vazgeçerseniz size hediye Bu gelişimin sebebi, burada işlediji;iıı' 
l'ttadrid, 26 (A,A,) - Asilerin tay. bile şikayette bulunmuştur. derun Türkleri için aynı derecede is. olarak müstemlekeler vereceğiz.,, de. cinayete yakışan cezayı beklemekti'. 

yareleri dün saat 23 t.e yeni bir ce. Eski reisicumhur, 24 yaşında bulu- tiklal istemelerinden daha tabii bir mek mevzuubahs değildir .• , Eğer memleketim için hayırlı ise, öl~· 
velAn yapmışlardır. Fakat M.adridde nan oğlu Luis ile 23 yaşındaki diğer şey var mıdır·! I<aldı ki Türkiye Is. Paris, 26 (A.A.) - BUtün Avrupa. mü dahi kabul ediyorum. Dostltı~ 
tayyareye karşı kullanılmakta olan oğlu Jose, Paristeki !spanya sefare kenderunu hiç bir valdt Suriyenin nın diplomasi mahafilinin nazarı dfü. hisleriniz, bana layık olan muamele; 
topların endalıtı, düşmanı kaçmağa tinden Alcala Castillo namına iki pasa- bir parçası olarak telakki etmemiştir. kati Ilorchtsgadene müteveccih bulun nin yapılmasında sizin için bir mnıı1 1 mecbur etmiştir. Asi tayyareler, pa. port almış olduklarım, bu pasaportla- Yeniden teskil edilecek bir Suriye bir. maktadır. B. Hitler, şimdi orada, teşkil etmemelidir. 1 

yitahtın varoşlarına bombalar atmış. rın İspanyaya gitmek için muteber o- Iiğine bu Türk ilini nasıl ilhaka razı Fransız hükumetine \'ereceği cevabı Sanıldığına göre, Şank Kay Şeki9 
)ardır. lup İspanyadan çıkmak için makbul olabilir? tetkik ile meşgul olmaktadır Fransa yakında bir beyanname ncşredere~ 

BiRÇOK iNSAN OLDU olmadığını hika.ye etmektedir. Bu a- Türkiye arsıulusal sulhu kuvvet. hükuemti, Almanyndan İspanyaya gö Şang Su Liang ile Şensi komise~ 
l\ladrid, 26 (AA.) - Müdafaa mec. Yr:: ~2 sinde ~!ri sosyalist, diğeri ko- lendirmek İçin yapılan her türlü te. nüllü ve mühimmat göndermekten Yank Hu Sengin sadakatlerini bildi-; 

Ji.si aşağıdaki tebliği neşretmiştir: mu~ı~t te~ayuller besleı:ıekte olan şebbüslere yardım etmiştir. Bundan vaz geçmesini istemekte ve Almanya. recek ve hareketlerinin bir isyan ~ib; 
Hükmet kuvvetleri, Jloadilla del bu ıkı delıkanlı. acı~lI bır sahneden sonra da bu siyasetten hiç bir vakit ya bazı siyasi şartlar dahilinde ikti. telakki olunmaması lazım geldiğill 

I d
sonra., babalannm cvınden ayrılmışlar gerı· duracaı~ cl"rrı'ldı"r. Tabii olarak 1 k be ... t Monte'un garbında yapmış olduk arı • "~ sadi bir yardım teklifinde bu unma -- tebarüz ettir~cektir. Bu yannaı•· 

ileri hareket neticesinde işgal etmiş ır. . ,.. kendisine kar~ılıldı emniyet hususun. tadır. aynı zamanda, m~scienin mali bit 
bulundukları mevzileri tahkim etmiş. B. Alcala Zamora, şıkayctte bulun. da teşriki mesai için yapılacak teklif. l\ladam Tabouis, Oeuvre gazetesin. · esas üzerin<? halledildiğini c!e kati stı· 

muş ve Luis ile Jose ayın 23 ünde Li- 1 . · tle t"'tkik eder An 
hrdir. , . · . F k erı memnunıye " · · de, n. Hitlerin henüz hiç Lir karar rette yalanhyacaktır. • noges da tevkif edilmışlerdır. a at k 1 k d . ı·ı 1: 1·1 muhtelı'f mu dg 

Asilerin topçu kuvvetleri Madrıdin .. · ca s en erun ıs ı < ,ı · ittihaz etmemiş olduğunu ve B. Mus. Şnn<"\' I\:ay Şek ile aynı zaman 
B. Akala Zamoarnın teşebbuslerıne h d 1 .1 t 1 h"t d·ıımı·ş m r-P 

merkezini bombardıman ederek tele. v • • • • a e e er ı e ea 1 u e uayyen soliniden sormus olduğu süalin ceva. esir edilr.1i:j olan dahiliye bakanı "-· ragmen, delikanlılar bır ıkı saat son- b" . t' B . k kendı· .. . · · - t 
fonda binasını ha.sara uğratmıştır. ır ış ır. u ış, anca ~erçıvesı hını beklemekte bulunduğunu yazmak neral 8ang Tso An da serbest bırak1 ' 

ra serbest bırakılmışlardır. d h·ı· d t ti ·ı ··ıaı:ı- d.l b" 
Tayyarelerin bombaları Alcala, · d a ı ın e e cı c ve mu ö.<ı. e 1 e 1- tadır. Bu sual ltalyanın hpanyadan mıştır. Eski Reısicumhur, mektubun a ço. r B .. l b' .. T .. k"yen' i • ' 

Sevilla sokaklanna diişmüş, birçok cuklarım İspanyada alakoymak suretile ır. . ~ e ~ ;~ı 
1 
u~ 1 m ın ~~u~ kati surette <'ekilip çekilmemekte ol. Nankincle ve diğer Çi:ı şehirlerıll· 

kişilerin öliimüne sehebiyet vermiştir. kendi üzerinde bir tazyik yapmak iste. kcrnnıye ek a lu ~ .~ ek~. esl eb~l~r., e duğ·u ı:-eklind~dir. de ilan eclilmiı olan. örfi idare yarııt 
Tageyı·n cenubunda hu''kt'ı.met ı·uv . v • ,.. k anstırma nası mum un o a ı ır. k ld 1 1 t 

• u '" - rulmektc oJtlugundan şıkayct olunma • ~ b t k'tl . . d a ırı ac:ı t ır. 
vetleri, geceleyin 1'alanra de la Re. tadrr. Bununla bera er en 1 erımız e N h. ' d 1 _ Çin gazeteleri, rnc::elenin hallill~· 
in:ı istasyonuna doğru bir yürüyüş Kendisi, bütün fırka mensuplannm munsif olmak için şunu da ilave ede. a 1 ye ere OKtorı iyi dü~iinen efldirı urnurniyenin mil'j 
hareketi yapmışlardır. On iki milis. vicdanlarına müracaat etmekte ve "al. lim: Saint · Brice yukarıya kaydet. tarizme lmrı;ı bir zaferi gibi teffıl\1• , 
ten mürekkep bir miifreze orada harp datılmrş olan çocuklannın hayatınr,, tiğimiz ~zlerinden sonra ~end.erun Sıhhiqe Vekaleti köglere ctme.ktcdir. Şang Su Liar..ffm Nar.kill• ı 
mühimmatı yüklü yirmi üç ,·agondan cihanm vicdanının himayesi altxna koy. meselesınde daha makul bır neticeye de bulun:nam, e~mcriyetlc Şang J{~f . 
mürekkep bir katarı berhava etmiş. maktadır. varıyor: '·Türkler Suriyelileri gücen. ebe de f!Önderece '< Sek ile tar.-ı ı;ıprettc barıı;;r.m~ c!clnğtl• 
Ierdir. dirmeksizin İskenderun sancağını Su. Ankara, 2ô (Telefonla) - Altı ay na bir delil gibi gösterilmektedir. 

Ar~on ccphe:;;indc hükumetçiler, Ankaraııa kar qağdı riycden ayırmak istiyorlar. Halbuki evYel mer'iyet mevkiine girmi:J olan 
asilerin bir taarruzunu kolaylıkla 'J Fransa Surjyclilere idari vahdet vad Sıhhiye vekaleti te.skilut ı~anununun 
piisl\ürtmüşlerdir. Ankara, 26 (Telefonla) - Anka- etmi~ bulunuyor. Bu meseleye Türk. büyük faydaları göri.ilmektedir. 

rada hava ı'kı· gu·· ndenbcri iyi gidiyor-~ · d k b. h J ekli b ı v ı A ı t b t "- 1 1 k ·· BlR ASI TRENi UÇURULDU len m<'mnun <' ece ır a Ş u. cm e aşa .ı-'Uurnra oma uzere 
Mndrid, 26 (A.A.) _ 12 dinamitçi. du. Fakat bu sabah birdenbire bozdu mak lazımdır.,. diyor. ötdenheri Tür. diğer iki viH'ıyctte dahn. doldor mek-

ve kar yagny :ııya ba~_ladı. Kar geceye k. ·t l 1 d d ·ma deg•ı·ı t b' .., a aktır den mürekkep bir grup, ayın yirmi ıyeye aı mese e er e aı se e ı ,,_ç, c · . 
dördünde Monte Aragon yaltırunda kadar yağdı. bile, ı;ok defa }azılarını aleyhimizde Ayrıca tam tc"ck!dillü nahiyclcıc 
hepsi de silah ve malzeme yüklü 2:~ Jf. :f. :;. gÖrdüğiimüz bir muharririn şimdi bu birer doktor, köylere birc-r ebe g5n-
vagondan mürekkep bir katarr berha. Hava lstanbulda da bozdu. Dün sa- cforece'1e ol~un lehimizde l~ulunrnası derilccektir. 
va etmişlerdir bahtanberi yağmur, gece onda da do- hile Tiirk dav:ısrnın ne kadar kuvvet. Bütün bc/ediqe reisleri 

ıu Yaö-dı. Har:ırct derecesi havli düş- ı· h kl ~d - ,,.;~t"' · Din~mitriler, 'l'a~eyi ır.eçerek dü~- '"' " ı. a r or ugunu ,,.v-3 t:rır. 

man arazisinde bir bu~uk kilometre müştür. PSIM US mansuv olqcak 
ilerlemişlerdir. Lise ve 01 f amE '·tep 'e-

Tagonlııtnn ckseri"'i tamamile ha.

1 
r ın laf ili 

rap oldtıh gibi, demiryolu da bozul. 
mu§tur.. Ankara, 26 (Telefonla.) - Lise ve 

Aııka.ra, 26 (Telefonla) - Vilayet 
Ortamcktepler 3ü biricikanun saat 13 ve kazalard:ı belediye reislerinin m:ın
den 3 ikincikfuıun sab~hriıa kadar yıl- sup olmasını tayin edecek bir b:ı.nun 
ba~ı tatili yapacaklardır. , projesi hazırlanmıştır. 

(;üzel hir lton ferans 
Profesör Bay Suphi l\'uri İleri, .. c~

1

; 
velki ak!;am Şieli Halkcvintle gu~, 
bir konferans vernıistir. 1fot;zu o~ıı 
dm ve aşk) idi. Ar~c~daşınuz, r.ıc,·ztJ' 
un zaten merak verici mahiyetini #Jfl 
lerinin ser;:dnliğ'le büsbütün t:lt!ılll11~ 
dırmı'J, dinliycn büyiik bir ka~~baıı 
konferanstan haz içinde ayrıımışt~; 

(Kadın ve ask) konferansını t;nüfl'.l 
deki ilaveleri~izden birinde okuyı.ıcıl' 

e· larınuza aynen vermek rnretile o r; 1, 
cenin zevkini kendilerine de naklct.trlC·' 
istiyoruz. 



.AnAatadaıı (;elişiqiiul mektuplar 

Limartin caddesine dair 
-Hakkı Süha Gezgin'e açık mktup-

Yazan: 

Toplu iğne 

Hakkıcığım, 
Önce "Seyyah,, dın, sonradan 

"Gezgin,, oldun. Bu iki imza üzerinde 
de yazmış olduğun yazıları nasıl dik
katle okuduğumu, bu dikkat yüzünden 
zaman zaman üsliibunu taklide kadar 
vardığımı bilirsin. Fakat "Seyyah,. 
lığında da, "Gezgin,, liğinde de senin 
geçen gtin tstanbulda, "La.martin,, 
caddesi bulunduğunu keşfedişin kadar 
Amundsen va.ri bir seyahat muvaffa
kiyetini görmemiştim. Bravo, Hakkı. 
me§hur Fransız şairinin avuç dolusu 
para harcıyarak yaptığı upuzun seya
hatte senin buluşuna benzer bir taraf 
yok. 

Eski "Vakıt,, sütunlo.rmdan ka
lemlerimizi, aşağı yukan, ayni za. 
manda çckınıştik. Bu sefer, "Kurun,,
un neşriyat mlidürü Refik Ahmet Se
vcngil, beni tekrar yazı ya.zmağa ça
ğırmak için gönderdiği mektupta: "işi 
ilme vurduğundnn bahsediyorlar; fa
kat ben imtimal vermiyorum; o: 

A§k imiş her ne var ci.wmde 
llm bir bylükal imi§ ancak 
Diyenlerdendir, öyle şey yapmaz, 

eliyorum.,, diyordu. 
Gazetenin birinci sayıfasmda göz

lüklü bir resıninle birlikte ilfm edilmiş 
olan f:U "Lamartin caddesi., yazına 

bakılacak olursa zen gerçekten kendi
ni ilme vermiş bulunuyorsun. !ki sU
tun yazı içinde r ..amartin'in koca. cilt
lerini komprime haline getirmek değ
me babayiğitin ha.ret olmasa gerektir. 
Ben, İstanbul belediyesinin yerinde ol· 
sam, seni kızdınp böyle faydalı hüla
nıılar yaptırab!Imck için bir kaç İs
tanbul caddesine dnha kıyar, birine 
"Bayron,, , birine "Korney,, • birine 
"Ilnsin,, caddesi derdim. Tabii o za
man, gene sen evdeki notlarını karı§
h'""' ditiirıh~nP>nP ihlıı~ hill'o b,.i lr-:ı.g 

"> .... {;'fizel"yazı da.ha okutur.dun. 
Lamartin'in Suriyedeki Mnruni'lcri 

kı~krrtmak ve Fransa hesabına kazan
mak icin ca.lışmış olduğunu ne güzel 
ca.nl3.Ildınruşsm. O satırlnn okurken 
1928 senesi baharında I~übnan ve Su
riyeye yaptığım bir seyahatin bir kaç 
rasaimt hatırladım: 

Trn.blus Ş:ı.mda.n bizi otomobillerle• 

2000 metre irtifaındaki "Lübnan sedr,, 
lerine götürmüşlerdi. Orada daimi kar
lar arasında kurulmuş kü~tik bir Ma
runi kilisesinde buz gibi su ve tsanın, 
ağzına layık şarap içerek bir öğle ye
meği yemiştik. Köyün papazı, yemek
te güzel bir Fransızca ile bir nutul< 
söylerken ben kilisenin mihrabının iki 
tarafına bir İsa veyahut Meryem tas
viri gibi asılmış Fransız bayraklarmı 
hatırlıyorum. ı 

Yemekten sonra, rivayete göre iki 
bin beş yüz senelik bir ağacı görmeğe 
gittik. Bu ağacın üzerinde, La.martin 
ile kızmm isimleri kazılmıştı. Bize an
lattılar: 

- Şairle kızı, yanlarında bir de 
Rus generali olduğu halde buraya ka
dar geldiler ve isimlerini kazdılar. 

