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Sancakta Feci Şekilde Bir intihap Yapıldı! 
Sancakta Türklerin gördüğü 

Tazyikleri anlatan bir nıektap 
}üksek okullarda tedrisat 

OKUTULAN 
Milli ihtiyaca 
göre yazllmış 
olması lazımdır 

KiTAPLARIN 
' 
1 

Geçen ayın 11 inden 
14 üne kadar 

Hatırıhayale gel
miyen tazyikler 

yapıldı 
Ha.lep, (Hususi) 1 - Sancakta. meb

usan intihabı feci bir şekilde cereyan 
etmiştir. Kırıkhanda sabahleyin er
kenden sokaklarda süvari, piyade dev

YUf\TAN KRALI 
Dün Yavuz'u ziyaret etti 

Fil-Omuzun Malta seya hafinden bir hatıra 
(Yazısı B inci Sayı fada) 

'iUksek okullardaki öğretmenlerin ecne
bi kitaptan sadece bir kaynak, ihtiya -
ta göre istifade edilecek malzemedir. 
'l'Cdrisatta bu esas unutulmamalıdır. Kili 
tUr Bakanlığının bu okuUardaki tedri -
'-tın milli ihtiyaçlara uygun olup ol -
~dığmr devamlı surette kontrol et · 
~- i~ ~edbirler alması yerind:~ir 
·~ı takdirde yüksek okulların tesısın
dcn maksat yüzde seksen kaybolur. 

riyeler ve jandarmalar dolaşmağa baş ---------------------------

ASIM US 
<Sa,maıcaıem1ztn tamamı 6 ncı n.bi!ede) 

ı iir k - ltal11an ticaret 
anlaşması uzatıldı 

B. Lemt Blum 

Fransız kabinesi 
tehlikede 

lam.ıştır. Bu kuvvetlere Taşnaklar a
rasından seçilmiş mü.sellilı insanlar 
da iltihak etmişti. 

Sandık başına gelmek istem.iyen 
müntehibi saniler köylerinden cebren 
getirilmişlerdir. İskenderun mutasa.r
nfı bizzat Kırıkhan intihabatında ken 
di adamlarınHn.n Mah.mudu meb'us in
tihap ettirmiştir. 

Hükumetin arzusu hilafına nam
zetliğini koyan Kınkhan sabık hfı.ki

Paris, 1 (Hususi) - "Populaire" mi Ahmet Naibe polislerin gözü önün
gazetesi komünist partisi liderinin bir de dayak atılmıştır. Bu hadiseye hü. 
nutkunda "Halk cephesi mukadderatı - kumet kuvvetleri seyirci kalmışlardır. 

run bir kabinenin mevcudiyetine bağlı TAZYiKLER/ ANLATAN BiR lta J\nkara, 1 (1'elefonıa) - Türk - olmadığını ileri sürüyoruz,, şeklindeki 
tı l~an ticaret anlaşmasının müdde. sözlerini tenkit ederek şöyle diyor: MEKTUP 
~ün bitmiştir. Yeni anlaşma için Gelecek cuma hükumetin harici siya - intihabat esna.'1tıda Sancakta bulu-
.;:-- yapılan mü7.ak~.reler henüz sasr meb'usanda konuşulacaktır. B. rııarak &mi.ta denen bir mttot& geeln 
t'tlıı .,.ediğinden, eSki anlaşma on Blum'ün beyanatına bakılırsa komünist h...u.i 'btr. pwktuptıa fU "'42Umat -veril. 
~ daha - yani 10 ilkkAnuna ka. grupu hükumet aleyhine rey verdiği mektedif: 
~ 11Zatılmıştır.. takdirde hükCımet istifa edecektir. Fransız delegesi Doryo, mutasarrıf 

Asilere yardıma giden 

2000 -5000 
Alman askeri 

Madrit' e yürüyor! 
2000 Franmz askeri de hükfi
metçilere iltihak için yolda._ 

Malagaya da Sovyet zabitleri gitmiş •• 
RUştü Barazi Suriye Vatan partisi 

b •• k d • fa brı• kaSJ tazyiklerini arttırıyorlar. Suriyeliler Londra, ı (A.A.) -Nevs Chronicu: berdar edilmiştir. lki hin .Alınan as.. ara U emır Vatan.ilerden Sadullah Cabiri'ye Ee- gazetesinin bildirdiğine göre, lngil. keri halen, Madride doğru yoldadır, 
düşşimal adını vermişlerdir. Bu zat tere hükumeti, Alman askerlerinin Bu askerler, asi İspanyol askeri ünt. 

ltıg il İZ Şİ rk etile aramızda k İ . m U • __ D_ü_n_M_rs_;-;-~-:-t_2_~_· ~-'~_;_l-;-;-dik-;,-~-h~-a~-· n_diı_:-;:-:-mas_~-":-.: ,-" :-a_. b-a-k-ıl_a_:_u_ıı;-.~-;-y'-;.-a-:-~-"n_iz_) 
kavele dün gece imzalandı 

~-Ankara, 1 (Telefonla) - Dünya. 

~ en modern tesisatına malik ola. 

~olan Karabük demir ve çelik !ah. 

ttı laıının inşaatını üstüne alan İ.ı1 . 
~~ Bresser müessesesi ile hüktlme. 

b'- •ı arasında hazırlanan mukavele 

miz ve müessese miidürü Mac Kenzı 
arasında imzalandı. 

Bu fabrika senede 180 - 210 bin 
ton demir ve çelik istıhsal ve ayrıca 
mütemmim bir çok te_Qisatı olacaktır. 

Bir hadise karara bağlanınca, 
hadise daha orta ya çıktı t 

1 • 

oır 

~saat 12,30 da iktisat Vekili. 

Bu meyanda beş ~nelik sanayi 
planına dair su boruları fabrikası da 
vardır. 

Katil kim? 
lçerenköy cinayeti esrarını 

ediyor muhafaza 

Evvela Mehmet 
ve Süleyman yaka

landı; fakat serbest 
bırakılddar. 

Kocasından tüp
he edildi; hunun da 
katil olmadığı anla -
tdclı. 

Dört saat içerisinde üstüst~ iki defa mahkfun olan ve tevkif edilen Namık, sonraki hadiseye ne gibi bir 
saikle sebebiyet verdi? Şahitler, bunu tefsirde ikiye ayrıldılar! 

Bunu Tanıyor 
musunnz? 

Bunu tanıyor musunuz? 

2-

• • 

} Meşhut suçlara tukan mahkem ... f 
lerden Sultanahmet iıçüncü sulh C«:. 
za mahkemesinde, dün akşam üzer: 
Namık adlı bir delikan!ı, yankesici1i. 
ğe teşebbüs ettiği ;ddiasile muhake. 
me edilmiştir. Galahda Hoca Tahsin 
sokağında oturduğunu . okuyup yaı. 
ma bilmediğini, seyy'lr manavlık et. 
tiğinı, 22 yaşmda bulunduğunu söy. 
liyen Sabri oğlu Nam•k. dün saat oıı 
beşle on altı arasınd3 Bahkpazarm 
da Ketenciler kapısında cam kese·ı 

ikinci meşhut suç hadisesinde 
mahkeme salonunda bulunan 

/ 

"KURUN" adliye muharriri şa • 

hitlik etti 1 

birL~ini seyre dalan Bhyükdcrede bay . 
tarhk gnrdi)·nnı l\l:ıstafa Cstiinii ı 
koynuna el attığı \'e hu suretle yan. 
kesiciliğe teşebbüs ettiği noktasında,.. 

mahkemeye \'eritmişti. 

Nurullah Ataç 
Gazetemizde yazmaya 

başlıqor 

Yarın ilk makalesi: , 

Tenkit yasağı 

Nunıllah Ataç · 

Değerli muhar
rir Nurullah Ataç 
gazetemizin mu.. 
harrirleri arasına 
girmiştir. Nurulah 
Ataç'm orijinal ve 
kıymetli fikirleri 
ihtiva eden ya.zı

lnrmın okuyucula
rımız taraf mdan 
büyük bir alaka 
ile karşılanacağı. 

na şüphemiz yok
tur. 

Davacı l\tm•tafa, Namrğrn kend;. Ereğli Şirketi mümessili 
sinin koynuna el att.ğını, bunun iı 

zerine bile0'inden k:\\'radığmı, kor. 
nundnn bir ~ey alamadığını söyl<.'di. 

Namık, şöyle dedi: 

- Ben, o cirnrd.ı dolaşıyor, :. ura. 
ya buraya bakıyordum. mmseniu 
l' nvnuna ,·eya cebine el atmış deği. 
lim. rsonu: Sa. 4 Sa. U 

Ankara'dan dönügor 
Ankara, 1 (Telefonla) - Ereğli 

şirketinin satın alınması için yapıla. 
cak mü1.akerelerde bulunmak üzer~ 
gelen \'e muka\'eleyi fm1.a edecek olan 
Şirket mümessili B. Boitiere bu ak. 
şam Ankaradan hareket etmiştir. 



AAVRUPA 
ikiye ayrıldı 

Çekoslovakya ve Avusturya 
Almanqa ile, rugoslavga ve 
Macaristan da italya ite •• 

S. S. C. B. 
Yeni kanunuesasi pro

}e$i kabul edildi 

Mosl·ova, 1 (A.A.) - Sovyetler kon 
gresj tam bir ek~eriyetle sürekli alkış-

lar ve "yaşasın Stalin" sadaları arasın
da Sovyetler Birliği yeni kanunu esasisi 

projesini kabul etmiştir. B. Stalinin baş 
kanlığı altında bulunan 220 azalık bir 

komite, muaddel kat'i projeyi tan.zime 

memur edilmiştir. 

1 
Londra, 1 (A.A.) - Siyasi maha. 

fil, B. Hitler ile B. Cianonun son 
görüşmeleri esna.sınd9 merkezi A vru. 
payı biri Alman ve diğeri Italyan ol. 
mak üzere iki nüfuz mıntakasrna tef. 
rik etmiş olduklarını beyan eylemek. 
tedir. 

Birinci mıntaka Çekoslovakya v, 
Avusturyayı; ikinci mıntaka da Ma 
caristan ve Yugoslavyayı ihtiva et. 
mektedir. 

Siya.c;;i müşahitler, Amiral llort: 
nin ltalyaya giderken Yugoslayyay-ı 
uğramaı:ıı esnasında .Mac~r - Yugos. 
lav münasebatında hasıl olduğu gö 
rülen salahtan ehemmiyetle bahst!t. 
mektcdirler. 

Sancak Türklerinin gördüğü tazyikler 
(0 ayanı, 1 incide) 

Jst:anbulda Türk gazetecilerine söyle
diği milliyim sözleri unutarak Türk 
aleyhtarlığını arttırmıştır. Hatta Ha
lepte Zekeriya camilnde kanlannın 

son damlası akıncaya kadar Türklerle 
uğraşmak ve boğuşmak 18.zım geldiği
ni söylemiştir. 

12 Teşrinisani ~mbe gUnü !s
kenderuna giderek Doryo ile görüş
müş, bir takım kararlar verilmiş, ve 
kendisi Halebc dönmüştür. Alman ka
rarlar 8t1D.lardn': 

çıkarılması, Kürt, Çerkez ve Ermeni
lerin Türklerle aralarını bozmak için 
tazyik yapılması, intihabatı yapmış 

görünmek için sili1hlı kuvvetler kulla
nılması, Sancakta siya.si Arap klüple
ri açılması. Filhakika bu kararlar Dor
yo tarafından tatbik edilmektedir. 
Türklerden avukat Bedi Münir, Samih 
Azmi, Mustafa Rasih, Şükrü Balcı, 
Kösezade Haydar hapsedilmişler ve 
Halebe gönderilmişlerdir. 

Kaymakamlara mecburi izinler ve
rilmiştir. Antakya komiseri Karabet 
tehdit ve tahkir olunmuştur. Maliye 

Balıkçılar kongresi 
lktısat Vekilimiz 

tarafından 

Dün açıldı 
Ankara, 1 (Telefonla) - Balıkçılık 

kongresi bugün iktısat vekilinin bir nut 
ku ile açılmıştır. 

B. Celal Bayar'm açılış nutkundan 
sonra, kongre reis vekilleri, umumi ka
tip ve katip vekilleri seçilerek, teknik 
ve teşkilat encümenleri ayrılmış ve ra
por okunmuştur. 

Encümenler bugün öğleden sonra 
kendilerine tevdi edilmiş bulunan mese
leler üzerinde çalışmalarına başlamış • 
lardrr. 

ROOSEVELT 
Amerıkan sulh kon

feransını açtı 

Duenos Aires 1 - Cumhur reisi H. 
Roo..,,evelt sulhun idaıncsi için pana. 
merikan konferansınc merasimle aç 
mr~tır. Söyledi~i nutukta Amcrikaı, 
milletleri ile ecnebi milletleri muk.:t. 
ye.se eden B. Uoos~\"t!lt birincileri l 
sulh ve mütekabil do:;tluk içinde bu. 
lundnklarını söylemi5 ,.e demiştir k: . 

"Biz tamamile mıisbet bir maks:ıt 
takip etmekteyiz. Genişletilmesi is 
tenilen ticaret müna"ebetleri ile umu. 
mt rt>fahı temin etmek.,, 

Gümrük manialannı tenkit eden 
B. Roosevelt Demiştir ki: 

"Kendi kendine idare etmek teşe ~. 

büslerinin milletler ha:>at seviyesinin 
düşmesi, demokratHt hürriyetlerin 

İPLİK BUHRANI 
Fiqatıarın yükselmesinaen istifade 
edecek olan tüccarların çıkardığı 

Bir şayiadan ibare tir 
Ankara, 1 ('felefonla) - lstanbuı 

gazetelerinden birind~, piyasada iplik 
buhranı bulunduğu.la ve bu işle 

Uyuşturucu Maddeler İdaresinin aıa. 
kasma dair bir yazr cıkmıştr. 

Sal:ihiyettar bir zat bu husush 
izahat vererek kati.ren iplik buhranr 
olmadığını ve bu şayiaların, fiatlarrn 
yükselmesinden istifadt! etmek isti 
yen bazı tüccarlar tarafından çrkarr. 
dığrnı söylemiştir. 

Uyuşturucu Madrleler lnhisarrnı n 
iplij{ işlerile meşgul o'ması İ.:•e, yan 
lış anlaşılmrş ve yanlış tefsir edilmi~ 
hir hadiseden iharettir. Mnli'im oldu. 

ğu üzere gümrük tarıh !erinde 
ne\'ileri muhteliCtir. Bır kısmı umıı 

mi nükümlere tabidır, bir kı.smınıl 

da memlekete girme,;i tkti.sat Yekalfrı 
tinin vereceği hususi l"Üsaadeye bn~· 
lıdır. 

lkti~at Vekftleti Uyuşturucu mad 
deler inhisarı idare-:.ine kendi mü,, 
ade~ile memlekete girecek iplikleri 
ithali vazifesini vernıış. inhisar id• 
resi de bu vazifeyi ifa~a başlamıştı' 

Esasen milli fabrika ların çıkardıl 
mal ihtiyaca kafi o!duğundan mrıtl 

lekette bir iplik buhranı mevzuu b.'lıı: 

Yol kazalarının •• •• geçmek için onune 
, 

Dahitiqe V~katetı vılô.qetlere b11 tamım gönde1d1 

Ankara, 1 (Telefonla) - Dahili~·t ı 
Vekaleti, vilayetlere gönderdiği bi r 
tamimde, son günic?rlıe fazlalaşa ı 

yol kazalarım kaydederek şehirler a. 