Ağacın üzerinde hepsi Maruni olan 
Beşarre köyü gençliğinin astırdığı 

Fransızca bir levha•duruyordu. Akıl
da kaldığına göre bu Plaque Comme
m.oratiue' in üzerinde bUyük ~ıair La
martin 'e hararetli bir şükran ve min
nettarlık beyan ediliyordu. Marunile
rin bu plakayı takmağa haklan vardı 
ve bu, onlar için bir \'azifc de sayıla
bilirdi. Fakat tstanbulda bir cadde 
üzerine şairi şirincdanın adı? 

Onun değil, geçenlerde bir konfe
ransta bir taltım herzeler yumurtlıya.n 
Klod Farer'in ve senin. edebi bir he
yet azası olarak gittiğin Çanakkalcnin 
karşısına zırhlı içinde zabit clbiscsilc 
rrelen Piyer Loti'nin bile ... 

Şu sizin lstanbulun cadde ısimle
rinde de tuhaf olanlar az değil<lir ha
ni... Mesela eski "Ving Şücaattin,, ve 
"Piirtclaş Hasan efendi,, sokn.ğı gibi 
adlara diinyanın ne ta.rafında tesadüf 
edilir? 

F.~ld 'r'lt:wlncfo. bi ''Knst:ı.ntin., SQ
kağı vardı. Bunu ka.f iyc olt:un ve A
ı-np harflcr·le yazılışı. ötekisine bm
zesiıı. diye "Fatin,, so:cağı yaptık
larını bilir misin? Aradan zn.man geç
ti; daha bircokları var nma hatırhya
mıyacağım. Fa.kat ne de olsa, bütün 
bunlar, senin son yazını okuduktan 
sonra hükmediyorum ki, gölgede kal
maktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A O TOPLAN IS 
A vukatlar senelik bütçeyi tasdik ettiler, 

muhte lif işlerini gör üştüler 
Ankara.d a yen i Avu katlar K anununun haz1rlanması 
etrafında Cja h9m ak üzere ÜCj kişilik b ir h eyet se ~ildj 

İstanbul Barosu umumi heyeti, dün karar verilmiş ve: 4 arkada§ da vasa
öğledcn sonra İstanbul ağırccza hak- yada bulunulmuştur. 5 ihtar, 4 tevbih, 
y<'.ri salonunda, reis Hasan Hn.yrinin 6 avukatlıktan men cezası tcsbit edil
riyascti altında toplandı. miştir. Barodan istenilen mezuniyt>t-

Toplantıda, 1936 yılı idari raporu terden 22 si müekkil aleyhine vekalet 
ve 1937 yılı bütrµi masarifot, varidat ücreti davas1 açılmasına <lnir ve 71 i ue 
kısrmlan okunup, aynen kabul edildi. meslekta.şl:tr aleyhine dava açabilmek 
Miısa.rüat 15,610, varidat da gene içindir. Bir senelik devre içinde 11 ar-
15,610 liradır. kadaş ölmüş, 8 i memuriyet almak su-

Bu arada, idare heyeti, umumi he- retile barodan ayrılmış, 6 sı istifa et
yete 1 kanunuevvel 1935 tarihinden 1 miş, 2 si diğer yerler barosuna na
kanunuevel 1936 tarihine değin geçen kil için vesika almı~lardır. Ayni dev
on iki ayl~ devrede yapılan işler hak- rede baroya girenlerin sayısı 33, diğer 
kında izahat verdi. Bu izahata göre, barolardan naklen gelenlerin s:ıyısı da 
bu zaman içerisinde baroya. gelen ve G drr. Bu devrede baroya e:ı 75 adli mii
muamele görüp giden ewak sayısı, zaheret kararı gelmiştir. Burılardan 

toplu oalrn.k 2942 dir. Baroya meslek- 12 si ağırcez1. 99 u asliye hukuk, 4 ü 
taşlar aleyhine 99 şikayet yapılmıştır. a.sliye ceza, 50 si sulh, 2 si asliye ti
Bu şikfıyetlerin 11 i meslektaşlık tö- caret hakyerlerinden ve 8 i de icra 
resine uygunsuzluktan, 67 si meslek mercilerinden göndcrilmiııtir. Barodan 
unuruna aykın hareketten, 3 çii alı- mua,·cnet istiyen bir arkadaşa, iki de. 
nan işlerin ba~arılmamnsnıdan, 3 çü fn p:.ırac:ı. yardım edilmiştir. 

müekkil namına tahsil edilen Bir sene iç~risindc ölen avukatla-
pamnm kendisine verilmem1::sin- r::ı hatıraları nnıhrken, mii1.a.kere bir 
den, 15 i yapılan i~Jer hakkında d'l.I-ika kesilerek, kendilerine saygı 

miiekkile izahat vermemekten ve ev- gl>sterildi. Öl"n avukatlar - sic!l numa-
ra.km iade olunmamasından ileri gel- ra!arilı.? beraber yazıyoruz - ııu z:ıtlar

mi!3tir. Baroya yapılan şikayetler üze. dır: 87 Hasn.ıı Tahsin. 167 Eflatun. 
rine, bi.l d,,.vrcde 33 muamele tayini:r.c 238 Abdullah, 39·1 İbrahim Reşat, 525 
ye:- olmııdı1ma, yaptlnn ~ikayctin ge- Nec:im Rodrik, 781 Hasan Hulki, 838 
ri almması veya sikfıveti yap:ı.mn ehil Torkum Damatyan. 118 I\:ostaki Ro
olmaması scbeplerilc "J irı lıakkmcln. ch~:inos, 12')1 Aziz Ka.vukoğlu. 1:101 
karar ittınazına yer olmadığına., 4 iş Bchzat, 134:J Atiı.. 
hakkında. evrakın ve paranın iadesine "Baro mecmuası,, nda avukat Ali 

Terbiye enstitüsü 
tesis edildi 

Sadreltın Celal Artel 
profesör oldu 

ttniversite edebi. 
yat fakültesine bağlı 
olarak yeni bir Pe. 
dagoji enstitüsü ku. 
rulmuştur. 

~i ııdiye kadar ttni. 
versitenin türlü fa. 
kültelerinden çıka. 
rak öğretmenlik mes. 
leğine intisap eden 
gençler bu enstitü.. 
den çıkmadıkları için 

Sadrettin Cel<il öğretmenliğin Peda. 
gojik kısımlarına ait malumattan nok. 
san kalıyorlardı. Bunu göz önüne alan 
Kültür Bakanlığı böyle bir enstitü aç. 
maya karar vermiştir. 

Önümüzdeki ders yılı başından itiba. 
ren orta okul ve liselerde öğretmenlik 
yapmak istiyen ttniversite mezunları bu 
enstitüye de devam ederek birer serti. 
fika almaya mecburdurlar. Bu vesikayı 
alamayan Üniversite mezunları öğret. 
men olamayacaklardır. 

Halen orta okul ve liselerde öğret. 

menlik yapan ve Pedagoji enstitüsün. 
den sertifika allt".ayan öğretmenlere de 

• tatil aylarında kurs açılacktır. 
öğretmenler bu kursa devam ederek 

sertifika alacaklardır. 
Kursa devam etmeyenler hakkında 

Kültür bakanlığı orta öğretim talimat. 
namelerindcki ııhkam tatbik edilecektir. 

Enstitüde derslere önümüzdeki pazar. 
tesi gününden itib:ı.ren başlanacaktır. 

Bu enstitü profesörlüğüne yüksek 
öğretmen okulu Pedagoji öğretmeni bay 
Sadrettin Celal Artel tayin edilmiştir. 

Kıymetli Pedagok hay Sadrettin Ce. 
lale ye~i vazifesinde muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Hi mayeh eyetler i n as il 
~ahşacak ? 

Geien yıl İstanbul ilk okul1annda 
okuyan fakir çocuklara gıda temin et. 
mek maksadile himaye heyetleri kurul. 
muştu. Bu himaye heyetlerinin bir yıl. 
lık çalışması neticesinde talebeye gıda 

elbise ve ayakkabı temin ettiği görül. 
müştür. 

Kültür babınlrğı bu durumu göz önü. 
ne alarak İstanbul vilayeti çocuk esir. 
geme kurumu teşkilatile ilk okullarda 
himaye heyeti teşkilatının birleşik ola. 
rak çalı§masını bildirmiştir. 

Evvelki gün himaye heyetlerinin bu 
bilgi hakkaniyeti tesbit etmek üzere ilk 
okullar baş öğretmenleri Eminönü Halk 
evind~ bir toplantı yapmışlar ve bu du. 
wmu görüşmüşlerdi. 

Bakanlığın verdiği karar üzerine bu 
yıl İstanbul vilayetinde çocuk esirgeme 
kunımile himaye heyetlerinin birleşik 

çalışmasmda alınacak netice muvaffa. 
kiyetli görülürse gelecek ders yılı başın. 
dan itibaren bu şekil bütün vilayetlerde 
tatbik cdilmeğe baslanacaktır. Bu yıl 

İstanbulda yapılmağa başlanan birleşil: 

çalışma bir tccriibe mahiyetindedir. 
Tecrübe mahiyetinde olan bu işle 

Kültür bakanlığı ve kültür direktörlüğü 
yakından meşgul olmaktadır. 

OLUM 
İhtiyat Albay Ahmet Hamdi Ak

çur evvelki gece kalp sektesinden öl
müş, cenazesi dün Maçkadaki evinden 
kaldırılmış, Edirnekapı şehitliğine gö
miilmiiştür. Allah rahmet eylesin. 

Haydar tarafından, diğer bir avukatın 
meslek şerefini ihlal edecek ve nizam
nameye muhalif mahiyette hareket et
tiği hakkında neşrettiği bir makale 
üzerinde milnaka§nlar oldu. N'etiC"edc 
neşriyata hak verildi. Ve mecmuanın 
tekamülü için ~.alrşrlması kararla~h

rıldr. 

Sonra, Ankarada yeni avukntlar 
kanununun hazirlanmnsı etr:ıfmda C':l

lışmak üzere avukat Ali Haydar, Ri
fat Ahmet, Sn..iın Hüseyinden müte
şekkil bir heyet seçacli. 
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Arabacıla 
rın dilekleri 
Belediye tarafından 
Dahilil}e Vek alet ine 

bıldirildi 

Ali Şükrünün 
geçirdiği kaza 

Doktorda ve refikasında 
hrç b11 arıza kalmadı 
Değerli hekimleri. 

mizden ço:uk hasta. 
lıkları mütahasszsı 

Ali Şükrü Şavlı ve 
İstanbul arabacılar cemiyeti, istan. refikası, geçen bay. 

buldaki dört binden fazla arabacının ramm ilk günü bir 
himayesi için belediyeye baş vurmuş. aile :ziyaretine gider. 
tur. Cemiyetin himaye esaslarını göste. ken ehemmiyetli bir 
ren dilekleri Dahiliye vekaletine yazıl. otomobil kazası ge. 
mrştır. Ve'.aietin yakında bu husustaki sirmişlerdi. Dokfo .. 
k:ırarını tebliğ edeceği beklenmektedir. run ve refikasırun 

Arabacılar cemiyeti reisi bay Eyüp içinde bulunduğu oto 
dün kendisile görüşen bir arkadaşımıza mobil, Beyazıda doğ. 
ı.ıunlart söylemiştir: ru giderken, daha 

"Dahiliye vekaleti hamalların arka. önden giden başka 
larında yük ta§rm:ılannı menetmiştir. bir otomobilin önüne 
Böyle olmasına rağmen hamallar ı 50 • bir at ara bası çıkmış, Ali Şül.."TÜ 
200 kilo yükü srrtma vurup uzun yol. bu otomobil arabaya çarpmamak çin 
lara kadar götürmektedirler. derhal durmuş, onun arkasındaki bulu. 

Bir hamalın Yemişten yüklendiği ağır nan Ali Şükrünün içinde olduğu oto. 
yükü ezile, büzüle kan ter içinde Banka. mobil de birden fren yapmakla ~raber 
lara, Tophaneye götürdüğünü görüyo. öndeki otomobile hafifçe toslayarak 
ruz. durmuş; bu ani duruşun hasıl ettiği sar. 
Hamalın vazifesi mavnadaki yükü _ sıntı neticesinde otomobilde bulunan 

rıhtıma, sahile çıkarmak olmalıdır. Ha. kan koca sarsılmışlar, fakat aynı .za. 
mallar, arabaların nakledecekleri yükle. manda kazayı ön taraftan geçiştirdikle. 
ri taşıyınca arabacılara iş kalmamakta. rini zannederken arkalarından büyük 
dır. Biz Birt hamallığının biran evvel bir gürültü i§itmişler ve içinde bulun. 
kaldınlmasmı istiyoru:ı:. duklan otomobilin tavanının ve ıırkn ta. 

ikinci §İkayetimiz fabrika, değirmen rafının çöktüğünü görmüşlerdir. Arka. 
ve bunlara benzer büyük müesseselerin dan gelmekte olan bir tramvay arabası, 
yüklerini iskele arabalarile değil, kendi otomobi!in birdenbire durması üzerine 
arabalarile ta§ıtmalandır. birden fren yapamış, şiddetle gelip oto. 
Beş fırın sahibi bir fırıncının altı ara. mobile çarpmlmış, kaza bu !lurctle mey. 

basile kendi unlarını tagıdığıru, bu kafi dana gelmiştir. Bu sırada otomobilin 
değilmiş gibi başka fırınlara da un nak. tavanından ayrılan büyük bir tahta bay 
}ettiğini biliyoru:ı:. Ali Şükrünün refkasının başına çarp. 

İki gün evvel yine böyle bir fırıncı mı~. kadın bayılmış. doktora bir şey ol. 
bize müracaat etti. Çift atlı arabasını mamış, derhal h.ışka b:r otomobil teda. 
iskeleye yazdırdı. Bu zat hem iskelede rik ederek evlerine avdet etmişlerdir. 
nöbet almak istiyor, hem de unlarını Hadise kısa bir zamanda 1stanbulda 
bu araba ile taşıtmak istiyordu. ve diğer şehirlede duyulmuş olduğu için 

Bir yandan para vermemeyi, diğer doktoru tanıyan ve seven pek çok kim. 
yand;ın da kazanmayı aklına koyan bu seler aradan bu kadar gün geçmiş olma. 
fırıncıya verilen müsaadeyi geriye at. sına rağmen hala her gün mektup te. 
dırdık. O nun ve onun gibiterin istekleri lefon ve telgrafla müracaat ederek b:ıy 
yerine getirilirse herbiri beşer, altışar Ali Şükrünün ve refikasmm sıhhatlerini 
kışi besliyen dört bin arabacı ve bey. sormaktadırlar. 
girleri açlıktan ölürler. Bir muharririmiz dün doktor Ali Şük. 