[Kısa Ankara Haberleri] 

• KEFALET SanJığının nizamna. 
mesinin 3 üncü fıkrasr şu ~ekilde de. 
ğiştirilmiştir: 

1 - Reisin A serisinf' giren azala 
rın 7 inci dereceye dahil memurla
dan alınması gerektir. 

rasında işlemekte ulan otobüsler' 
şehir drşında yolcu armalarına kil 
yen müsaade edilme.nesi, ehliyet." 
Alkol kullanan şoförıerin c;;arcatt' 
menedilmeleri ve bu i;,;lcrde ihnı: 
gösterenlerin şiddecle t<:cziye kıl• 
ması l:izım geldiği h'ldirilmiştir. 

Defterda1lıklarda 
nakiller 

git gide azalması n r.ıl~ınca bir silah. --------------

lanma yarışı ile netktlenme.si bir ıc Yunan Kralı ya

Ankara, 1 (Teleı".ınia) - Deftt 
darlıklarda yapılan son tayin ve ~ 
killeri dün bi1dirmi~tim Bugün 1 
bit olunan yeni tayınler şunlardır: 

Türk vatanperverlerinin Sancaktan 
Çika.rı1ması, Yeni Gün gaz.etesinin ta
tili, Türk memurlarmm azli, belediye 
heyctlerindcki Türk vatanperverlerinin 

sadur eseri değildir .• , 

tahsildarlarmdan bir çokları halkı in. --~-----------· 
tihabata cebren sevk için köylere gön- vuzu ziyaret etti 

Afyon defterdarl ı~hna Tokat d 
terdarı, llakilri defteı darlığına 
ki Mardin defterdarı Nihat, Erı 
can defterdarlrğına .Nevşehir maili' 
dürü Vehbi, Tokada J~fanbul mal.~ 
dürlüğü tahakkuk şefı Mazhar l'tfil 
U rfaya birinci kolordu muhaseht'c 
~adri. Yozgada fat.'l .ıhul defterd 
lığı tahsil kontrol memuru 't 

Nigv deye de dördiinc'i kolordn m' 

derilmiştir. Gitmiyenler azledilmiştir. 
Antakya belediye azasından Abdül-

formasmı taşımakta·Jrrlar. vahhapzade Necip Ağa, Kırıkhan be-
2000 VEYA 5000 tediye azasından Ali Rıza, Reyhaniye 

Londra, 1 (A.A.) - Londraya şim. belediye Azasından Mustafa Ağa vazi
di gelen resmi haberler, ispanyada felerinden atılmışlardır. Reyhaniye, 
asi limanlarına miktan, gazetecilere Amik, Kırıkhan, Belan muhtarlarm
göre 5000 i bulan Alman müfrezelerl da.n Yedi kişi azlolunmuştur. Dacılar na 
ilırnc edildiğini teyit etmektedir. hiyesinden Kürt Koco Ağa, Kürt Hek-

FRANSIZLAR DA GiDiYOR tas Ağa Reyhaniyeli Çerkezlerden Ha-
Londra, 1 (A.A.) - iyi malOmat a. 

lan mahtellerde, fld bin Fransrzın 
hfikilmetçllere fltınak için Fransız -
l<q>anyn hododono ~eçtiği teyit edil. 
mektedir. 

100 Sovyet 7.abiti ile bir generali" 
Malagaya geldikleri hakkinifaki ha. 
berlere dair tafsilat alınamamıştır. 
iSPANYAYA GiDENLER FRANSIZ 
TEBAALTOTNDAN ÇTKARILACAK 

MI? 
Paris, 1 (A.A.) - Sağ cenah say. 

lavlanndan n. Rollin, Fransız teb:t. 
asnım ispanya dahili harbine iştira~i 
hakkTnda B. Blome bir mektup yol. 
lamıştrr. 

Il. Rollin, ağustos 1917 de neşttdi. 
len bir kanunun tatb!Jrini Lc;temekt'!. 
dlr. Filhakika bu kanuna göre, ec. 
nebi ordularına hizmet eden Fransa 
tebaası, otomatik bir şekilde Fransa 
tabifyetinden iskat edilmiş bulunmak. 
tadrrlar. 

ALlt!ANYA TEKZiP EDiYOR 
Berlin, 1 (A.A.) - Reuter ajan. 

srndan: iki bin Alman askerinin Ka. 
dikse gelmiş olduğu haberi resmi m:ı. 
hafilde tekzip olunmaktadır. 

JJllLT,,ETLER CElWIYETI AYIN 
ONUNDA TOPLANACAK 

~nevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyetf genel ekreteri B. A venol bu 
toplantıya riyasd ed~ek olan Şilfnin 
Londra sefiri B. Edvardsın reyini a 1. 
drktnn sonra konseyi kAnunuevvelin 
onunda ~aat 17 de 1çtimna davet et. 
miştir. 

MALAGAYA DA SOVYET ZABIT. 
LERI f;/TMIŞ • 

Cebclüttarık, 1 ( A.A.) - Reuterin 
bildirdif,ine göre, birisi general ol. 
mak üıere yüz kadar Rus 7.abiti M~. 
lngaya gelmişler ve milis kıtalarrnı.ı 
l' umnndasmr ele almı ~lardrr. 

r·1 ?<ı"İfl<'r halen bu mi1isl4'rin a,.. 
kcri tcrbiyesile mcs~ul olmal<fadrr. 
lar. Uç motörlii 20 lrndar yabancı tav. 
yar<'~in bn hnftn irinde 1\folaı?aya gel. 
m{'fff l.eliT('nmeldNlir. T?ıı t.avyarclP. 

rln ~'"·et tayyareleri olduğu sanıl. 
maktadır~ 

cı Zekeriyya, Hacı İbrahim, Mustafa 
Kadri, Yenişehir köyU Çerkezlerinden 
Reşit, Recep, K8.mil ve daha bir çok 
lan Kırıkhan istihbarat dairesine ge
tirilerek tazyik olunmuşlardtr. Kendi
lerine intihabatta faaliyet göstermez.. 
lerse cezalandmlacaklan bildirilmif
tir. F.ski Antakya meb'usu Ta.şnak 
reislerinden Moses Delkalosyana 15 
bin frank verilerek Ermenilere dağıl
tılımştn-. İntihabata teşvik için köyle
re Ermeni muallimler gönderilmiştir. 
Sancağın blitün nahiye müdürleri, jan 
darnıa, polis ve tahsildarları_, merke?.e 
getirilerek ha1km cebren intihabata 
gönderilmesi, gitmek istemiyenlerin 
isimleri yazılarak bildirilmesi emredil .. 
miştir. tskendenında, Antakyada, Kı
nkhanda birer Vatant klüp açılmıştır. 
Halepten jandarma ve mUscltah köy 
bekçileri getirilm~, intihabat için köy 
lülere tazyik olunmuştur. Şüpheli eş
has diye bir takım muteber kimseler 
karakollarda günlerce hapsolunmuştur. 
HüH\sa. ayın 11, 12, 13 ve 14 Unde 
Sancakta batını hayale gelmez taz .. 
yikler olmuştur. Bütün bu tazyiklere 
rağmen intihabata iştirak edenlerin 
sayısı yilzde yirmiyi bulmamıştır. Ka. 
nunen bu intihabatın hükümsüz sayıl

ması 18.zınıdır. Fakat Suriyedcki Fran 
sız memurlan intih:ıbı kanuni göstc. 
rerek Suriye ile yapılan muahedeyi 
Şam meclisinden geçirmek ve bir em
rivaki yapmak istemektedirl~r. 