Zaten İstanbul arabacıları yaşıyor rüyü ziyaret ettiği zaman kısa bir müd.. 
değil, !lürünüyorlar. Hasköydeki un det içinde telefon ve telgrafla bu şekil 
fabrikasından Beyazıda bir çuval un ve bu maksatla müracaatların hala de. 
için verilen ücret 8,5, Topkapıya 10 ku. vam ettiğini bizzat görmüştür. Halbuki 
ruştur. Bir arab:. on çuval yüklendiğine doktor Ali Şükrli hadiseyi mesut bir 
göre seferi 80 - 100 kuruş tutmaktadır. tesadüf eseri olarak hiç arızasız geçir. 
Bazı gün bir sefer yapan arabacı bu miş olduğu gibi refikasının başındaki 

para ile nasıl geçinebilir. İki atın gün. şiş de tamamen geçmiş ve d"1rbe lchül. 
delik masrafı asgari bir liradır. Bir lira hamd vahim bir netice vermemiş, bayan 
da kendi yerse .. İkinci lirayı nereden Şavlı tamamen , iyileşmiştir. Değerli 
bulacaktır ? doktorumuza ve refikasına "geçmiş ol. 

Bir arabacı senede 15 lira kazanç, 750 
kuruş belediye re!lmi verrr.ektedir. 

İstanbulun işlek semtleri iskelelere 
ayrılmış, arabalar bu iskelelere taksim 
edilmi1'tir. Yemişten bir yük alıp Aksa. 
raya götüren Yehıi§ iskelesine mensup 
arabacı dö:ıüşte boş dönmek mecburi. 
yetindcdir. Netekim Aksaraydan Yemi. 
şe inen bir arabacı da böyle yapar. 

Çatalcadan gelen arabacıların ehliyet 
leri yoktur, belediyeye tescil edilme. 
mişlerdir. Köylü olduklarından kazanç 
ve belediye resmi vermezler. Bunlar Ça. 
talcadan odun ve saman getirdikten 

sun .. deriz. 

sonra Yemişe inerler, Çatalcadaki bak. 
kallar ve esnaf :çin gaz, benzin, sabun 
gibi eşya alıp götürmek isterler. 

Köy arabahmmn şehirde ehliyetsiz 
kimseler tarafından türülmesi ya"ak ol. 
duğu gibi vergi veren ve İstanbuldan 
alacağı yükle karnım doyurm<:.k istiycn 
arab1ctlar tabiatile bunlara müsaade et. 
mezler. 

Bununla beraber bir köylü ar;;b:ıcı 

kendisine lazım olan öteb~riyi pekfila 
alıp göti.irmektedir. 

Bundan sonrn, müzakere olunncak Şar!ı: Dcmiryoll:ırı işletme imtiyazının satın alma mukavel~nin cvve!ld 
b~ka birşey kalmamıştr. Toplananlar. gün .Ankar:ıda Nafia vekili Bay Ali Çetin K~ya tarafından imzalandığını 
birer, ikişer dat;'lldrlar. j yazmıştık. Resm.imiz imza m<'rnsimi c snasında nlnunıştır. 
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Ahmetle Mehmet konuşuyorlardı: 

2.1..2=4 eder. 

- İki elma iki elma daha dört elma 
eder. 

Fakat, bir iyilik -+ 1 iyilik 2 iyi-
lik etmez. 

- Hayır azizim sen aldanıyorsun. j 
lyilik iyiliktir. Bir iyBik bir iyilik da
ha eder iki iyilik ... 

Size saçma sapan gelen bu sözleri 
kor.;u;anlar okumuş, yazmış, mürek
kep yalamış efendiden adamlardı. Hn
ni kendilerince fc-lsefe bahsı konuşuyor 
l:ırdı. Her gönülde bir aslan yatar, her 
kafada da. bir fikir. 

Ahmetle Mehmet, fikirleri bir kedi 
ile, köpc.k gibi hırlaşa, hırlaşa Ahme
din evinin önüne kadar gddiln. 

Mehmet dostunun elini sıktı. Ken
di kendine yüriimeğe ba.5Iadı. Mehme
din kafasındaki fikir kapıdan içeriye 
giren kediye havlıyan bir fino gibi 
havlıyor. Ha~r ve fazilet üzerine mü
nakaşalar yapmak istiyordu. Fakat 
milnakaşanm pek tatlı bir yerde kesi
livermesi doğrusu ca.nın1 sıktı. So
kakta rast.geldiği adama: 

- Dur birader, gel seninle biraz 
abli.ka. dair konuşalım. Allah rızası 
i~! 

Diyememi ya ... Yürüdü. Arkadaşı
na yarm vereceği cevapları dükkanı
nın vitrinini hazrrlıyan bir dükkancı 
gibi birer, birer sıralıya, ~ıralıya iler
ledi . 

Fakat ne oldu yn? hava birdenbire 
berbatlaştı. Ela gözlü aldı yüriidü, ha
ni hiç de teşrifata filin riayet etme
den sokaklarda kaçan kaçana.... S.'1-
~k altında. renk, renk insan bir 
film süratile gö11.ien siliniyor. Cadde-

de insan ve yağmur biribirine karışı
yor, ikisi de dönemeçlerde bulanık bir 
sel halinde dükkan kepenklerinin altı
m doğnı yaslanıyor. 

l'hl·medın kafası hal:ı o mühim 
me--~le ile me§guldü. Ha.n.i nasıl Sira
gözenin muhasara edildiğini, za.ptolun
duğunu neden sonra Jıabcr alan (Ar-
imcl) gibi sadece kendi fikirlerile b~ 

ensesine bir bardak su bo5aiır gibi 
sıcak değildir, soğuktur. Hele insanın 
enscsir.e bir bardak ~u b~hr gibi 
bir yağmur olduğundan akan sular bo
sahrta .. Üstü ba-sı kazana sokulmuş 
ve çıkmış bir çrun81Jrr gibi ıslanırsa 

yapacağı ı:ıey basittir. Bir otomobil ça
ğırmak ... 'Mehmet ele bütün bu müthiş 
dü~celerinc. müthiş z:hni faaliyeti
ne rağmen kesesindeki parayı feda. et
ti ve şimdi insanların arasından ku~ 
gibi uçuyordu. 

Tam köşeyi sapacağı zaman fene· 
rin altına dizkapaklanna kadar bula
nık suya batmı5 bir adam kollarını o
tomobile doğru uzattı. Mehmet otomo
bilciye. 

- Dur, dedi. 
Şoför bu sör.den pek memnun olına

dı ama durdu. Dizkapaklarına kadar 
rslanm.ış adam, ıslaklıktan burnunun 
üstüne yapışan şapkasının kenurını 

kaldırdı. Yüzünden oluk oluk sular a
karak yalvara, yalvara seelendi: 

- Beni alsanıza ... 

Şoför derhal cevap verdi: 
- Milşterim var. 
Adam bağırdı: 
- Islandım; parasile . 
Şoför seslendi: 
- Müşteri var dedik .. 
Otomobil y~:idü .. Fakat ikı adım 

ilerlemeden Mehm~t şoföre dedi ki: 
-Dön ... 

Otomobil dondü. Mehmet otomobi· 
lin kapısını açtı ve merhametli, mer· 
ham.etli seelendi : 

- Geliniz kardeşim .. geliniz .. 
Adam otomobilden içeriye atladı. 

Atladı ama müthiş bir korku da oto
mobili kapladı. Alkol mu dersiniz, af
\•on mu nedir? Keskin, terli çorap ko· 
kusuna. bcnziyen bir §ey ... 

~ Sadri Ertem 111ınıııft 

- Kim.senin i7..zeti nefsini rencide 
etmemeli. 

Mehmet hakikaten onurlu, şerefli 

bir zattı. Zengin değildi ama hiç bir 
zaman kendisinı küçültmek istc>mezdi. 
Yanındaki adama bir sigara uzattı ıs
lak adam, şoförün ensesinden boyu- ı 

na kalayı basıyordu: 

- NasıJ, beni almazsın değil mi? .. 
Bak beyefendi beni yanına aldı. Sen, 
beni muavin yerine bile almak istemi
yorsun. Fırsat düşkünleri... 

Şoför aldırmıyor. Şoför aldırma

dıkça o, sesini perde, perde yükselti
yor. 

- Terbiyesiz .. 
- Ahlaksız .. 
- Ben sana gösteririm. Otomobile 

nasıl adam almazm~ın ... 

Mehmet yanındaki adama: 
- Birader beyefendi, siz efendiden 

adamsınız. Ona çatmayın, insan ,ken
di akranlarile mücadele eder. 

- Senin hatırın için sur.uyorum. 
Ama bu ..... nun korkusundan değil, r.e 
haddine (ı}Oförc dönerek) seni çiğ, çiğ 
yerim alimallah ... 

Şoför önündeki kalabalığı dağıt
mak için korna çaldı. lslak adamın 
cinleri, perileri ba..~ına sıçradı. 

- Nasıl beyefendiden korkuyor
sun değil mi? Alçak ... 

Bir sa.niye sükut; sonra otomobilin 
sol camı acayip acayip bir mayi ile 
bulandı. Ve öğ .. öğ .. öğ .. korna. sesle
rinden daha kuvvetli i~itiliyordu. Şo

för kafasını çevirdi. 
- Beyim yaptığım beğendin mi? 

Benim malrrn ne hale geldi. .. diye iç 
çekerek söylendi. 

Mehmet cevap verdi: 
- Para ile tamir edilecek şeyler 

İ<'İn SÖ?. istemem .. . 
- Pekfila beyefendi... 

Islak adam biraz ayılır gibi oldu. 
Şapkasile pislenen camı sildi. Sonra 
arkasına yaslandı v~ ~ilkse~ SCISle şar
kıya ba.<ıladı. Mehmet derlendi toplan
dı. 

- Sus, efendi\ 

Diye seslendi; dinliyen kim? Islak 
adam kantarlı, kantarlı savurdu. Bo
sa.nan bir yay gibi iki kolunu birden 
a!]lı. Elinin biri Mehmedin burnunun 
üstüne indi. Öteki otomobilin kapalı 
camına. Tabii cam ~angır sungur indi. 
Otomobil durdu. Otomobilin etrafını 
İstiklal caddesinin kalnbahih kapladı. 
Mehmet çareyi firarda buldu. Amma 
adamın taksisi ne yazıyorsa verdi 
Cam için de iki lira ödedi. Ve efendi e
fendi otomobilden indi. Mehmet para
ları verdikten sonra: 

- izzeti ncf simi kurtardım. Çok 
şükür ahaliye rezil olmadım. 

Diye derin bir nefes almağa caba
Jarken SQförle otomobildeki ıslak a
dam arasında şunlar konuşuluyordu: 

- İn asağı ... 
- İnmiyeocğim. Ben burada nutuk 

söyliyeceğim .. 
- in be adam .. 
- inmem .. Dünya bir araya gelse 

inmem .. İnmem efendim ... 

Şoför hiddetinden çatlıyacaktı. Ka
labalık içinden hC'nüz kaybolmağa va
kit bulamıyan Mehmet gözlerine iliş

ti : : 

- Herif, droi, bu derdi başıma sa
ran sensin! 

Ve bütün §iddetile onun ensesine 
patlattı .• Vurdu, vurdu, vurdu .. 

Mehmodin pestili çıktı. Elalem onu 
güçle şoförün elinden kurtardılar. Meh 
met çamurlu. kirli pash'kıyafetile yan 
sokaklara saptı. Sümsük. sümsük iler
liyor: 

- Benim ne kaba.htım var? 
Diye ba.şm<lan geçenleri düşünüor

du. 
Çocuklar bıribirlerine soruyorlar

dı : 
- Bir öküz, ıki kabak d::l.ha kac e

der 7 

Vehbi Sa it 
Sadrazamın oğıu bir yıl 

hapse mahkum 
\'ukuundanberi aradan iki yıl, altı 

ay, on sekiz gün geçtikten sonra, dün 
sabah, bir otomobil kazasmın kararı 
bildirilmiştir. İstanbul ucuncü ceza 
hakyerinde bakılan çok feci bır oto
mobil kaza.sının kararı: Sadrazam ~a
itpaşaza.de Vehpinin suc;lusu buıundu
ğu dava dunı.~masındaki karar. 

Bu kaza, 1934 yılı haziran avının 
sekizinci günü, saat on sekizle o~ do
kuz arasında olmuştu. Vehpi, Hayriye 
Cemal isimli genç bir kadınla beraber 
bindiği 688 numaralı ve "Buik,, mar
kalı hususi spor otomobilini, Ortaköy
den Beşikta.~ doğru hızla sürerken, 
caddenin bir kaldırımından öte kaldı
nmma geçmek istiyen asker İnegöllü 
Bekir oğlu Osman, varhızile çarpan 
bu hususi spor otomobilinin altında 

kalmış, kanlar içerisinde canvermi5ti. 
Ara..~tırmıya elkonulup tahkikat yapı
lınca, Vehpi Saidin, önünden giden ka
palı otomobille yarı!;]a giriştiği ve et
rafına bakmadan, korna çalmadan, be
lediye nizamına göre ~ehir dahilinde 
ya.sak olan bir süratle ileri geçtiği ve 
iste o sırada askerin ölümüne S<"bep 
olduğu neticesine varılmıştı. 

Kendisi, haddinden fazla süratle 
gitmeyip kırk beş kilometro hızla sür
düğü, korna çaldığı, etrafına baktığı, 
yan~a girişmediği. Mker Osmanm, 
birdenbire yol üstüne çıkıp dikkatsiz 
ve ihtiyatsız hareketine kurban gitti
ği yolunda müdafaada bulunuyordu. 
Vak'adan iki yıl, altı ay, on sekiz gün 
sonra. karara bağlanabilen bu davanın 
muhtelif duruşma safi.alarmda, Veh
pi Sait, a.yn ayrı avukatlar tutmuş. 

zaman v..:nan avuka.t Sami, Osman
cıklı oğlu Nuri, Suat Ziya ve Hüsa
mettin Giray taraflarından müdafaa 
olunmuştu. Birçok celseler açılıp ka
panmış, birçok r-ıahit dinlenilmiş. isti
nabeler, istilamla.rla v.s. ile tahkikat 
genişletilip derinleştirildiği gibi, tek
rar tekrar da k~ifler yapılmıştı. Bu 
suretle, müdafaa cephesinden ortaya 
atılan biltlin istekler yerine geUrildik
ten sonra, duruşmanın araştırma saf
hası bitmiş, müddeiumumiliğin ~as

tan mütaleası sorulmuştu. 
Müddeiumumi Feridun Bagana, va

ziyeti teferriiatile tesbit ve tahlıl ede
rek, iddianamesini söylemiş, Vehpi 
Saidin otomobilini yarış maksadile 
caddede yüz kilometrodan fazla sürat
le sürdüğünü ileri sürerek, kazada 
böyle bir maksadın amil olmasının. 

cezada şiddet sebebi olarak gözetilme
sine de bilhassa i.~retle, suçlwıun ce
za kanununun 455 inci maddesine gö
re cezalandırılmasını istemişti. 

Te<lbirsizlik, dikkatsizlik, seyrüse
fer nizamlarına riayetsizlikle ölüme 
sebep olrr .... ktan ceza istenihr.csini mü
teakip, sıra, müdafaaya gelmi~ti. Ve 
duruşma, tam bu safhadayken, Vehpi 
Sait, hakyerinc bir istida vererek, 13 
nokta sayıp dökmüş ve heyetin bita
raflıktan inhiraf ettiği iddia.sile, hak
ye~ini reddetmişti. Bunun üzerine de, 
duruşma, olduğu yerde durmuş, dos
ya ağırcezaya gönderilmil]. heyetin 
bitaraflığmdan ııüphe edilmesinin ye
rinde olup olmadığının. heyetin red
dinde isabet edilip edilmediğinin, tet
kikinden sonra, ağırceza hakyeri, red
di varit görmemiş, Vchpi Saide, ken
disini muhnkeme eden hakyerini yok 
yere redd~ttiği icin para ~7..a.sı kes
mişti. Bu noktadan muamele tekem
mül edince. dosya. döne dolaşa gene 
ayni hakyerine gelerek, duruşma de
\'am etmisti . 

Kilise harekete 
geçiyor 

( Ustyuıu ' mt.:ide ) 1 
Ilu münasebetle, gene İngiliz bas 

pe.s!.opo.slarından York baş pe;.;kopo~;. 
da ')Un lan söylemiştir: 

.. Siyasi kanunu e.rnsimiz etrafında. 
ki buhrandan zaif dc~il, kunetlen. 
mi~ olarak ~ıktık. Biz, Avam Kama. 
ra.-.nıın itimadını haiz olan nazırla!' 

vasıtasile parlamentonun hal.imi~ eti 
gibi demokratik bir prensibe her za. 
mankinden daha bağlı bulunuyoruz.,. 

~OUS\'Ol'k pe~koposu da ':'Öyle de. 
mi~tir: 

"Büyük milli miic . .;seselerimizden 
,.e birdenhİl'e kar-;ınıııa rılrnn C'icldi 
bir ,·aziyeti ılemokra.;;.imizln kar5ılayıs 
şeklinden a...;}a utanacak bir mevkick 
de~i liz .•. 

Edvard ~olöriiı. ·· 
tekaüt etlı 

Daily t..:-.pıt!.:... ... gaL.e.c .. n.n \hana 
muhabirinın .)azuı.,ına gun>, ~bı:. I 
İngiltere kralı, lh sene .... cnbcri ı,en.I 
disinc ;;uf<lriuk etmcl~te o.:ııı \C Lıult. 

ran esnasında Madam ;:,imp~onu In. 
giltereden Fransanm ifan ;,chrine ge. 
tiren şoförü Stanley Landbruk'u te. 
kaüde sevkctmi!]tir. 

Şoför Landbruk. sabık kralın ~iynh 
otomobilini temizledikte!l sonra En. 
zefeld hanlarından birine gelmi8 ,·e 
orada rastladığı gazetecilere de~is. 
tir ki: 

"- Sabık l>ral (Vindsor Dükası) 
bana şöyle dedi: 

- Noel için karının ,·eçocukları. 

nın yanına gitmeni istiyorum. l~tik. 

halin hakkında endişe etme. hima' <' 
edileceksin.,, · 

Sabık kralın on sekiz .senelik sofö. 
rü sonra şöyle söylemiştir: J 

··- Yindsor Düka.c:ıı. son altı hafta 
içerisinde keı~disini gördiiğüm 7.a. 
mandan daha iyi ,.e canlıdır. Ken;:IL 
sine çalışmaktan ~ok zel·k alm1~tını . 
lyi bir efendi idi. .• 

Sabık kral Edvarda \'erilmek ij_ 

zere Enzefeld ~tosuna iki kamyon 
dolusu hediye gelmiştir. Bunlar Kan 
ehlinden. Londradan ,.e dünyanın 

muhtelif ehirlerinden geliyordu. 
Sabık kralrn bulunduğu şatodan 

Londra ve Kan sehrine yapılan tele
fonların ü~reti, g-iinde 40 İngiliz Jira. 
sını buluyor. 

manm devamı bayramert.esiye kal
mıştı. 

Bayramertesinden sonraki bir cel
sede müdafaaname alınmış, karar irin 
gün konulmuştu. Dün sabah. kararı 
bildiriş günü olarak belirtilmişti. 

Dün sabah, jandarma muhafaza
sında salona gc.irilen Vehpi Saide. 
verilen karar bildirildi. Heyet Necip 
Nadirin riyasetinde, Hüseyin ve Bur
hanettinle teşekitül etmişti. Müddeiu
mumiliği Feridun Bağana temsil edi
yordu 

Heyetçe ittifakı~ \·erilen karar. 
mahkumiyet kararıdır. Bunu, azadan 
Burhanettin, yüksek sesle okudu. O
kurken, tam on dört büyük sayıfa ~e
virdi. Esaslı surette hazırlanan ka
rarname, o kadar mufrussal, o kadar 
esbabı mucibclidir. 

Hava Kurumu 
şubeleri nasıl 
çalışacak? 

Türk Hava kurumu genel merke
zince lüzum görülen vilayetlerin ha
va kurumu merkezlerinde birer Türk-
kuşu şubesi açılmasına karar 
mi§ tir. 

~chrimiz ha\'a kuı uınunda da bir 
Rub~ 2:1 kanunuevvcldc açılmıô. ~ahı:;

mıya ba.şlannşt:. 

Hava kunımu merkezi bu şubeye 
mahsus olmak üzere blr talimatname 
hazırhımu;tır. 

Bu talimatnameye göre, Tiirkkuşu 
şubesinin iki reisten ve lüzumu kadar 
iiyeden terekki.ip ctmiq hir yönctim
kurulu bulunacaktır. Bu yönetimku
rulu bütün i!;lerıni vilayet ha,·a kuru
mu kanalile yapacaktır. 

Türk kuşu şubesinin vazifeleri; ha
,·acılığı halka tanıtmak. eevdirmek, 
bunun için de hnvacılı<ra ait kitap. 
mecmua \e ha\"adisleri genel merkrz
dcn alar&k ü~;cıcr·ne bildirmektir. Bu 
13ubc ayni zamanda İnönü kampına iş
tirak eden gençlerin de bil-;ilerini ço
~altmnk için ica beden bütün tedbirle
ri alacaktır. 

Kurumun en mühim vaz"fei.cdnden 
biri d~: <'ocu khı ra küçük ya~ta ha va
cı lığm heyecan ,.e a.c:kını aşılamak için 
model tayyarecilik hm::uı:ıunda da <'a
lışacaktır. Türltlrnşu şubesine yazıl

mak ic;in. Türkkmm talimatnameı:;inin 
6 ıncı macldc~inc n·öre uçucu, yrrdım
cı \'e fahri liye olarak o sckilde kayde
dilebilecckkrrlir. 

Uc;u<'u ~ııbelc;>r ıs den az ,.e 33 den 
fazla olımyan kadın erkek alınacaktır. 
Bunlann az ortaokulu bitirmis olma
ları gcreltt ir 

Bundan ba~ka yalnız maddecilikle 
istigal c-decek olan 18 yasından küçük 
çocuklar da iiye namzet ola.ra.k kayde
dilmektedir . 

18 yaı:mdan itıbarcn diğer bütün 
kadın. crkc-k fahri \'e yardımcı üye 
olabilirler. 

Her tiirlii masarifleri kendilerine 
ait olmak üzere Türkkuşu üyelerinden 
biri tnrafınrlan tek ba.5ma veya. birka
çı mu tel'el<cıı tılı .' eı 1.k mvlün:;U.ı. lny 

yar~ (f~Tllf\örl :yapanlara. bu planörl1n 
uçu~a kabiliyeti tahakkuk ettiği tak
dirde ı;enel merkez tarafından ikrami
yeler \'Crilccektir. 

Okul pliınörü ya!Jankra 50 antren
man tayyaresi yapanlar:ı 75, rökor 
planörü yap::ınlara 100 lira verilecek
tir. 

Ayrıca memleketin türlü tarafla
rında yapılacak uçuşlarda muvaffak 
olanlnra miikl'ıfat verilecc-ktir. 

ıngi&iz ve TUr k bahrtyelilf' ri 
arc sında rtoel tebrıkl~ri 

Filomuz, İngiltere Akdeniz donan
ması tarafından Malta.ya da\·et e<lildi
ği esnada, denizcilerimiz, umumi ziyn
f etlerden başka, İngiliz deniz subay
ları tarafından ayrı ayrı evlere çağırı
larak hususi surette izaz edilmişlerdi. 

Bu esnada fevkaHide itibar gören 
Türk deniz subayları. İngiliz deniz su
baylarile arkada~ olmuı:lar ve hem bn 
hatırayı anmak, hem bir nezaket tea
mülünü yerine getirmek üzere M:ılta
daki İngiliz tanıdıklarına nocl tebrik 
kartları göndermi(ilerdir. 

lira tazninat ve ayrıca davacı avuka
tına 150 lira vekalet ücreti vermeğe, 
duruşma masraflarını da ödemeğe 

mahküm edilmiştir. Vak'adan sonra 
tevkif \'e tahliye edilen ve geçende 
görülen liizum üzerine yeniden tevkif 
edilen Vehpi Saidin bu mevkufiyet ha
linin devamı da ayrıca ve gene ittifak
la karnr altına alınmıştır. 

\·chpi ~nit. temyizi kabil olmak ü
?-cre \'erilen kararın tebliğinden sonra, 
hiçbir ı:ry söylemeden. dışarıya çık

mr~tır. roridorda. bazı tnnıdıklarma 

kararı temyiz edeceğ'ini söylemi~tir. 

! ................................................ . 

Mehmodin genzi bu kokudan vandı 
fa.kat: • !{ısa pantolonlusu ce\·ap ,·erdi: 1 

- Gene bir öküz eder. Çiinkü öküz 
kabaklan yer. 

Bu arada. geçende başka bir hadi
se de olmuş. Vehpi Sait, müdafaasını 
yazdığı. ancak bunu bir avukata gös
tererek heyete öyle vermek istediği 

kaydilc. gene mühlet isteyince, hakye
ri son mühlet olmak üzere duruşmayı 
Şeker Bayramından evvel bir güne bı
rakmıs, Vchpi Sait ise. Şeker Bayra
mından sonraya bırakılmasında ıı::rar 

etmiş, heyet bu isteğini yerine getir
meyince de kızmış, "Eğer böyle olaca
ğını bilseydim, rapür gönd·~rirdim . ., 
yollu s<>z söylemil'\, heyet de, kısa bir 
müzakereyi mütetlip, suçlunun hal \'e 
harı;-keti lmçacağı ~üphcsini uyandır

dığı noktasından, kendisini derhal tev 
Icif etmlı]ti. Ve hakyeri salonundan 
tc\·kifha:ıcye yollanan Vehpi Saidin. 
orada avukat çağırıp ya.?..dığı mUda
faanamcyi gösferebilmMi için, dunı-ş· I 

Kat'aranamede, vak'a çok etraflı o
larak anlatılmakta. müdafaa noktala
rı birer birer zikredilerek reddolun
makta ve şahitlerin ifadeleri, keşif ra
poralrı .v.s. den de ayrı ayrı b.ıhsedil-ı 
mektedır. Bu arada duru~manm bir 
safhasmda Vehpi Sa.idin nkli \"e asabi 
ra.hatsızhğmı iddia etmesi i.izerine. ad
li tıb işleri direktörlüğü miltehassis
lar:nın. kendisinin cezai mes'uliyetten 
kurtulamıyacak sıhhi halde bulundu
ğuna dair sarih rapor ya1..dıklar1 da 
zikrolunmaktadır. Netice itibarile. 
Sadrazma Saitpaşazade Vahpinin. had
dind~n fazla ;.üratle. belediye nizam
larının mürnade ettiği süratin bir mis
li f a.zlasile otomobil stirdtiğü ~traiınn 

bakma.clığı. korna çalmadığı , ya.rrn 
yaptığı sübut bulmuştur. Bıı suretle 
de, tedbirsizlik, dikkatsizlik. niz:ıml:ı· 
ra riayetsizlikle asker İn~öllii Bekir 
oğlu Osmarun ölmüne sebep olmaktan 
ceza kanununun 455 inci maddesinin 
bir numaralı bendine uygun göriilen 
bu hareketi dolayısilc, bir ),1 ağır 

hap=. otuz lirn. ağır para ce1.asına. 

da.\•ıu;r avuk:ıt Ali Suavi tarafından ta-

1 kıp e<lilcn ölenin ba.ba.!!ı Bekirc 1500 

! Parasız muaqene 
i kuponu 
! Husus! do1<lorumuz Pazarte.;i 
:gUnleri ııaat on ~ buçuktan yirmiye - Zavallı, <le<li, ne yapsın hasta .. 

Kim.bilir ııe derdi var. Biraz da çck-ı 
ınl§. Ştmdi onu otomobilden çıknnp 
atmak adamc:ığmn izzeti nefsine apa
çık tecavüzdUr. 

Kendini şöyle bir filoeofça. tarttr. 
ve kendi lrendieiııe ~ karan verdi: 

Ertesi gün dostuna dedi ki: 
- İyiliklerimizin bir tel: manası 

var. ÖkUzlerin karnını doyurma!-;. Çün 
kü yapılan iyilikler hep kabakla ökü
zü oemctmeğe benziyor! 

. . 
!kadar gazetemiz idarehanesinde eu: 
imartesi günleri de saat 14 ten 19 a: 
~kadar LAleli Tayyare apartımanlan~ 
ilklncl daire Dç numarada daima okı.:: . . 
iyucu'arnnızı yedi kupon mııkaUilindc 
iı<abul eder. ................................................. 
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mağına lavantalar sıkanlar; göğsünün 

5 - KURUN 27 1. KANUN 1936 ~ 

inıoarutoritenin Los A.ngelos yalnız s ... 
fi er~ on l ı ü ı nema yarda değildir ı 
Gangsterler 

tarafından çalın
mak istenildi 

Arjantin avcıları 
Tehlikeli olan yabani kedi avını 

Lak lak lak, tişedelr:i rakıyı yarısına 
kadar gövdeye indirdi ve yine iki çey -
reği herifin avucuna sıkışbrdı: 

arasına §anı ~·s~~"'. ı~bıehiler fiskele.. Haydutlar teşebbüslerin-
yenler; §emııyesmın ıçıne kalıp cıgara.. tavşan avına tercih ederler 

- Şi~ doldurt; benim için de içe
ridekilere de söyle, müste?r Bey ça • 

lan atanlar.. • de muvaf /ak olamadı/er 

ğırbnı§, de ... 
Beyazıt meydanını buldu. Karan 

iuydu: 
Süleymaniyeye mutlak bemutlak git· 

meli .• Yine mi kapı duvar? 
- Dün de, bugün de ne bilmem ne 

yemeğe kapıyı açmıyorsunuz cadılar? •.. 
içeriye zampara mı aldınız, hırsız ya -
taklığı ım ediyor$unm:, yoksa kalp pa
ra mı basıyorsunuz kaltaklar? diyerek 
gürültüyÜ koparmak. 

Açtılar değil mi, eşikten adnnı atar 

atmaz, 
_ Karınu taJ3Sı selase ile boşadım! 

deyip tersyÜZÜ dışarı fırlamak .•. 
Hiç mi. açmadılar, yine aldırış mı 

etmiyorlar, komşunun penceresine bk 
tık! •• K01J11arum ses verince, derakap 
cebinden kağıtla kurşunkalemini çıka • 
rrp satın .karalamalc: 

(Zevcemi talakı selase ile tatlik et • 
tim!) .• albna da imzayı abp kağıdı ka· 
fesin albndan dayaınak: 

- Teyzeciğim, ver şunu bizimkile -
re!.-

Süleyınaniyeye doğnı yürüricen yi -
n.e §eytan dürtü. içtiği ne kadarcık ilaç 
ki? .• Oraya gidinceye kadar uçup gide
~ tesiri geçecek ..• 

Şimdi ona en yakın olan Tavukpaza.. 
fl.. Vakit pçinneden tabanLm yağladı. 
Tatu]q>azarmda Jcarıısma ilk çıkan mey 

haneye girdi-
- Bana bir duble düz! 
tkinc.i dubleyi devrdikten sonra yani.. 