Biitün Sancakta şimdi yalnız "Elli
va,, adında bir tek gazete çıkıyor. Bu .. 
nu Elbarno isminde bir ecnebi çıka
rıyor. 

Mwımmcr 

TÜR!{ • FRANS/7, GôI'..OŞ 
Tl'ARKLART 

Fransrzca "Paris - Soir" gazetesi, 
İskenrlerun ve Antakya mesel~nin BU
yiik Millet M cclisinde hariciye vekili -
miz tarafrndon i.zah edildiğini ve Dr. 
Tevfik Rüştü Aras'rn sözlerini kaydet
tikten sonra şöyle diyor: 

Fransa ile Türkiye arasında daima 
devam eden iyi müncısebata rağmen -
bu fyi münasebat l'l'ransa tarafından 
Montreux konferansında bir kere daha 
ve ~ok kuvvetli bir §ekilde tezahür et -

miştir - Fransız hükumeti Türk nok
tai nazarına iştirak etmek imkansızlığı 
içinde bulunmaktadır. 

Evvelki gün B. Vienot'nun, Türk el
çisi B. Suat'a söylediği gibi, :tskende 
run ve Antakya idaresi Fransaya Mil
letler Cemiyeti tarafından verilmiştir. 
Binaenaleyh, bu arazinin istiklalini an 
cak Milletler Cemiyeti ilan edebilir. 

Esasen, şunu işaret etmek lazımdır 
ki, önümüzdeki kanunusanide Cenevre
de açılacak celse esnasında, Sancak da 
Suriye gibi, Fransız - Suriye muahe
desini tayin ettiği serbest idareye ka • 
vuşacaktır, 

HAT AY TURKLERINJN NEŞRET. 
TiKLERi BEYANNAMELER 
Kilis, 1 (A.A.) - Hususi muhab". 

Atina, 1 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımızdan) - Dost Yunan kralı 
yanında Prens Paul olduğu halde bu -
gün saat 11.30 da Türk amiral gemisi 
"Yavuz" u ziyaret etmiş ve gelişinde 

gidişinde toplarla selamlanmı§tır. 
Türk amirali saat 13 te Yavuzda 

Başvekil General Metaksas şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette amiral Sa
kelaryu ile diğer yüksek rütbeli Yunan 
zabitleri hazır bulunmuşlardır. 

Bu akşam askeri klüpte Türk amira
li ve zabitleri şerefine büyük bir ziya
fet verilmiştir. Ziyafette Başvekil ve 
nazırlardan başka Yunan bahriyesine 
kara ordusuna, hava kıtaatına mensup 
zabitler hazır bulunmuştur. 

CJı.li L.l.)! V 

sebecisi Remzi terfian ve naklell0 
vin Pdilmişlerdir. 

ilk kadın müfeftiş;mi1 

Ankara, 1 (Telefonla) - J\IJI'. 
ker , .e mühendis Bayan I<~ai7P rı.ıt 
Vekaleti sanayi mü~~ttic;Jiğine ~4 

edilmi;ıtir. ilk kadın müfetti;;iıt11 

lan Bayan Faiıe işe başlamrştır. 

Kömür ser~1si martfd 
rimiz bildiriyor: --------------- CJÇltacak 

Mebusan intihabı hakkında Hata v 
Türklerinin neşretti'dcri beyanname. 
nin bir suretini aynen yazıyorum: 

Sayın sancak ahaiisine; 
14 - 15 sonteşrin 1936 tarihinde 

Suriye namına sancakta yapılmak L;;;. 
t~nen milntehibisani intihabatrna i~. 
tirak etmemek suretile bütün Sancak. 
lılar, Suriyeden ta.namen ayn bir 
varlık olduklarını b 'itiin cihan önün 
de bir kerre daha en canlı ve güçlü 
sekilde isbat etmi-,Ierdir. Bununla 
beraber, Suriye memırları intihabatı 
devam ettirip yüzde beş nisbetinde 
bazı kimseleri münte!libi~ani ilan et. 
mişler, gerek şekli, gerek mahiyeti 
ile baştan aşağı ve tamamen kanun. 
suz, yolsuz olan bu intihabı 30 so:ı. 
teşrin pazartesi güniı tekrar eder~ 
Suriye meclisine metı:ıs seçtirmek hu. 
zrrlıklarrna girişmişlerdir. 

Sancaklılann bUtün varlıklarile 
ve bütün cihan ınlincehesinde inti. 
habata karşr ilk defasında yaptrklarr 
fili boykotaj ve rızal .ırı hilafına yüz. 
de 3 . !l reyle müntehfoi sani tayin e!. 
tirilen ntandaşların istifa ederek 
millet ve ,·atan davasına karşr sada. 
katlerini göstermiş olmalanna ra~. 
men Suriye hükumetinin Sancaktaki 
memurlarının hala hu yolsuz intiha. 
ha tı devam ettirmek teşebbü.cıleri ge. 
ne bütün cihan efkarı umumiyesi ö. 
nünde ve sarih haklar~ sarsılma1. 
varlığa karşı kaydolunmamrş bir 
haksızlık ''e yolsuzluk teşkil etmek. 
tedir. . 

Fakat Sancak1ılara düşen vazif~. 

ler sona ermiş değildir. Sancaklılar 
reyleri, haklan ve ıarlıkları hilaf!. 
na zola ynpılmnk ist<·nen meblL'J in. 
tihabahna karşı da boykotaj yapa. 
cak, !Jeynelnıilel tanınmış hakların~i 

hürmet edilmesini gür ve imanlı se<;i 
ile istemekte de\·am ~Jecektir. 

Bütün Sancaklılar hak ve hakik·.ti 
yolunda hakkından ~min, haklı da. 
vaları peşindedirler. Davanın hakkı. 
ilk intihabatla ve yüzde yüz tezahür 
etıni~tir. lkinci intihıbatta da yüzde 
yüz tezahür edecektir. 

Ankara, 1 (Telefunıa) - Bil 
,, 
.. 

16 sında açılması kurnrlaştırıl~.ı 
lan Kömür Yakan vasıtalar Sergı: 
açrhş günü .tehir edilmiş ve 26 it" 
bırakılmıştrr. 

ALMANYA 
Namımıza ve adı!tlıza Suriye met· O 

ti.sine iştirak ettirile~ek mebuslarrn Şarki Avrupa isi i 1 Ô. P 
hiç bir veçhile Sancağı temsi~ hak~!- l (J T l n l y l r I t l ,.J 

nı haiz olmıvacaklarını da bu vesıl·• ·r ,e V 

ile sövlemek. Hl7.ımdrr. Dünkü posta il.e gelen !~~ '
1
:r ~ 

ı,: ı h s h"I • t ' ly Hcrald gazetesınde hancı ı§ 
)ınaena ey • urıye u rnme ın . 