ıli bastı: 

- v a1lah Süleymmıiyeye gitmiyece

iinıı.1 oou11UD auratmı feytan görsün, 

Şahap bey, maşallah diyelim, o ak. 
şanı yine zilzuma gelip ortalığı berbat
lamadı. Keyifliliği karar halde .. işin ga_ 

ribine bak, kanımın &okağa çrkbğmdan 
haberi olmadı; tınmaz melaike de boş 
boğazlık ebtıedi. 

Edada kocasını görecek göz mü kaJ. 
nnş? •. Onda::ı buz gibi soğumuş .. (Ba
§IJD ağrıdan çatlıyor! ) diyerek karşıla.. 
rmşb. Alnmda da bir çatkı. 

Şahaptııki heyecancn, tela,ın derece. 
sini görmeyin: 

- Ne dedin sultancığıın, başçağızın 
mı ağrıyor?. Deme allah aşkına, aman 
derhal bir icabına bakalım. Hiç üzülme 
cancağızım, 'imdi savuşur. Bir yerden 
gül sirkesi buluruz, tülbendi batırıp aL 
nına koyarız. Şakaklanna limonla tuz 
bağlarız .. Ayacıklanna da sıcak su!. 

Sanki sermümeyyiz değil, koca kan; 
ev ilaçlannm çe~idine agah .. Eda, çatık 
ka~la: 

- Benim ba, ağmn, bildiğiniz baş 

ağn.lanndan değildir, çok hrnzrrdtr. Ri. 
ca ederim, beni rahat bırakın!.. diyor -
du. 

Şahap, sayıp döktüğü ilaçlann hepsi. 
ni yaptı. Kancığı sergi gibi yatarken 
kör boğazım tru dütünecek? O da bir 
~Y yemeden yatağa gir<li. 

Kulağı kirişte, yüreği Ge atışta .. Ev
velisi gece tokmaklara sopa sokuldu, 
kapıya kalyonlar yapıldı; dün gece pen.. 
cereler taşlandı, camlar aşağı indirildi. 
Acap bu gece de Jıiç akla gelmedik bir 
zuhurat olacak mı? •. 

Bereket versin, o gece zu'liurabız 

geçti .• 

1ı..tta kendi P~ de.. Eda; ertesi a-1.in de evde durmadı. 
Atzına nıla değdi Y8t yine arkaamı öğleden sonra e.tb kendini .sokağa. Pe.;. 

getircı-ek, bayır -.ağı Kumkapıya vu. şinde yine sürü sürü erkek, K.oskadan 
l'up, oradan l..angayı boylayıp kafayı Beyazıda doğru yolu tubnuş gidiyordu. 
~ çekti. A!8iı yukarı küfelik halde Smnake§ hanının kapısına geldiği sı
e,. ~ldi. Gelir gelmez, 'bu sefer aptesıt rada karşıdan toz dumana kanşb. San-
L---.. de değil,' kü..::ı.. _ _ı ___ ta orta- d diz · dinl · 
"UUleY... '!r,_, uua.ıun ki beygirleri azmi§ a gın em.ıyor 

llna tavus kuynddannı ferıetti; minde. muşçasına, bir araba.. 
!'in üzerine yıkılıp sızdı. Araba yaya kaldmmnım o kadar ya. 

EDA. SiLKiNiYOR kmmdan geçti ki maazallah az kalsın 
Bir f~ bin büyüdm beterdir, derler. çarpacakb. Eda ucuz kurtulmuş fakat 

hafizenin sokutturduğu fillerden •on.. üstü bap da ba1:mıth. Oradaki berber 
.-., Edanm kocasından büsbütün srtkı dükkarunın önüne dökülmüş olan sa. 

•l}Tl)mı§tL bunlu sular w çamurlar, zifos halinde, 
Tevekkül hanmmmdaki eve iberaber haydi feraıeesiııe, yafma.ğma •• 

dönmütler, odaya kapanmıtlar, acuze - Eyvah, her tarafım. berbat oldu!. 
~ çenesini açm:ııb: diyerek, çamurlan silmek için mendilini 

- Tıkır tıkır para sayılıp alrnmr! ca.. çıkaracağı saniye, önüne biri dikild .. 
riye misin, yoksa pençikli esir misin Elinde yazma bir çevre, yere çömeli. 
ıen?.. Nice bir ç.el·eceksin bu bos.tan verdi: 
lcoıkuluğunun kabrini?.. Silkin, sıynl, _Müsaade buyur elmıasnn!.. 
lnu-tul; açıkçası batını alıp kaç, kaç da feracenin eteklerini ~ı, sili.. 
ttereye kaçarsan kaç; benden yana sana yor bre siliyor. Eda şa§ırtmşb. Etrafa 
fenalı fersah iz.in.. Cehennem azabı se- kar!ı da sıkılmıştı. Gelen~ hep ona 
~ bu yaşayışından daha rahattır. bakıyor. 

Arada lda, daha nce akıl öğretme de: _ Estağfunıllah!.. Rica dderim bıra.. 
- Bir yer peylemeden nereye kaçabi.. lan, z8lunet ebneyin! diye dursun. be. 

lirim denen, onun da kolayı var. Soka.. rif }ıiç oralı değil; bala iıinde. BU- men
i• çık, gez, dola§, insan gör, ahbaplat, dil daha çıkarmış, onunla da iskarpinle. 
ltomıt- Hayvan koldata kokla~ insan rini silmede •• 
lcaauşa konuıa dermıJer. Böyle dört (Arkası var) 
duvann içinde m1ahpuıluk1a ömür geçL --
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1 ~mi abu.dala ·• 
Eda, öğütleri aldıktan sonra yine te.. T 

~ütten kurtulamamı,, Hafize ertesi Ş eh i r i lJ a t r o s u 

~ t! ~~ v~=~ !::~~~a~7s:3~
5

= mmınmm 
&eccade üstünde uyuklayan kadına ( so.. ve akşam A20,30 da 1111~ 
~ çdgyoruml) bile demeden, fırla.. 
lh.- 1--· d B A B . IU -~tı .......,. ışan •. 

Hem de öylesine ki ne süs,, ne tuva- FraOnpseczreTt jKıya:su 111111111 
l'*t ne çeki düzenle. Aksaray caddesin. 
~ Y eıil tulwnba sıra kahvelerinin Bugün saat 15,30 da ve akşam saat 
~llünde nazlı nazlı yürürken, bunna br. 2o,30 da LEYLA ve MECNUN 
~ddılardan tut da zenne tiryakiliği bez-_ 
devam lannançolara kadar, peşinde bir ŞEHZADEBAŞI FERAH 
~Y adam.. f§aretler savuran savunma; TtYATROSUNDA 

Utifattar yağdıran yağdırana; söz atan Büyük TUrk tımz 
il.tana: yonisti ve Marıyt 

- Şeker parem, ya iltifatına mazhar tizın:ıcısl 
~ J'liıut da bir tekdirine nail eyle!.. z t' Sungur 

- Yekıp yıktm, kavurdun bizi. lnsa.. Pr • a 1 

fıl\ ycık mu zalim? Her gün fevkal~ 
- Haraban türabayız. Güzelliğinin de oir prograrr 

ı.,1 için virane gönlümüzü şa.det!.. temsillerine deva 
"Yüzü sıynklar da çok. önleyip yaf- ediyor 

Bir müddet için Nevyorkta bulu. 
nan meşhur Fransız otomobil fahri. 
katörü Mathis'le karısı, orada hay_ 
dutlar tarafından görülmemiş bir te. 
cavüze uğradılar. 

Bir kaşam karı koca, Belçikalı 

bir prensesle beraber tiyatroya gidL 
yorlar. Dönüşte, otomobUJe, prense. ı 

si oteline bırakıyorlar ve kendi otel. 
Jerine gidiyorlar. 

Otelin önünde durdukları zaman 
yanlarrna bir otomobil daha gelip 
stop edi:ror. Otomobilin durmasile 
kinden iki adamın inmesi bir oluyor. 
~ Haydutlar, Mathisin otomobiline 

hücum ediyorlar ve ikisi birden taban 
calarmı çekerek karı kocaya: 

- Eller yukarı l İnin aşağı! 
Diye bağırıyorlar. 
Fabrikatör soğuk kanlılığını mu. 

hafaza edi:ror. Otomobilden dışarı çı. 
kıyor. Fakat teslim olmuyor ve hay. 
dutlardan birinin üzerine atılıyor. 

Mathis o haydutla cenldeşirken 

ötekisi, otomobile giriyor ve kadının 
üzerine hücum ederek boynundaki 
zümrüt gerdanhğt almağa çalışıyor. 

Bu gerdanlık baha biçilmez bir kıy 
mettedir. Bundan başka, tarihi de. 
ğeri de vardır. Çünkü, bu zümrüt ger. 
danlık Fransız imparatoriçesi Euge. 
nie (Ojeni) den kalmadır. 

Kadın, üzerine atılan hayduda 
karşı kendini şiddetle müdafaa edi. 
yor ve otomobilden fırlamağa mu. 
vaffak oluyor. Sonra hemen otelin 
kapısma koşuyor ve imdat istiyor. 
~ Haydutlar vaziyetin çatallaştığını 
anJryorJar ,.e hemen otomobillerine 
bınerek kaçıyorlar. 

Bu suretle fabrikatör ve karısı 
haydutların elinden kurtulmuş olu. 
yorlar. 

lşin garip tarafı, bir iki gün evvel 
Mathisin karısile m~hur Amerikalı 
otomobil fabrikat-Orü Ford arasında 
geçen bir muhaveredir. 

Ford, Madam Mathisin boynun. 
daki gerdanlığı işaret ederek: 

- ·Amerikada böyle bir gerdanlık. 
la dolaşmak çok tehlikelidir. Bizim 

Solda avcı, 7:öpelcZeri ve ağaca tırman mı~ yabani kedi göı•iinüyor)· soldaki 
resimde de yabani ked inin y_akmda;ı manz.arası ... 

Tavşan avı, keklik avı, hatta as. 
lan ve kaplan avı en fazla yapılan 
avlardır. Fakat, ayıu derece alaka 
ve heyecanla yapılan bir av daha 
vardır: 

Yabani kedi avı. 
Bu avın en Fazla yapıldığı yer 

Arjantindir. Los Angelosun şimaUn. 
deki kayalık dağlarda pek fazla bu. 
lunan yabant kediler, ci\"ar kasaba 
''e Ş'<'hirlerin son derece şikayet et. 
tiği ve adeta bir Uet halinde olan 
hayvandır. Küms ve av hayvanları. 
nm düşmanı olan yabant kediler, ge. 
celeri kümeslere hücumlar yaptıkları 
gibi, civardaki t.avşan, keklik, bıldır. 
cm gibi hayvanları da mahvederek 
avcıların ormandan elleri boş dönme. 
lerine sebebiyet verirler! 

Bunun kin Arjantin avcıları tav. 
şan V(> keklik avından evvel yabani 
kedi avrna t_:rkarlar . 

değildir. AYcılar evvela kedilerin ü.. 
zeıine 1-.öpekleri salarlar. Köpeklerin 
kovaladıkları ) abani kediler ağaçlara. 
tırmanır ve gözler ini avcıya dikerek 
onun yanına yaklaşmasını bekler. 

Avcı, kediye ateş edecek değildir. 
Onu elile yakalamak ister. Bunun 
için, ağaca tırmanır. 

Avcının elinde büyük bir meşin el. 
diven vardır. Yabani kedinin cana. 
varca saldırması ve yüzünü gözünü 
yaralaması ihtimalinden korkmrya. 
rak yaklaşan avcı, bir elinde sopa, 
bir elinde de kement tutmaktadır. 

Yavaş yavaş hayvana yaklaşır. Ke. 
di, düşmanına hücum edecek bir va. 
ziyet alır. O zaman avcı elindeki ke. 
mendi havvanm boynuna gerirfr l'"e 
yakalar. öteki elindeki de~nek de, 
c«er hayvnn, l<: enrF,.inilcn (l ~ha evvel 
davramp avctn rn ii7crine atJla r alt o. 
lursa, hnvvanm beynine inmt'k irin 
hrıZtrlanr.w;trr. 

memleketin meşhur haydutları gangs. ------------------------------
Fakat, yabani kedi avı pek kolay 

terler üzerinize hücum edebilir. Ya. 
but yamnızda daima bir ı>olis hafiye. 
si bulundurun, demiş. 

Madam Mathis, alayla gülerek: 
- Zararı yok, demiş. Ben gangs. 

terlerden korkmam. Haniya öyle bir 
şey olsa! Bu meşhur haydutları ya. 
kından görmüş olurum! 

Madamın istediği olmuş: Haydut. 
lan hem de pek yakından görmüş. Fa. 
kat korkup korkmadığını bilmiyoruz! 

ltalyada 
Ordu ve donanma için 

yeni tahsisat 
Daily Mail Roma muhabiri yazı. 

yor: 
İtalyan ordusu ve bahriyesi için 

munzam tahsisat aynlmış olduğu 

resmi gazetede ilan edilmiştir. Bu 
miktar, ordu için 444000 sterlin ve 
bahriye için 666000 sterlindir. 

T AKSlMDE • MAKSlM VAR YETE 
T1Y A TRC'0 ,.1'l'T'I A 

Bu akşam 20,30 d" 
Matine 16 da 

ZOZO DADMAS 1 

TOMAKOS'la 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Piyes uzun olmasın
dan temsil 20,30 da ba" ... ~ ..... Ktır. 

Yılba.~ ı gecesi BVYVK BALA 
zengin numaralar 

Biletler satılmaktadır Telefon: 42633 

Gezintiler: - -
Davamızı kazanacağızi 

Bir toprağı yirmi yıl işleyene ka
nun, sahiplik hakkı verir; fakat 
'"Hatay., lılar, kırk asırlık emeklerile 

cennete çevirdikleri vatanlarının sa
hibi sayılmıyorlar. Onlar bu toprak
lar için kılıç sıyırmışlar, kan dökmüş-

ler, can vermişlerdi. Bu ülkenin ta
pısı, o topraklar altında şehit kemik

lerinin fosforile yazılmıştır. Dil, ina
nış, adetler Türktür. Fakat bu açık 

haklar karşısında da güneşi balçıkla 
sıvamağa, gerçeği örtmeğe kalkıştı

lar. 

Ellerinde yaldızlı bir boyunduruk 
tutuyorlar. Kartala, bu boyunduruk 
vurulur mu? demediler. Tarihe bak. 
madılar, yakın geçmişten ibret alma

dılar. 