Sancaktaki memurlarının beyhud~ muharriri yazıyor: } 
Almanyamn harbiye nazırı ..,e 

devam eden gayretlerini insani Y:! man harp mekanizmasının şefi il:r. 
medeni hareketlerimiılf' !"Ükunla tek . Von Blombcrg şarki Avrupaya gJl' 
rar protesto ediyorul. Haklanmızı rı erli 

lemek için, kendisinin ve geıı ~ 
mufü.k teslim edilec"~ pek yakın nin, üç seneden fazla bir z~ı 
günleri iman ve inanla, metanet'·· fedip hazırladıkları gizli askerıt~r· 
bek1iyoruz. rı yırtıp atmaya mecbur olmuş ·ııi 

ZORT,,A REY .4TTIRILDI Nazi generallerinin bu es.e~ıe;cı' 
Kilis. 1 ( A.A.) - Hususi muhab'. ha etmesine, Varşovada ıkı µeııı 

rir.1iz bildiriyor: nazırı sebep olmuştur. Bunlar {<O 

lc:ıkendrrunda Türk müntehibi.sn. hariciye nazırı miralay Bek ile 0ıır 
nilerden bir c:;oklnrı Sancaı'!ı Suriy .'. y~ hariciye nazm B. AntonesJcıl •'' 
nin hir par('tısı o1arıık telakki eden. :tki nazrr, Rusya ile AlrnaııYıı rB~ 

a· tol' Jerin emelin<> hiımet <>rtecek olnn in . da harp olduğu zaman ken 1 iı1it1 
tihahn istir:ık etmemek i~in dağlara rmın çiğnenmesine hükmetJet ~ıt' 
kaçmrşlardır. saatle etmiyeceği kararını ve 

Karmaya muvaffak olamıyanla : dir. 
evlerinden 7.or1a ahnmrc; ve bir otel" 
hapS(?dilmi~Jer<tir. tntihap saati ge 

-=====:::=-..--:' .,, 

Yugoslav Birliğ1"1 

lince gene mPhafaza a1trnda sandrk 
bagrna götUriilmüşlerdir. 

Buna rai?men ha ~ı müntehibisnn!. 
ler gene rey Yerme.ı<t~n istinkaf et. 
mişlerdir. Fakat bunltırın \'ermedik. 
leri rey pusulaları mahalli hükQmet 

I 
tarafından doldurularak sandığa a. 
tı lmr tır. Bu ~uretlc Durieux'un a. 
damı olnn $evh Siilcyman, Sancaktan 
mebus scçilmiştir1 

yı/dönümii ··ıı i1 
Belgrad, 1 (A.A.) - JJiilıJ•C 5J~-~ 

lavya bugün Sırp, Hır~at, 1

011u ô(I' 
siyasal birliğinin yıl c!önil111"'"1 
lamıştır. Belgrad ortodo1'S t ~t' .,ıi 
lin~ yapılan ~yinde nıyabt f"c!°~. 
azaları ve B. StoyadinoviÇ•b11ı.I 
ve hUkQmet erkanı h!lzır 

lardır~ 

di 
Yal 
b' 
k' 

dir 

ınıu 

•• 
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Ma tık oyaalarıaıa 
ası eçmlşt·r 

Yazan: 

Nurettin Artam Katil kim? ilk tedrısaf lSDekterıerİ dÜn 
bir toplantı qaptılar 

Mant:rğm bir takım "sugra,, lan, Madriti daha sempatik bulduğunu gös 
"kübra,, lan vardır ki eğer üzerinde termez mi? 
dikkatle durmaz, onu bir takım "kı. Propaganda edebiyatının ''nasyo
yas,, ölçUlerine vurmazsanız, birden- nalist,, dediği İspanyol asilerinin ger. 
bire doğru gibi görünür; halbuki har çekten nasyonalist olmadıklarına ka-

lçerenköy cinayeti 
esrarını mu hafa

za ediyor! 

ilk oku .. -o • retme er n'4J 
verilecek kikatte hiç de do~'TU değildir. naat getiriyor musunuz? Nümune ders er· 

MeselA; birisi size sorar: B~ nasıl nasyonalistiz? Atatürkün 
- Siz nasyonalist misiniz? yedi sekiz sene evvel söylemi~ olduğu 
- Evet!. şu değerli sözleri okuyalım: İçerenköyüne yakın Bakkalbaşı kö-
- General Franko nasyonalist mi. "Kiireiarz üzerinde insanlığı teş'J.-il yünde oturan Maltepe Atış mektebi 

Ayrıca mesleki mevztılar üzerinde de kon/e1anslar 
veriımesi kararıaştırıldı 

dir? eden bütün milletlerin in.~aııca bir an- baş çavuşlarından Scyfettinin karısı 
- Evet, nasyonalisttir. laşma ile yeni ve yüksek bir hayata Hüsniye bir gece öldürüldü. Kadının j 
- Peki, siz komünist misiniz? geçnıeleri, şiiphcsiz, temenniye UiytT:. yaraları başının sol tarafında, arka. 
- Hayır. trr.,, sında, çenesinde idi. Ç".enesine sapla-

- Kaballero komünist midir? Partimizin altı umdesinin ikincisi nan bıçak derin bir yara açmış ve çe-
- Evet. olan "Nasyonalist,, liği Recep Peker nesini dağıtmıştı. 
- O halde siz Franko'ya dost. Ka- bir konferansında ~öyle izah etmişti: Cinayeti zabıtaya Scyfcttinin ya-

hailero'ya dilşman olmak mecburiye- nında evlatlık olan dokuz yaşındaki 
"Parti programının metnine gö- k'k t tindesiniz. Fatma haber vermişti. Talı ı a a 

re Türk içtimai heyetinin seciyelerini Ü · 
Konuşmayı burada bitirir ve su- sküdar müddeiumumi muavinlerın-

ve başlı başına müstakil hüviyetini 
&arsanız, k•u..,mızdaki sizi ilzam etti- !erinden Bay Orhan el koydu. 

-:1 mahfuz tutmak esastır; fakat bu fi .. 
ğinı söyliyerek ögun~·· ebilir. Fakat sus- Kadıköy merkez memuru Bay Hu-

kirde ba?.an kaba bir gurur ha- ·• 
?nayıp siz de bu mevzu üzerinde biraz IUsi ile birlikte Bakkalbaşı köyüne gıu. 

Jini alan ve dünyanın ileri gi-
konn• .. •bilir ve diyebilirsiniz kı: ti. Hüsniye sofada ölü olarak yatıyor-

-_. dişi müvacehesinde küskün bir infira- Ü 
- Franko'ya "nasyonalist,, . Mad. du. stil başı giyimli idi. Elindeki 

· da yol açan sıkı hodbinliğe partimiz 
lit hilkQmetine marksist Unvanını kim lamba yere düşmüş, sönmüştü. Bir ta-

telakkilerinde yer yoktur. Programı-
Verdi? Bunlar propaganda neşriyatı- bak da ters kapanmış, içindeki patates 

mız terakki ve inkişaf yolunda ve bey. 
llnı, tekrarlıya tekrarlıya zihinlere yemeği yere dökülmüştü. Fatma sor• 

nelınilel temas ve münasebetlerde bü-
ll.ak~ttigıW•, hatt! sizi bile doğruluguv . guya çekilince Paşaköylü Mehmet ve 

tün muasır milletlere . müvazi ve on-
lla inandırdıgıw bir takını tabirlerdir. Süleyman isminde iki kişinin gece sa-
t'! • larla bir ahenkte yürümeyi hassaten 
sıirndi bu kelimelerin meydana çıkma- hur vakti gelerek Hüsniyeden para is-

kaydediyor. Partice Türk milleti bil· 
dığıru fanederek muhakeme yürütü- tediklerini, Hanımının para vermeme. 

yük beşeriyet ailesinin bir uzvudur.,, 
ll.\iz. O zaman ne diyeceksiniz? Madrit si üzerine Mehmedin kama ile Hüsni-
hUkfunetini tarif etmek için şu sözler- Bu sözler, bizim nasyonalist ruhu- yeyi öldürdüğünü söyledi. Bu iki a-
den başkasını kullanabilir miydiniz: muzu ifade eder. Fazla olarak bizim damın on beş gün evvel bir daha ge. 

"İspanyada krallığı devirip yerine nasyonalist gözümüzü bizden olınıyan lip gene para istediklerini de ilave 
Cl.unhuriyet rejimini kunnUJj olan bir küçük ve büyük bütün milletlere na- etmişti. 
lkıilletin serbest bir seçim neticesinde sıl çevirdiğimizi de bu satırların için- MEHMETLE SVLEY!t!AN BULU-
eksertyetini kazanan, böylece iktidar de görüp anlıyabilirsiniz. NUYOR 
llıe11kiine gelen bir hUkfunet.,, Daha konuşalmı mı? Davalarımızı, Müddeiumumi bu ifade üzerine 
. İspanya isyanı patlak verince, bu iki tarafın da ayni manaya alıp alma- Mehmetle Süleymanı buldu. Sorguya 
ıa,,..__ dığı bilinmiyen bir takım kuru sözlc-
l -,,co.uuı, Franko'nun galebesile netice- re yaslanarak isbata kalkışmamalıyız. çekti. Bunların cinayetle hiç bir ala 

1etunesini menfaatlerine uygun gören- Kaldı ki bu çUrük mantıkçılık bir rok kaları olmadığı anla.sıldı. Fatma gene 
erizı teşkilat şebekesi, tarifini yu- :. sorguya çekilince şöyle bir ifade ver-
ı.. mugalatalara yol açabilir. Mesela: So- di •• 
~da yaptığımız Madrit hükOınetine 
.__ rabillr misiniz: 
"ltll"ksist,, damgasını vurdular. Bu. - Hanımı öldüren kocası Seyf et-
~ hadiselerin tazyikile daha ziyade - Yunanistanla dost ve müttefik tindir. Gece kasatura ile Hanımı öl-
iiıt'll.ta sapan hilkfunete, bu damganın miyiz? dürdü, beni de ölümle tehdit ettiğin-

1 Polis Haberleri j 
•• •• ou bir çocuk 

bu.ondu cesed 
Dün sabah Parmakkapıda Galata

saray klübünün bulunduğu binanın 
yanındaki çıkmaz sokakta taşlar üze
rinde ölü bir çocuk cesedi bulunmuş
tur. 

Erkenden evinden çıkan bir kadın 1 
taşlar üzerinde kedilerin toplandı6rınr 
görmüş, yaklaşınca yeni doğmuş bir 
çocuk cesedi görmüştür. 

Çocuğun cesedi morga kaldırılmış
tır. Müddeiumumilik tahkikata başla
mıştır. Çocuğu kimin attığı henüz bel
li değildir. 

YANGIN - Kasım.paşada Bedret
tin mahallesinde La.zarinin 10 numa-
ralı evinde yangın çıkmış, iki min
der yandıktan sonra söndürülmüştür. 

ÇARPIŞTILAR - 4240 numaralı 

otomobili süren şoför Bekir dün gece 
saat ikide sarhoş olduğu halde Şişli
den Pangaltıya gelirken 2743 numa. 
ralı otomobille çarpışmıştır. Bekirin 
otomobili hayli hasara uğramış, diğer 
otomobilin de lastikleri parçalanmış
tır. Bekir yakalanmıştır. 

IJAVAGAZINDAN ZEHiRLEN
Di - Beyoğlunda Bostanbaşında Ka
dirler yokuşunda oturan tornacı Hak
kının 13 yaşındaki oğlu Mustafa ha
vagaz:mdan zehirlenmiş, hrustahanoye 
kaldmlmıştır. 

ıı •. \r\ırulduğu günlerde ancak sosya- - Evet. den bir şey söyliyemedim evvela ... 
~denebilirdi. - Yunanistanda krallık rejimi var- KOÖUŞ ARKADAŞLARI NE L k d k• k 
liat, ôteki taraf, ki onlara "ruısyon&· dır, değil mi? DIYORLAR1 0 an ta 3 } V3 3 
ıı-...' d~J, olsa olsa, faşist denilebi- - Evet. Bu ifade üzerine müddeiumumi he-
""Qi, gene baz.ı menfaatlerin korun- - Şu halde biz de kralcı mıyız? 
~ı · · Söylüyorum, sorabilir misiruz· "· Ta- men bir otomobile atlayıp Maltepe A-

ıçm. nasyonalist adını aldı. 
t Bu kelimeleri kullanmakta bir çok bii, soramazsınız. tış mektebine gitti. Başçavuşun ko-
al'd l bul v Fakat ilk sorduğunuz ve cevabını ğuş arkadaşlarile, o gece nöbetçi olan-
~ a ar undugu, siz.in bile aklını- lan dinledi. Zabitlerile görüştü. Cina-
"-"-~elnıesile sabit oluyor. Bugünkü aldıktan sonra beni ilzam ettiğinizi yet ge'"'sı· Başrı:ovu.!';un mektepten av. 

"UPad hedef" · adı d V·..+· sandığınız sual de bundan farklı de- ~ ~ - ., 
~~ a mı ve nı egı9.ır. ğil. di. nlmadığı kat'i surette sabit oldu. Köy 
d: bir ''Ehlisalip,, havası esmekte-
1r B Aynl şekilde ben de size bir sual de bir çok kimseler dinlenildi. Ufak 

''\; - u yeni Ehlisalip edebiyatında · · · bir Qüphe U1,erine bir çok evler aran-
~ ~i ,, k.s. ist,, kelimesi bir kaç asır önce- sorar ve sızı ılza.m edebilirim: 'J 

~ f'f - Cumhuriyetçi misı·nı·z". dı .. Fakat cinayete ait ufak bir U-e, 
~ ~u ar., kelimesinin yerini almış.. 
l!li. ~eni Ehlisalip Piyer lermit'lerinin - Evet! dersiniz. delaile rastgelinemedi. 

1 l'.l.de "Emperyalizm,, bayrağı dalga- - Kaballero da cumhuriyetçidir, de IIIÇ BiRi YOK 
atı- g~il mı·". ta-......Yor; hepsinin plfı.nlarında fetih ve Müddeiumumi tahkikata el koyalı 
tl~ledilnıesi tamim edilmiş yeni "Ku- - Evet. on günü geçti. Henüz hiç bir kimse 

'• lerin isimleri vazılıdır. - Ll.ik misiniz? üzerinde bu cinayeti işlediğine dair 
''F'z.,..-ı. d ·tarif -~:-· - Eveti bir kanaat tesbit edilememiştir. ,, -=o,, yu a ıı:uı.uız: . 
~eni hilkumetle anla.~amıyarak - O halde, ruçin, krallığı ve kilise- Müddeiumumi muavini Bay Orhan 

t .. _k yı· yeniden kunnağa gelen Franko'dan her sab h t edı·de b · t tah ~ıı .. _ ~ .. i yüksek ve rahat yerind~n a saa Y u emaye • 
lıa ~~ LeJıyon Etranje kumandanlığr. yana çıkıyorsunuz? kikatına başlamakta. gece yarılarına 
llıtıgonderilen muhteris bir General ki Bütün bunlar, mantık ovunlarıdır. kadar çalışmaktadır. Şimdiye kadar 
f!ı:liJ~ası körüklenir, kendisine yardım Mücerret kelimelerle değil. onların alınan ifade evrakı tomarları geçmiş
lit-. l"se İspanyadaki rejimi devirebi- gerçek manaları ve o manaların esas- tir. 

., lI mukaşeselerile konuşalım . ., üç çocuk anası 26 y~mda Hüsniye 
t Va.zıy t· b neden öldürüldü? Çocuklarile ve evin-
aı.... e ı ir tarafın, yahut öteki Konferans 

• ~illrıı v rtk peki işi, gücü ile me~gul olan genç ka. 
ea eQ çıgı anlığını yaparak müta- I\adıkö'!.I Hallcevindetı: dmı kim vurdu? 
~al>aı:l'seniz, bitaraf bir Constatation 4 tıkkanun 936 cuma akşamı saat Katil tesbit edilmediği için Hüsni-
, 1\1~ b~~ız. Bitaraf olarak yapaca- 21 de Evimiz salonunda Bay Niyazi yenin neden öldürüldüğü de bir esrar 
"~ı:n:ı!~ lnilşalıede ile İspanyadaki bo- Erenbilge tarafından (Denizlerimı"z d · b.. ·· ·· b 1 k d 

Arzuhalcı Hayri Aksu
l}ek' e sarhoşlukla 

tehditten ceza verııdi 
Arzuhalcı Hayri Aksuyek, dün ak

şam üzeri Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesi hô.kimi İhsan tarafın· 
dan, sarhoşlukla tehdit maddesinden, 
temyizi kabil olmak üzere dört gün 
hapse mahkum edilmiştir. 