Sancak Türklerini, daha dün bay
rağımızı başlarında taşıyanlara, bir 
köle sürüsü gibi bağışlamağa yelten

diler. Bugün o topraklar üstünde üç 
yüz bin kardeşin yası var. Bu yas, 

ana vatandaki yirmi milyon yürek
ten de bir ok acısile geçiyor. Ve hak-

i° sızl.k geri alınmadıkça, bu sızı din
miyecek. Barış temelleri üstüne ku
rulan sosyalist bir devlet bu yanlış 

çukuruna nasıl diiştü ~ demeyeceğiz. 

Çünkü batı ülkelerinde hükumet §e-

S. Gezgin 

killerinin program armaları, ne olur• 
sa olsun neticelerin asla değişmediği .. 

ni göre göre artık kmrttık. Mesela 
işte bir .. Leon Blum,, taşkın milli· 
yetçilere hoş görünmek uğrunda 

Türk dostluğunu çiğneyip geçmek· 

ten çekinmedi. "Heriyo,, nun meş· 

hur üç konferansında o kadar ateşle 
anlattığı Fransız dostluğu, böyle pat· 

lak bir balon gibi mi sönecekti? 

Bir Türk şairi: "Bazan fela ketin 
de olurmuş hayulısı!,, demiştir. Ha

yatta bu mısram doğruluğu sık sık 
beliriyor. 1921 andlanndan kurtul-

mak, F ransadan ziyade Türkiyenin 
işine yarayacak. Cenup hudutların
daki uygunsuzluk bu suretle kendi

liğinden kalkacaktır. Bugün zulme. 
ölüme, yağmaya mahkum edilen 
sancak Türklerinin yürekler parala· 
yıcı hali, artık bizim sabrımızı da 
parçl'lb.mıştır. Bu kardeş çığlıklarına 
karşı daha uzun zaman kulaklarımız 

tıkalı duramayız. Güneş kadar ay

dınlık, açık, hiçbir şeyle örtülmez 
bir hak bayrağiyle yürüyoruz. 

Dünya yiizünde gerçekt .. n insan 

yürekli bir tek adam yoktur, ki bize 
0 'Dur! ., demek hakkını kendinde 

görsün. 
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Romandan daha f!arip bir hakiki vaka 

Komşu oldukları halde 
tanışmıyorlardı 

BiR, tABiTiN 
-l-IATIR-ALA~I 

Öğlo neşriyatı: 
12,30 plakla TUr~ r.ıusiklsi. 12,50 havadis. Anlatan: ITh .. nii.Hll 1'1111y«Aar 