Meşhut suçlar kanununa göre ba
kılan bu davada Sirkecide bir lokan-
tanın sahibi Cemal, davacı yerine gel
mişti. Kendisi, Hayrinin para istedi
ğini, vermeyince "Seni keserim,, yo!
lu tehdide giriştiğini, fakat şahsan 
davacı olmadığını söylemi5, lokanta
sında çalışan Mürüvvetle lokanta mü
dürü Asaf ve "Şen İzmir, , nakliye Li
mited şirketi sahip ve müessisi Hür
müz, şahitliklerinde sarhoşlukla teh
didi teyit . etmişlerdir. Vak'a, evvelki 
akşam saat on dokuz buçuk sularında 
olmuş ve Mürüvvet, hadise sırasında 
bayıldığından, sıhhi imdat otomobilile 
hastahaneye götürülerek tedavi edil
miş! 

1.,~1 • ~u manzarayı göriirsünilz: , per esme urunrnuş u uruna ta ır 
J aıl"'-l önem ve mahsiilleri) adlı bir konfe- Cinayet sebebinin belli olmaması ka- muminin mütemadi çalışmaları bu ef· 

rı.~ . u..ıı anmış, teçhizatı bol, mU-
"'llel talim görmüş bir çok Faslı _ rans verilecektir. Bütün yurttaşlara tilin meydana çıkmasmr da güçleştir- ı rarengiz cinayetin safhalarını yakın-
~~ iyi harbederlerse kendileri~e açıktır. mektedir. Bununla beraber miiddeiu- da tamamen aydınlatacaktır. 
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'Jt.. anyoı olan milislerle döğüşü- = g. 
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İlk tedrisat ispekterleri dün öğle
den sonra kültür direktörlüğündl di. 
rektör Tevfik Kutun ba.5kanhğı altın
da bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıda ders yılı içinde okullar
da yapılacak teftişler etrafında gorU. 
şüldükten sonra öğretmenlerin mesle
ki bilgilerini arttırmak maksadile ve
rilecek nümune derslerile beraber ter. 
tip edilecek konferanslar konuşulmuş
tur. 

Bu yıl öğretmenlere ilkokullarda, 
verdikleri dersler lizerinde bir nümu
ne dersi verilecektir. 

tspekterler herhangi bir sınıfa ait 
bir dersi talebe karşısındaymış gibi 
ayni şekilde öğretmenlere verecekler
dir. 

Bu dersler öğretmenler için bir nü
mune dersi mahiyetinde olacaktır. 

Bundan ba§ka gene mesleki mev. 
zular Ü7.erinde öğretmenlere konferans 
lar da verik-cektir. 

Konferans ve nümune dersleri çar. 
şamba günleri öğleden sonra olacak
tir. 

Konferans ve nümune dersleri için 
şimdilik üç okulun salonu ayrılmıştır. 
Bunlardan biri lstanbul Erkek lisesi 

' diğeri Galatasaray lisesi, Uçüncüsü de 
Kadıköy üçüncü ortaokuludur. 

İspekterlerden ayrılan bir gurup 
verilecek nümune derslerile konferans
ların günlerini tesbit ederek direktör. 
lüğe verecekler direktörlük de bir ta
mimle vaziyeti bütün okullara bildi
recektir. 

Önümüzdeki cuma günü ikinci bir 
toplantr yapılarak bu durum tcsbit 
edilecektir. 

Kız talebeler için pansiyon 

Kız ortaokullarında okuyan nehari 
talebe için kız öğretmen okulunda bir 
pansiyon açılacaktır. 

Bu pansiyonda kız ortaokul talebe
si muayyen bir ücretle kabul edilecek
lerdir. 

Laboratuvarlar için tahsisat 
gönderiliyor 

Ortaokul ve liselerjn fen bilgisi, fi
zik ve kimya derslerine ait laboratu. 
varlarda yapılacak tecrübe için Jfi.zım 
olan vesait Kültür bakanlığı tarafın
dan bütün okullara alınmak üzeredir. 
Bu arada Uıtanbul okulları için lazım 
laboratuvar aletlerinin tedariki hak. 
kında İstanbul direktörlüğüne de tahsi
sat gönderilecektir. 

Yugoslav konso!os!uğunda 
dUn merasim yapıldı 

Dün dost ve müttefik Yugoslavya
nın bir bayrak altında toplantısının 

on sekizinci yıldönümü olduğu cihetle 
şehrimizdeki Yugoslav konsolosluğun
da baş konsolos B. Vukotiç diploma
ların ve Yugoslav kolonisinin tebrik
lerini kabul etmiştir. 

ö1dürmekten sekiz 
yıl cez~ 

Dolapdercde bir kavga sırasında 

Hasanı öldürmekten suçlu Mustafa., 
İstanbul ağırceza mahkemesinde, dün 
tehevvüren katil maddesinden on be1' 
yıl ağır hapse mahkum edilmiş, ceza
yı azaltıcı sebeple, müddet sekiz yıla 
indirilmiştir. 

Adliyede bir tayin ve 
bir terfi 

Üsküdar sorgu hakimliğinde vek!
leten bulunan Saim, ayni hakimliğe 
asaleten tayin edilmiş, Üsküdar hu. 
kuk hflkimi Bekir Srtkı da, beşinci d&
receye terfi etmiştir. 

ltfaive Müdürü 
~~::unuz? i \ 
~~;;" ttülilı kuvvetfnJ tarnamile e an ır zar ıçerısın e ıze gon erece o ursanrz yı a§ı mu::RWa amıza ı§tıra etme a anı E. 
.,ıı. §inden ne anlıyorsunuz? Bu, kazanmış olacaksınız. . ~ j 

katnoY\lnun C efkarı umumiye) 1 \.uınıııııııııııuınıııtıııııııııuııııırmınıtılJll11f11"1111hlllwtll"'"1ttı11Hı1111ıtn"'1'111ıuıırrııın11ıwnnuolllllllllllhlluı~ımlll111..,...•r:ıl••_.,.,,w~J ı 

İtfaiye müdürü Bay İhsan dün ak. 
şanı Ankaraya gitmiştir. Bay İhsan 
Anka.rada bir hafta kadar kalacaktır. 
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İ Cennet bahçeleri.. J 
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Her kasaba ve köyden geçtikçe 
birer ikişer tane kocaman kuyu kaz
dırmıştı. 

Her kasaba veya köyden ayrıldığı 
zaman bu kuyular insanlarla doldu
nılmuş, üstleri örtülmüştü. 

Bu kuyuları dolduranlar oraya ya 
ölü girmişler, yahut diri gömülmüş. 

lerdi. Kuyucu Murat Paşa için bir in
sanm ölü veya diri olarak gömülme
sinde bir fark yoktu. 

O: 
- Başkalarına ibret dersi vermek 

için başkalannın önünde suçlunun 
boynu vurulur, ibret dersi verilecek 
kimse bulunmayınca kelle kesmek j. 

çin ne diye yorulmalı? 
Derdi. 
Anadoluyu bir sömürge gibi kulla.

ııan devşirme vezirlerle Anadolunun 
az çocuklan arasındaki kavga artık 
aon dereceyi bulmuştu. Bazı açıkgöz
ler de bu aralık bulanık suda balık 
avlamak hevesine düşmüşlerdi. Bun.. 
1ardan en m~huru (Elbüstan) 1ı Ka
rabacak Süleymandl. 