13,0fi plli.kle. hafi! müzik. 13,25 .. 14,00 muh. - 13 -

aba ;ıe iki kızı 
sonra tekrar 

on yedi sene 
buluştular 

telif plll.k neşriyatı. 

~~~'oa::~=d~~~en naklen variyete mu. "Elimdeki kağıdı mevlôd şekeri gibi 
zlk. 19,30 Konferans: Suat Derviş tarafından b •• k k 1 J • • •• •• y 
20,00 Müzeyyen ve arkada.,ıan tarafından U ere mua )ffi)fi ustu ne attım. aptı-
TUrk musikisi ve halk §!Lrlole.rı. 21,00 (Saat 

"Yirminci asır. 
da insanların ha. 
yatı,, ·başlıklı bir 
romana me,·zu ola 
bilecek garip ve 
acıklı bir hikaye : 

ay~n) ~:=~~Euryanthe) uvertür. ğım m.uamele şüphesiz çirkin bir şeydi,, 
2 - Strauss: (Geschichtcn aus dem wre_ 

Jan isminde bir 
Fransız, 4 ağustos 
1914 senesinde har 
be gidiyor. Arka. 
srnda, kansile, bi. 
ri üç, öteki beş 
yaşında iki küçük 
kız bırakmaktadlr. 

Ilu adam, çocuk. 
larile bir daha on 
altı sene sonra, 
1936ilkkinununda 
buluşuyor! İkisi 
·de büyümüş, çocuk 
annesi bile olmuş. 

nerwald) vals. Bir gün ben hastahanede yatarken 
3 - Hende!: (Largo). birdenbire tarama imtihaıuna çağır-
4 - Verdi: (Rlgoletto) operasından par. dılar. O garip kıyafetimle gittim. Ta-

çalar. ram.a muallimi olan kaymakam Şev~ 
5 - IA>coque: (Jirofle Jirifüı) operetinden ket bey önüme geçti. Dirseklerini adı•· 

parçalar. 
22,00 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi ta kollanma da.yıyacak surette beni 

günUn programı. 22,ıo pla.kıa sololar. 23,00 adamakıllı göz hapsine alclı. Koğuştaki 
Son. talebelerin biribirlerine yapıp attıkla-ı 

rı kopya kağıtlarını bile görmemezli-
1 

ğe gelerek beni korkunç bakışle.rile yi
yecckmi~ gibi bir tavır aldı. Buram B ·ORSA 

26 12 936 

lDuı.Jan rıtla } ıJıtı:r ıoan.•tll ı•hınlar, llzf 
rtade muaıııeh. ı;örc!ıtt-ntlr K:.ı kam.lııU 

ouuıı &2 de IUl(ll!.llllJ 1<11tııı (l_yııthrl U1'. 

p A R A l A R 
•Sterlin rlH •Şilin Avus 
•Dolar ı ııti - turya .!~.·-

•Frank 117- •Mark ~6. ·-

buram ter lem eğe b'.lşladım: 
- Aman efendim, ben pek sıkıl

dım. Biraz lütfedip çekiliniz ... 
Dediğim halde bir adım bile gerile~ 

medi. Şekip bey benden gözünü ayır
mıyordu. Diğer talebe ile meşgul ol-

Jardır. Jan ve yeni karısi'Le ço cuğu • Liret .2;, - •Zloti 2-1-

I mak için muavini kolağası Baba Hay • 
dara işaret ediyordu. Artık hiç bir su
retle yakamı kurtaramıyacağmu an
lamı;ıtım.. Tarama kalemini iki avu .. 
cum içerisine alarak tarama kağıdmıı. 
bir aşağı bir yukarı Gekmeğe başla

lşiıı garibi, bu iki kızla. babaları, den kız, onun orada bulunduğunu bir 
birbirlerini tanımadıkları halde uzun arkadaşı -rnsıtasile öğrenmiştir. 

müddet komşu olarak oturuyorlardı. Birbirlerine kavuşan baba ile kız. 
i'a.ka.t da.ima birbirlerini aradıkları lar, 17 senedenberi başlarından geçe. 

•Belçika Fr 
• DrahmJ 
• lsViçre Fr 
•Leva 
•Florin 

! •Kron Çek. 

·o -
~rt-

ôif> -
tli-

66.-

• Pengo <!3 -
•Ley 14,-
•Dinar f>l -

Yen -
•Kron leveç d2 -

halde bulamıyorlardı. ni, hatırladıkları kadar, anlatıyorlar ~u - • Altm 101L -
1 Pezeta •Banknot 

Krzlardan büyüğü olan Lüsyen: ve Pariste bulundukları zaman birbir. - ~•:> 

- Eminim ki babam hayattadır, lerine komşuluk ettiklerini o zaman 
diyordu. Onu muhakkak bir gün bu. anlıyorlar. 

ÇEKLER 

• Lonc1ra 1118 rn • Vlya.n11 4 2S7:ı 
lacağı7 .. 

Diğer taraftan, kızların ballası da 
daima onları düşü:1üyordu: 

- Ah 1 Kızlarımı bir bulabilsem! 
Kızlar, anneleri, ve babalan Pa. 

ristedir. Her gün işlerine gidip ge. 
lirken, Tünelde, tramv:ıyda, belki de. 
falarca birbirlerine rast gelmişler, 
batta. yan yana bulunmuşlar, fakat, 
birbirlerini tanımamışlardır. 

Babaları harbe gittikten sonra, iki 
küçük kızla anneleri müşl\ül bir ha. 
,>at yaşamağa başlıyorlar. Anneleri 
i~ bulduğu bir şehirde çalışmakta. 

lazlarını beslemektedir. 
Böyle seneler geçiyor. Kızlar bü. 

yüyor. Büyüğü evleniyor ve 1927 se. 
nesinde bir kızı oluyor. 

Talihin garip bir cilve.si: aynı se. 
ne, .Janm da bir ~ocuğu cliinyaya ge. 
liyor. 

J:rn, muharc~cleıt geldikten son. 
ra ~ki memleketlerine gidiyor. Çocuk 
larını arayıp soruyor. Fakat kimse. 
ıtin ne bildiği var, ne gördü~ü. Bunun 
üzerin(', karrsınm ve çocuklarının ÖL 
düğünü, veya bir . dalrn. hiç bulunma. 
mak üzere kaybo1<luklarmı düşünerclc 
b~ bir kadınla evlenmiştir. 

İşte, 1927 senesinde, biİ' yandan. 
büyük kızmın kızma dede olurken, ken 
dl kızma <la haha oluyor! 

Bununla beraber, babasr da büyük 
kızı da, ayru vesile ile birbirlerini bir 
kere <laha anıyorlar. 

Li.isyen: 
- Şimdi bal.4·uu, Jede oldu! Diyor. 
Fakat, annesi, kederli bir tanrla 

başım s:ı.Uıyor : 
- Hayatta ise. 
- Eminim ki hayattadır. 

SPOR 

Bugünkü Lik 
maçları 

Llk nıaçlarma bugün devam edi. 
lecektfr. Bugün Taksimde Topka. 
pı - Galatasaray, Güneş - Anado. 
Ju; Şeref sahasında Jksiktaş - Eyüp, 
Vefa - Süleyınaniyc; Fenerbalıçe 

~abasında lstanbulspor - Fenerbah. 
çe, Hilftt - Be,> koz takımları karşı. 
laşacaktır. 

• Nevyorlr t 7ı•4 ı • Aıf.adrfd 1 :'\U !.~ 
• Parıa ı7 ı' • Berıın 1 orns 
• Mlltu:ıc lb 0~6rı • V&r§OV• ı 2Hı 

• Brtıkaeı 4,illi:ı • Budape§tt t,'3 ~o 
•Atına S· 2775 • Blllueıı ltıS , 27J 
• Cenevr~ ~ -l'47 • BclgraO t!4.~~ 

• Sotya ti ı ,fl72;. • Tokotııı.m11 2 78'.> 
• Amsterdltm 1 , fı • Moskovıı :!a -
• Pn\B \!2 ll!>i'> • Stokholm H,l ~I'> 

ESHAM 

lş Bankası 10 -
4nndolu -
Rejl ~ 0 
Ş!.r. Hayr1y -

•Merkez Bo.o\ı UU.2· 
U. SJgorta 
Potırımoub 

.l~ 

Tramvay .~. ~ 

• (,,'lmento 1 l!.:.l ı " 

Ot.yon Del J (KJ 
Şark Del J()) 

Balya • il.) 

Şark m. ecr.11 -
reıeton .0(1 

Dün bunlnrın B takımları karşılaş. ı----------·------
mıştır. Yefa Sülcymaniyeyj 3 _ 2, ıstlkrazlar Tahvllle.r 
Hilal Ileykozu 4 - 2, Fenerbahçe • t933 T.Hor. 1 112 6 
tstanbulsporu 4 - O yenmiştir. • • • • 11 2t ~) 

ttıektrtJI 

l'ramvaJ il, 71 
• ., • ID ~ L. ti:ı KıbUm 

Eyüpliiler gelmediğinden Bc~ikta. l.stık.Datını ıı ı,r> • Anadolu J 
4 '·' l) 
H.lö ~ Galatasaı·ay Topkapıya, Güneş, Ergenı lsUk. tıl 2;ı *Anadolu il 

Anadoluya aynı scbl'pten hiikmen ga. 192fl A M - - A.na.Jolu ClJ 

lip ilan edilmişlerdir. 

Fransada kış sporu 

HükOmetin him;ı~~si ü:erine 
bü.!lük rağbet görüyor 
Paris, 26 (A .. \.) - "Kar trenleri,, 

Pari.sten hüyül( bir har huy içinde 
hareket ctmij YC bunların miktarı iki 
misli artnu~trr Biitiiıı rekorJn.r l\ı. 
rrlmrşttr. 

Bilh~-ı Liyon istasyonunda fey_ 
kalude bir hareket gitriilmüştür. Mc. 
8Cla aym 23 Ünde saat Hl ;l0 ile ı:ıaba. 

' hm üçü arasında 52 tren a~:ız ağıza 

• s. Erzurum Vb - MflrneSBil .11 ~ l ıo 

Takv•m 
PAZAR Pasartesl 

27 I. Kıl. 28 1. Ka. 
!J Şevval I4 Şevval 

Gllıı doğı.l§'J 725 7 25 
GUo batıııı 16,47 16,48 
Sabab namazı 6 00 600 
Oğle namazı 12 ıs 12 16 
lld.Ddl wuııazı 14,35 14,36 
ıı. kşam nanıll.Z> 16,47 : ll.48 
YRtsl nam.az> 1826 1826 
ltnsak 5,.;7 537 

Y ıtw geçeo g11nler1 J61 352 
Ytlın l{alıuı günlen 4 j 

lstanbul Altıncı icra Mem1ırlu-

dolu olduğ·u halde bu i.slasyondan ha. {fundan: 
reket etmiştir. Bunların 48 i Dijona Bir borçtan dolayı mahcuz muhte-
gitmiştir. lif cins ev eşyasının satılmasına karar 

1 

- Diğer taı·aftan ba.lıasi da, bir 
üç-üacü kt'.lI dünyaya gelirken şöyle 
diror: 

- öteki kızlarımı da bulabilsem! 
Gene setreler acçiyor. 1931 de Ja. 

nın c:".ki karısı ölüyor. Ondan biraz 
sonra küçük kızı da ölüyor. 

Seyahate çıkanların miktarı 30,000 'llerilmiş olduğundan ilk açık artmna
tahmin edilmektedir. Bunlardan 10 nm 29.12.36 tarihine müsadif salı gü
binden fazlası kış sporları yapmağa nü saat 13-15 de Kurtuluşta Deyir-ı 
gitmektedir. men sokağında 84 numaralı hanenin 

Bu harel<et, istasyonlara büyük biı önünde icra kılınacağından taliplerin 

Iştc. babalarının Parise gelmesi 
ve birbirlerini tarıımadan komşuluk 

~trnelcri bu $Cne1ere t<'sadiif etmek. 
fodir. Fakat., bu fırsat onları tanış. 
trrına~·:.ı. yaramıyor ,.e Jnn tekra.r 
Paristcn uzaklaşıyor. 

Geçen sene küçük kızın da bir ço. 
cnğn oluyor. .fan iki torun sahibidir. 

Şim<li Neu t'Chri.1c'e fınncılrk et. 
mekteifü. Bir gün telefonda kendisi. 
ni Paristen araılıklarını söyli.iyorlnr. 
Koşuyor. 

- ~n misiu, baba! n.('n Lüsyen. 
il:i taraftan na sevinç hıçk,rıklan 

duyuluyor: 
- Denim. Evet. Geliyorum! 
Bu suretle l>~basr ile kızları paris. 

'te buluşuyorlar. B..-ıbasına telef on e. 

f aa.liyet manzara...,ı bahşetmiştir. gUnünde mahallinde bulunacak memu-
Trenler ~çer buçuk dakika fasıla ile runa. müracaat Gtmeleri ilan olunur. 

hareket ediyordu. Skileri<:', paknlcr. 
le rnilcehhcz olan, şarkı söyliyen, ha. ıtd1iyeye icat p ahnacak 
ğırıp çağıran bir~ok kimseler ko~a ko. l:>tcuıbul JJ.lüddı.>iumumiliğindcn: 
şa geliyor, trenlere atlryor \'e on gün lstanbul ndliycsinde a~ılan biner 
cv1:clindcn tutulmuş olan yerlerini i5. kuruş maaşlı katipliklere memurin 
gal ediyorlardı kanununun dördü11di maddesinde ya. 

IIarclı:ct is[a.ı:ıyonlarındaki bu faa. zıh sartkm h~iz olan •e llaktilo i!c 
liye-tin Ynmnda. l:J ağnstost:ıki f<>ha. yazr yazabiltm t.ıliı>Ier arn.sından mü. 
cüm pek ehemmiyetsiz kalmışbr. Ur. nasıpkri alınmak iizere 31 - 12 - 93G 
kol halinde ilerliyen fakc:ıiler. miite. perşembe günü saat dolrnzda müsabaka 
madiyen bornlarrnr öttüriiror. tren. imtiham yapılacaktır. tstiyenlerin 
lt-ri knrtrnıamaıfa u/rrac:ıvordu . ~oy adn11 gösterir nüfus kfLğıdı, orta 

Ru fe,•kalfı!le ıntn'affakivet. hiikfı ~ mektep ~.ahndetnumesi, askeri terhis 
metin kıc: !"norfarrnr heri e~iıı k~e~ir.e yr.-ikac:ıı, ı:-ılıhat ra!)oru, hü~nühal 

uv"'nn 1 ir h:ı1<' ko-..•rrıak irin C'~rfetrniq lı:ft~·ıdı, ve iki foto:>raftan ibaret ev. 
olıftı~11 rrıc.,.,; ilp i.,...:ıh rılı•r,.,1':111·, ~nor rakı miic;biteleri ile birlfütc imtihan 
ic:1ert n:nrn U. f,flgr.-n .:ıe. '' '"lk kıc: gi.inike kadar lı::fanbuJ adliye enciL 
~porlan doğma~tur .. , demf~ idf. menine müracaat etmeleri lazımdır. 

dım. 

Şekip bey: 
- Efendi, nedir öyle senin yaptı-

~ ? 
gn.ı., 

Dedi. Şeyh Sadinin: 

I za yeiseZ 1 nsan:ü Tal Zi.stmuhu 
Kesinnenii mağbübün yesilvJ. a~lkelb 

Dediği gibi neticesi ne olursa olsun 
asla düşün.n:ıiyerek: 

- Çalı süpürgesi yapıyorum!,. 
Cevabını verdim. Şekip bey: 
- Ben sana gösteririm.,. 
Diye mukabelede bulundu. Bu .. "l.un 

üzerine hemen elimdeki kağıdı mevlüt 
şekeri gibi bükerek teı·biycsiz bir va. 
ziyetle muallimin üstüne ~ttım. Bu 
yaptığım muamele şüphesiz pek çirkin 
birşe;?di. Fakat nedense artık irade ve 
ihtiyarım elimden gitmişti. 

Talebelere munara verilecek gün
dü. Ben de anahtar deliğinden bala
yordum. Birçok erkanıharp · mümey
yizler gelmif3lcrdi. İçlerinde en nüfuz
lusu ve kıdemlisi Bağdatlı (Ahrezan) 
Sami beydi. Benim kağı+ ele alınınca 
Şekip bey sıfır verilmesinde ısrar. et
ti. Fakat Sami bey mahreç sınıfında 

iken birkaç defa imtihanlarımız1 gel
miş, beni pek iyi talebe olarak tanı
mıştı. Bağdatlı şivesile: 

- Knt.iyycn sifir olamaz. Bahusus 
Haydar erendi şöyle çalışkan, böyle 
zeki...,, 

Gibi sözlerle mümeyyiz arkadaşla
rının fikirlerini kendi tarafına kazan
mağa gayret ediycrdu. En sonra beş 
nu.m:ıra verdiler. l5tc o zaman llıtuf 

yüzünden kahrc uğramış oldum. F..rka
nıharplik ümitlerim katiyyen suya düş
müş, çürümüştü. Zira bana sıfır veril
miş olsaydı bir iki ay sonra i~'ileşince 
imtihana tekrar girebilirdim. Her ne 
kaqar el marif etindc f evkaladelerden 
değildimse de on beş numara alabilir
dim. Halbuki bu derslerden iki sülüs 
numara almamış olanlar erkanıharp 

ola.mıvorlardı. Bu sebeple i~im bitnıi13-
ti. Diğer el işlerinde de sadaka nevin
den beşer numara verildi. Bu beş ders 
yirmişer num:ıralıktı. Az kaldı, sınıf 

terfünden bile mahrum olacaktım. İki 
yüz elli kadar mevcutlu sınıfın ancak 
otuz ikincisi olabildim. Ve artık zabit 
çıkıncaya kadar yesimi gidermek mak 
sadile işi hnnendeliğe vurdum. Çünkü 
sesim gtizeldi Bundan sonra hep düm
tekler~e vakit geçirdim. Ve mektepten 
çıkıncaya kadar kitap açmadım. Ha
fıza kuvvetime güveniyordum. Dc:rs 
kesim 7.amanlarmda çalışarak smıfları 
gedrdim. 

Nihayet zabit çıkıp numara çekin
ce istihkama dü§tüm.. Buradan sonra 
piyadeye ayrıldım. Taliinıin icabı ola
cak be.~inci ordunun Makedonyadaki 
taburlarından (Dördüncü taburun o
tuz dokuzuncu bölüğüne) Razhktn.ki 
taburuna düştüm. 

Babamın zarif bir Bektaşi olduğu
nu söylem.i,.<:ıtim. :Manastır ordu MüşüJ 

rü Fazlı Paşa dahi Bektaşi müntesibi 
olduğundan babamı çok severdi. Ken· 
disine hürmette bulunurdu. Bir güJI 
bab.:ıma: 

- ~ahım zatımza bir hizmette bu· 
lunmak ifiterim. Bu benim için bir §e' 

rcftir . ., 
Demiş. Babam da: 
- Teı:ıekkür ederim, bu sene zabit 

çıkacak bir oğlum var. Ben ihtiyarını 
birkaç gün bura.ya getirip sayenizde 
görüş,."bilirsek çok memnun olurum.,, 

Diye cevap vermiş. 
Bunun üzerine Pa.,_c:;a beni yanma ya' 

ver olarak almağa karar vermiş. llv. 
tanbula yazmış. Hatta bu hususta bit 
değil, birkaç defa mektup yazmış. q 
vakit piyade dairesi reisi olan Cemal 
Paşa beni bir gün çağırdı: 

- Oğlum, üçüncü ordu Müşürünl 
yaver oldunuz. Tebrik ederim. lnşal• 
lalı feyiz bulurslL'l. (sonra elime kor 
donlamnı vererek) lakin Fazlı paşJ 
eski Müşürlerdendir. Kordonlarını seli 
kendin takmıyasın. O kendisi takar, 
daha büyük saygı olur.,, 

Dedi. 
Bwıdan sonra Fazlı Paşadan df 

bir emirname aldım. Bunda numaı1 
ve renkleri, cinsleri ya.zıh on iki fesli 
c.ltı tane potin, altı tane çizme ına.b 
muzu alınmasını bildiriyordu. Hatcl 
bunların neredc:ı alınacağı da ilave d 
lunuyordu. Paı)anın emirlerini yerini 
getirerek hazırlandığım sıra.da babanı 
dan da ayrı bir mektup geldi. Bab~ 
da: "Biraderin Serezde evlenecekti~ 
Ben ihtiyarım düğünde bulunamıyıı 

cağım. Fazlı Paşa hazretleri sa.na · ' 
verdi. Bana vekaleten ve kendi 
fmdan asaleten kardeşinin düğünün 
bulun ve kendisini sevindir.,, d.iyord 

İstanbuldan hareket ettim. Selani ~ 
vardım. P~anın siparişlerini emanet 
çiye teslim ettim. Screı.e gidip kardeÇ 
lik v~if esini de yaptım. Ondan soru1 
Manastıra gittim . 

Fazlı Paş:ı.nm Hünkar yaveri ol~ 
miralay Mazlum bey adında bir oğl' 
vıı.rdı. Benim biraderimin adı da Mai 
lum olduğundan her ne valdt Paşanııl 
yanına gid~rse: 

· - Oh .. buna ne mutlu . Allah banı 
ilci tane Mazlum isminde evlat ihsaı 
~tti.., 

Derdi. Fevkalade iltifat gösterird1 

O sıralarda birçok Müşürler mıvı! 
zam bir memuriyet olarak vali olımı(; 
lardı. Fazlı Pa'..~a da böyle bir merak~ 
düşmüŞ. Müşürlükt:en başka M.a.nastrl 
vali.si olmak istemiş. Biraderim MaS 
lunı beyin kayiııbiraderi ise Mn.nast~ 
valisi idi Fazlı Paşa vr..linin ayağı11 

kaydırmak i<;in deh~etli surette ale) 
hine kalkmış. Mabcyine, Babıalive ı;I 
kayetelr yağdırmağa başlamış. Fakıı 
gaflet eseri olarak bu ~akilde vazdı 
mektuplardan birini yırtarak Müı::ür 
yet dairesinin penceresinden aşağı 

atmış. Biraderim Mazlum hey de o~ 
dan geçiyormuş. Yırtık kağrt parcalB 
rmdan birinin iizerinde vali Faik Pi 
şa ibaresini görünce merak etmiş. V6 
ziyeti müsait gördüğünden parça ol 
muş evrakı toplamış. Cebine koymtı. 
Bu parçaları sonradan birleştirerek 
kumtL~. Muhteviyatını kayinpederi ' 
leyhinde hem de pok çirkin sözleri• 
şikayetten ibaret olduğunu görün 
bunları kayinpederine göstermiş. Kcll 
disini ikaz etmiş. 

Manastır valisi Faik Paşa ise kÖ; 
olmakla beraber son derecede :.eki bl1 

adamdı Hasmına ka.rı:ı hiç renk ,.cf 
miverek tertibat alma.~a ba.cıladı. ~ 
M~nastrra vardıcrım ~man biraded. 
hir.bir €evden haberdar deı?'ilmis Jr~ 
eski tarzda görünerek birl:kte Fa.7" 
Paşaya !?'ittik. Pafn bira.derimi her ' 11

1 
kit avaıfa kalkarak k&.nJtlarken ve ti} 
lü türlü iltifatlarla tatvin ederken ~ 
defa ~örmemezli<Y-e ~eldi. Eline aldf 
kitanlıı mPc:o,-u} oldu. Ta yanma vaf111' 
ca yeni görm.üşçesine da.vrandr: 

( Arlı'.&ı var) 

)IJl 
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BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilUı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma, 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 1 
su tahlilatı ültarmikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı Kanda üre, şeker, 
Klorür kollesterin miktarlarının ta
yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 

Göçmenler qerleşiqor 
bir yıl içinde 4855 

iskan · olundu 
Kocaelinde 

muhacir 

lstanbul Komutanhğı 
Sahnalma 

Komisyonu il:inları 1 
Tayyareye top atan Topçu ba -

taryalan için 3 amperlik 500 ve 5 
amperlik 500 ke 1000 tane sigorta 

açık eksiltme ile ihaleleri 8-1-937 
Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 
Muhammen tutan olan 350 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 

Komisyonda görülebilir. İsteklileri -
nin 26 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile ihale günü vak

ti muayyeninde Fmdıldıcla Komu -
tanlık Satmalma Komisyonuna gel
meleri. ( 3679) 

~ ................................ ı 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

450 bin kilo ekmeklik fabrika u-lzmitte göÇ'l'IUm işlerini tetkik eden mem urlar ve kendilerine ev yapan göçmenh 

Izmit, 26 (Hususi) - lzmit 936 -------------- nu pazarlıkla s~tm almacaktı:r. Mu

i~ki dUşmanlau toplanıyor hammen bedeli 67500 liradır. llk te· 
minat 4625 liradır. Pazarlıkla ihale-

sene.si içinde birçok güzel işler başar. 
mış ve geniş bir se,·gi toplamıştır. 

Göçmenlerin iskan edilmesi, İzmit 
vilayetinin yaptığı ve başardığı işler 
arasında ~ok büyük bir yer kaplar. 
Zira hudutlarına 4..855 vatandaşın yer. 
leştirildiği Izmitt.e bu iş, sanıldıb"I ka. 
dar kolay olmamıştır. 

Başta vilayetin çok sevilen valisi 
Hamit Oskay bulunduğu halde iskan 
mlidürlilğü ile bu işlerle alakası olan 
memurların yorulmaz bilmez gayret: 

1 
""' 

111
b .. I .. t t· . h ırrı, ugun m me.:;u ne ıceyı asıl et. 

mi~ti:r. 

brnite gelen göçmenler köylünün 
m~afiri olarak bir müddet kalmış ve 
lzmit köyJüsü, yeni vatandaşlara en 
ı:.ıcak bir misafirperverlik göstermiş. 
tir. 

Derincede 60, Tütün çiftlikte 60, 
Yuvacıkta lJ, Döngelde 40, Arslan. 
beyde 30, Akmcşede 50, Sümbülde 60, 

Dal.çecikdc10, ·Kandrede 104, Adapa. 
zarında 50, Gebzede 106, Karamür. 
scJde 160 göçmen evi yapılnuştır. 

Göçmenlere tohumluk buğday da. 
ğıtıldığı gibi çift hayvanı olmıyan]a. 
ra da. hayvan verilmiştir. 

Sıcırk yuvalarına girmiş olan göç. 
menlerin yüzlerinde okunan büyük 
r.ı emnuniyeti burada kaydetmek is. 
t~rken, onlar için çalışanları da. t.ak. 
t!1r, saygı ile anmaktan da kendimi 
alamıyorum. 

E. Y. Bayka.1 

Uşakta Parti Vilaqet 
kon!Jresi • 

Uşak, 24 (Hususi) - C. H. P Kü. 

y eşilay Cemiyetinin on sekizinci 
yıllık kongresi 1937 lkincikanununun si 28--12-936 Pazartesi günü M -

ikinci cumart~i günü saat on dörtte at 11 de Erzincanda Askeri Sabn -
Cağalofhında Eminönü HaJkevi bina. alma Komisyonunda yapılacaktır. ls
sında yapılacaktır. Reis Profesör tekliler ihale günü tecim ve Endüs -
Mazhar Osman bir açış söylevi söy. tri odasında kayıtlı bulunduklarına 
liyecek, genel sekreter Profesör Fah. 

dair vesika ibraz edeceklerdir. Bu urettin Kerim yıllık raporunu okuya. 
cak, Bayan Safiye Hüseyin içki düş. nun ihalesinde tekarrür edecek be • 
manltğı t\leminde kadınlık faaliyeti, delinin üçte biri nisbetinde ve temi· 
ve Dr. İbrahim Zeki Öget içki diiş. nat mUkabilinde müteahhide avans 
manlığı yolunda arsıulusal çalışma. verilmesi §art konulmuştur. Şartn.a-
1ar mevzulu birer konferans verecek. 
Jerdir 

Yokfamaya davet 

mesini almak istiyenler bir adedini 
338 lruruş mukabilinde komisyon • 
dan alırlar. ( 530) ( 2624) 

Enılnönü askerlik şubesi başkanlı. -

ğırtdan: birllkte kayıtlannı yenilemek. üzere 
Şubemizde kayıtlı harp malUIJerile şubemize müracaatları. Yukarıda 

şehit yetimlerinin 937 yılı için ikrami. gösterilen tarihten sonra şubeye mü. 
ye kayıtları 4 - 1 - 937 günfomecin. raca.at edenlerin 937 yılı ikramiyesin. 
den 28 - 2 - 937 günlemccine kadar den istifade edemiyecekleri ve bu hu. 
her gün yapılacağından ycdlerindcki sustald mazeretlerin kabulüne imkan 
resmi senet, maaş cüzdanı, muayene olmadığindan mesuliyetin kendilerine 
rapoı·u, nüfu.o;, hüviyet ci.izdanlarile ı aıt olduğu ehemmtyetıe ilan olunur. 

-11]-
Fatih y:ıngm y~rind~ e5ki Sc:.n Mu

sa mahallesinin Saınipaşa sokağında 
207 inci adada yüzsüz arsa. 

Aksaray yangın yerinde 12 inci 
adada bir tarafı 522 harita No. b 2 
metre 50 santim yüzlü arsa. 

Sab:ısı metre Bir metresinin İlk 
murabbaı muhanımen teminatı 

bedeli 

41,22 1,20 3,71 

21,65 8,11 

tahya ~ .. kongresi p~tes! günü saat Yukarda semti sahası bir metre~inin muhammen kıymeti yazdı bulu-
14 de .Kutahya P~rtı kuragrnda 46 de. nan arsalar satılmak üzere ayn ayn açık arttırmaya kanulmuşlardır. Şart-
legerun katılmasıle toplandı.. l · 1 "d·· l" ..... d 1 b' 1 kl'I hiz la d ·· · name en evazmı mu ur ugun e görü e ilir. ste ı er a rm a gosten-

le bağlı 5 kaza ile merkez kazarun . · kb · · ·· 
d 1 1 . . b 1 d v b t 

1 
t len ilk temmat ma uz veya nJelrtubile beraber 28/ 12/ 936 pazartesı gu-

~ ege erının u un ugu u op an ı. . ... . 
da çok esaslr işler üzerinde konuşma. nü Mat 14 de Daımı Encümende bulunmalıdırlar. (3592) 

lar olmu~ halkın mühim dilekleri ü. . . . . . 

'I - KT~~ 27 1. KANUN 1936 ~ 

Mühim ilan 
TUrk Anonioı ElektrJk Şirk<'tinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil" renkte ve 
mustatil şekilde hüviyet kartlarının 1 İkincikanun 1937 den itibaren 
İptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "per.lbe" renkte 
ve "mustatil §eklinde" kartlarla tebdiledileceğ.ini muhterem müşterile· 
rine bildirir. 

MezkUr kartların ba~ tarafında şirketin ünvanı yani "TÜRK 
ANONİM ELEKTRİK Ş1RKET1" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı. 
lıclrr. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usuJü.,e gayri muvafık ı::.ddc· 
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterilc· 
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebileceh: olun 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden redcbyler. DİREKTÖRLÜK 

~-- -
~stanbul Defterdürhğından: 

Kiiçükpazar 

Heybeliada 

,, 

Numarası L. K. 
eski yeni 

: Kantarcdar.sokağı 15 15 dükkanın 5/ 40 67 50 
hissesi 

: Y ah caddesi 119 95 Deponun tariıa- 450 00 
mı. 

Dağ mahallesi Yük- 19 M. 310 metre mu- 155 13 
sek So. rahba arsanın 

tamamı. 

Kamerhatun : Filistan çıkmazt So. 

Heybeliad:ı Dağ mahallesi eski 
sokak. 

5 5 Arsanın tamamı 32 11 

5 71 ,82 metre 43 10 
murabbaı arsa 

Y edikule Fatih sultan Yedi
kulecaddesi Con oğ
lu çılanazı. 

nm tamamı. 

ıs 7 /1 Tahtalı Bosta- 1291 67 
nm yirmi dört-

Beykoz 

Kuınkapı 

Eminönü 

Boyacıköy 

Beyoğlu 

Beşiktaş 

Beyoğlu 

Kasıınpaşa 

: Çmaraltı yeni çeşme 
sokak. 

: Çadırcı Ahmet çe
lebi Y avuzhent So. 

,, 

te on buçuk 
hissesi. 

64 ı Dükanm 6912 400 00 
de 6240 hissesi 

5 13 Hanenin 6 120 300 00 
H. 

5 15 
H. 

6, 20 300 00 

Balık pazarı caddesi 88 40 Dükkanın 401 1555 56 
90 H. 

Dördüncü sokak 5 413, 71 metre 248 40 
murabbaı arsa-
nm tamamı. 

: Tatavla 
caddesi 

Kandilli 6 6 66 metre mu- 66 00 
rabbaı arsanın 

: Abbas ağa mahalle
şİ Kuyu sokak. 

tamamı. 

27,27 M. 7,9 Maa bahçe 
iki hanenin 432 
de 133 hkse-
leri. 

369 

: Yenişehir Salhane 2 2,6,8 228,84 met 137 10 
sokok. re murabbaı ar

sanın tamamı 

: Büyük Piy:lle C"?a- 7,8,1O,11 
hallesinin Dere bo-
yu sokak. 

370 200 801 
metre murab
baı tnrlanm 
40/ 1608 his-
sesı. 

37 

Yu..lcanda yazılı mallar 8 11/ 93Gcuma günü saat on dörtte peşin a
ra ve açık arttırma ile satılacaklarclır.Satış bedeline istikrazı dahili z e 
beş faizli hazine tahvilleri kabul olu nur. Taliplerin yüzde yedi buçuk y 

akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak deflerdarl k Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları (F.) (3593) 

Kadıköy ikinci sulh hul{U~t 
hakimliğinden: 

Kadıköyünc!e Modada Bademal tı sokağında <1 No. lu o.pnrtmıanmda 
ölen Fitnatın vasiyeb1amesi olarak h:ıkim!iğimize tevdi kılman i'(i kıta 
vasiyetname 7 / 1 1937 perşembe eü nü saat 10 da ~çıbc:ıtmci:m mirasçı
ların ve alakadaranm mezkUr saatte hakimliğimizc!e bulunmaları ilan olu
nur. (3793) 

· d d ı tıs k 1 1 Keşif bedelı 2388 lıra 48 kuru• olan Y a.lovada sıfat ıstasyonu ilanal 
~ne urnm ~ ff arnraraın. ~ =~==~==~=~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mıstır. • inşaatı açık eksilbneye konulmug ise de belli ihale gününde gİl'en bulunma- ""' 

·Kongre birinci reisliğine Rifat dığından pazarlığa çevrilmittir. Keşif evrala ve şartnamesi levazmı müdür 
Emet. ikinci reisliğe Ali Akif Küt.ah. lüğünde görülebir. İstekliler Bayındırlık direktörlüğünden alncaklan fen 
ya, sekreterliklere Hakkr ve Zihni ehliyet vesikasile 2490 No. lı kanununda yazılı vesika ve 130 liralık ilk 
Kütahya seçilmişlerdir. teminat makbuz veya mektubile beraber 11 / 1/ 937 pazartesi günü naat 14 

Hesap bakma ve bütçe yapma ve
1
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l) (3804) 

dilek lrnmisyonlarrnrn seçilmeleri ya. 

pılmış, bu kf>mi:-;yonlarm çalışmala. Kefif bedeli 991 lira 74 kuruş olan Beykoz Buzhane yolunda kor
rına ait hazırladıkları raporlar üze. kuluk duvarlarının tamiri açık eksiltmeye k::mulmu~ ise de beJli ihale gÜ· 
rinde ,.e bilhassa dilek komisyonunun .. d · im .J." d ı iltm 4 / l / "37 · · .. ·· tıln nun e gıren o awgm an e es e :;• paz:ırtesı gunune uz::ı uş-

raporu iizerinde durulmuş, münaka. tır K 'f kı rtnam 51• lev ··d·· ı·· ·· ·· d .. '"l bilir' t t k .. .. • eşı evra ve şa e azını mu ur ugun e goru e . s e -
şa ve gorusmeler yapılmıştır. lil B -'-·lık ..ı· kt .. )"..... d l _ 1_1 f hl' 'k ·ı 2A90 1u . ~ er ayınwr cııre or ugun en a a caıuarı en e ıyct •ıesı ası e '.l HO 

Büyüklerimize kongrenin en sami. . ı· · · b 
f d l ık 1 1 k b 1 lı kanunda yazılı vesika ve 74 ıra 33 kurusluk tlk tcmınat rnak uz veya 1 • saygı uygu arr a ış ara a u . .. ~ . A •• 

edilmi~ yeni ilyönkurul seçimi yapıl. mcktubıle beraber yukarda yazılı gun<le saat 14 de Damıı Encumende 
ınrştır. bulunmalıdırlar (l) (3801) 

Beyoğlu üçüncü Sulh Hukuk Hakin1llğinden: 
Mahkemenin 936/ 1025 sayılı dos:t~3i!e Beyağlu Vakıfl~r Müdüri

yeti tarafından Tophanede Sirkeci Mes~it Kalaycı soka1md:ı 6 num::rab 
evde oturm ve halen nerede olduğu malum olmayan Osman hakkmd!l 
açılan tahliye davasmm duı-uşmasm:!a d:ıv~cı na!!'..ın:ı ve'd~i avu!:a~ Raşit 

Uyar resen tanzim edil"'DİŞ mak~vdcyi mahken:eye vermiş ve celıniyen 
dava edilen davacı ,•ekil;nin is:eğUe ve ZO gün fasıla ile gıyap kararınm 

ilanen tebliğine kırar vc:ilmİ§ ve r.nh~(enıcd~ 20/ 1 937 saat on c!örtle 
bırak1hn·ş olduğundan itirazla işbu uün malıke::ıeye gelmediği ve bir ve
kil göndennediği takdirde gıyabında karar veri!e::e~i muamelei gıyap kcıra
nru tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3797). 
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SAT i E ' nin 
Yeni getiı·miş olduğu 
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Görmeden evvel çocuklarınıza 

ı • • 
ın 

1 H~IC>UV~ 

~--~mmı-------------------------ı 

Muhammen bedeli 5700 lira ol an 6000 kilo antimuvan 7. 1. 937 
Per,emhe günü saat 15 de Haydarpa ~da gar binas1 dahilindeki l İnci İ§ 
letme komisyonu tarafından kapalı ?.arfla satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 427 1 / 2 liralık muvakkat teminat ile ka. 
namın tayin ettiği vesikaları, Rc:;mi Gazetenin 7. 5. 36 T. ve 3297 No. lu 
nüshamıda intiıar ebniş olan talimat name dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün &ı.at 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri la . 
znndır. Bu işe ai! şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta -
llır. (3685) 

ühim ilan 
/sfanbulda Hava. Gazı ve Elektrik ve 7eşeb-
bü$alı SınaİIJe 1ürk Anonim Şirkelınden; 

İstanbu!da Hava Gazı ve Elektrik ve Tetebbüsatı Smaiye Türk 
Anonim Sirkeli memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" ~kiİde hüviyet kartlarının 1 İkincikanun 1937 de~ itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzeı·e "turunç" renkte 
ve "mustatil" şekilde kartlarln tebdil edileceğini muhterem mü§teri
lerine arzeder. 

Mezkfü kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani "IST AN
BUIDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti Sl
NAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olnuyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen pol~ ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin iıbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek ol .. n 
neticeler için her mes'uliyeti §İmdiden reddeyler. DİREKTÖRLÜK 

- : . . '.. ., - ' .. ,, -;; .. . . 
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·-----------------------------------------------------Deniz Levazım ~atınal
ma Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli 952 lira 5 O kuruş olan 20000 kilo muhtelif yaş 
sefu 28-Birinciki.nun-936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.de 
açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 
isteklilerin 71 lira 44 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatı lstan· 

bul Defterclarlığı muhasebe mü<\,ürlü cüne yatırarak mukabilinde alacak -
lan makbuz veya Banka teminat mek tubu ile ve bel!i gün ve saatte Ko.sun· 
J>a!acb bulunan Komisyonumuza mü racatlan (3566) 

Müessesatı Tüccariyenin· 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşmm yaklaşması dolayısile müessesatm yapacakları se

nelik ilin mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri
lecek ilanların yalnız Servisimiz tara fmdan yaptırılacağı ve bilvasıta 
ilan ahnmryacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önüncl bu
lundurmalannı dileriz. 

VAKOli ~ıreo>~a~aliıldlal 
seır~nsn 

Istanbul Komutan ığından: 
~-fAı~ H"ıutane~i inşaat: için ::nuktt:dir bir fen memurun:ı lü -

zmn vardır. Şaı·tlannı anle.rnak üzere isteklilerin Komutanlık 9. Şubesine 
Jlrilracaatlan ilan olunur. (3741) 

Sahibi: ASIM US - V AKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. ~vcngll 

n kö rn 
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EN MAKBUL HEDiYE ve iKRAMDIR 
AHUDUDU 
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PORTAKAL 
Çlll..EIK KAYISI MU~ 

ViŞNE BEGENOIK 

B~y~lfilU§ır 
Gireceğiniz Yeni Sene 

nin bütün yeni Model ş AP K A levazımatınızı yalnız 

PEiSSiS de Bulabilirsiniz. 
Beyoğlu Tünel Meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon : 40565 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin •. 

- Ôksürü~ünüz mü var 1 
- Nezle mi oldunuz? 
- Bronşite mi tutuldunuz 1 

Pektorin' den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU 35 KURUŞ 

mıR UYU.MAHlf CEYII mmsı. SIHECI 

Beyoğlu Dördfüıcii Stılh Hıık""lık 
Ti akimliğindeıı: 

Galatada Necati bey caddesinde 
282 numaralı dükkanda konduracılık 

eden \'e mezkur diikkfın iizerinde otur
.makta iken ölen Cemnlin t<;rekesinc 
mahkemece elkonulmuştur. İlan gü
nünden başlamak üzere alacak verecek 
''e sair suretle alakadarların bir ay 
mirasçıların üç ay içinde Beyoğlu 
dördüncü sulh hukuk mahkemesine 
baş vurmaları aksi takdirde kanunu 
medeninin 561, 569 uncu maddeleri 
hükümleri tatbik edileceği ilan olu-
nur. (V. No. 19933) 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
S00,000 Liradır 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, S0.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralı~ 
iki adet mükafat vardır. Keşide Yılbaşı ge~esi yapdacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liredır ... Vakit kaybetmeden hemen bt 
letinizi alınız ... 

• 1 ••• 'l . ~ - . ..~ ... . 

ila 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim 

Şirketinden: 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memunnın l 936 

senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" ~kilde hüviyet kartlan
nın 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi içİ!1 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil şekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. 

Mezkiir kartların baş tarafında ~irketin ünvaru yani "TF.Sl
SA Ti ELEKTRIKlYE TüRK ANONiM ŞiRKETi" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad. 
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterile
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti !İmdiden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK .. .. . . -··· .. . . . ... .. ,.. 