Karabacak Süleyman henüz on ye
Clisinde dağa çıkmış, eşkiyaya kanş. 
mıştı. Bir gün bir pusuya düşüp de 
1.81nJz kendisi kurtulunca: 

- Tö'beler olsun .. artık kendimi di
ne ve ilme vereceğim. 

Di,erek bir medreseye kapağı at
mış, bir daha meydana çıkmamıştı. 

Fakat kargacık burgacık medrese 
ikitaplanndan bir ka.çmı da okuduktan 
llOD1'& (Heyuli) ya çıkınca kendisini 
,(heyula) kadar büyük görmeğe baş

lamıştı. 

Karabacak Süleyman şimdi velilik 
taalıyordu. 

Üfüri.ikleme, kurşun dökm.eler, ka.
yrptan haberler birbirini kovalıyordu. 

Bir kaç vaaz verdi ve cehennem a
b!vlle cennet bahçelerinden bahsetti. 

En sonra asıl maksadına geldi: 
- Allah bilir ya, bir müslümanı 

CUri diri gömmek en büyilk kMirlik
tir. Bundan önce gelen hiç bir pey
gamber, hiç bir Halife ve Sultan en 
Jrorkunç düşmanlarına bile bunu reva 
irÖrmemiştir. 

Kuyucu Murat Paşanın ve berabe. 
rinde bulunan Yeniçerilerin yaptıkları 
zulümler halkı bezdirmişti. Frenk il. 
1erinin dört yanından esir edilip de 
l.stanbula getirilen bu (Kafir oğulla
n) sanki MUsIUmanlarm kökünü ku
rutmak istiyorlardı. 

YUzlerce eşi gibi o da bir rUyadan, 
'ATiabm ve peygamberin kendisine 
mukaddes bir vazife verdiğinden, kı. 
yam günUnün geldiğinden bahsetti. 
Bir k~ elebaşıyı toparladı. Fakat 
halle soruyordu: 

- Kuyucu Murat Paşanın ordusu
na kiminle karşı koyanz? Biz bir a
:vuç silihsız, düzensiz adamız. 

- Bizim de hesapsrs ordularımız 
var. Yalnız farkı şudur ki Murat Pa.. 
oanm ordulan herkese görünür, IAkin 
bizimkiler herkese görUnmez. 

Kaşlar birer ~ngel gibi kıvrıldı ve 
ağızlar açık kaldı. 

Karabacak Silleyman çıkıştı: 
- Bire imansızlar, dileyene elbet 

gösteririm. Var mı dileyen ... 

Ayni zamanda etrafına topladığı 
serserilerden birine bir şeyler fıSil

dadı: 

O da diğerine söyledi. 
Fı.-;ıltı ağızlardan kulaklara ve ku

laklardan ağızlara geçti. 
Kasabanın nalbandı bir kaç adım 

yürüdü: 
- Göster bana!.. 
- İşte.. görüyor musun? Karşıki 

tepenin yamacında çadır kurmuşlar! .. 

- Göremiyorum ... 
- Görmüyor musun? gör diyo-

rum sn.na: .. Gözlerin kör mü? Kırmı. 
zı şalvarları; mavi çepkenleri ve be. 
yaz kavukları var ... 

- ?!?! ... 
Nalbant Mustafa iki kürek kemiği

nin arasmda bir hançerin ucunu duy. 
du ve sustukça daha çok dürtüldüğÜ
nü anladı. 

- Gör!.. gözün kör mü? .. 
Korku ile haykırdı: 
- GlSrOyonım ... 
- Ne renkte? 
- Klrmw eaJvarları var.. mavi 

çepkenleri vax .. beyaz kavukları var .. 
İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü de 

ister istemez Karabacak Süleyman ve
linin görüıunez ordularını gördüler. 

Süleyman veli onlaxa gu gazada 
ölürlerse gidecekleri cennet bahçeleri. 
ni de gösterdi. Ve görenler görmiyen
lere anlatınca son tereddütler silindi. 

Halk sil8.hlanıyordu. 
Paslı kılıçlar bileniyor, hançerler 

sandıkların diplerinden çıkarılıyor; 

baltalar, oraklar ve tırpanlarla Kuyu
cu Murat Paşanın kanlı ordusuna kar. 
şı gidiliyordu. 

Fakat, bilgisizlik, kuruntu ve mad
rabazlık üzerine kurulan bu ayaklanış 
pek ömürsüz oldu. Kuyucu Murat Pa
§8.Jlm on bin Yeniçerisi çelikten bir 
kale duvarı heybetile yürüyünce dü
zensiz halk yığını darmadağın oldu. 
Binlercesi kılıçtan geçti ve Karabacak 
Süleymanla onun yakınındaki serseri
ler yakalandılar. 

Murat Paşa bu kurnaz velinin oy
nadığı oyunları duymuştu. 

Serserilerden birine yaklaştı. 
- Karşıki yamaca bak. Süleyman 

velinin görünmez orduları onu kur. 
tarmak için geliyorlar. 

- Ocağına düştüm. Beni aldattı 
o!... 

- Görmüyor musun? .. 
- Görmüyorum. 
- Görmiyen gözlerin sana ne lü-

zumu var? 

Kuyucu Murat Paşa cellada bir i
şaret yaptı ve cellat, herifin ensesin. 
den tutarak iki parmağını iki sivri 
demir gibi serserinin gözlerine soktu. 
Sonra bir kavrayışta havaya kaldıra
rak: bir kaç adım ötedeki bir kuyuya 
attı. 

Artık başkaları: 

- Görmüyorum. 
Diyebilirler miclidir? 
Süleyman velinin görllnmez ordu

larım gördüler ve Kuyucu Murat Pa. 
§&onlara: 

- Af erin! senin gözlerin çıkmıya-
cak ! 

Dedi ve bir kenara. ayırdı. 
Sıra Sült'ymana gelmişti. 

Karabacak, Kuyucu Murat Paşanın 
sorgu.su henüz bitmeden cevap verdi: 

- Görüyorum. 
- Aferin, ... sana bir şey daha gös-

tereceğim. Onu da görürsen gözlerin 
senin olsun! 

Kuyunun başına götürdü: 
- Bak .. orada cennet bahçeleri 

var.. Sütten ırmaklar, baldan çeşme.. 
ler, huriler, gulmanlar, sırçadan köşk
ler ... 

Süleyman veli, yutkundu. Kuyunun 
dibinden iniltiler, hıçkırıklar, yalva
rışlar duyuluyordu. Orada ölülerle can 
çekişenler ve dipdiri olanlar karmaka
rışıktı. 

- Görüyorum!.. görüyorum! ... 
Kuyucu Murat Paşa sırıttı. 

- Sel}i oraya göndereyim. Daha 
yakından görürsün! Başkalarını yol
ladın, bu 1!imeti senden esirgemek gü. 
nahtır. Haydi molla, cennet bahçele
ri seni bekliyor ... 

Süleyman velinin tüyleri ürperdi 
ve irkildi: 

Murat Paşa cellada baktı. 
Cellat, Süleyman velinin ensesine 

bir yumruk, beline bir tekme vurunca 
bir anda cennet bahçelerine yolladı!.. 

HAVA 
Dün iqi geçti, gece -

yağmur yağdı 
Bir müddettcnben kışı andıra.1 

havalar, evve1isi g~cC'ki yağmurdan 
sonra dün açmış ve ıt~n yarı bulut!u, 
yarı güneşli geçmişti. Fakat dün gt.• 
ce gene, evveli.c:ıi geceki gibi saat 21 
de, dı?vamlı bir yağmcr yağmağa ha$. 
lam ıştır. 

Alman iktisat Nazırı 
Atina'da 

Atina, 1 (A.A.) - Alman mil1i 
Bankası başkanı B. ::Echacht bugün 
tayyare ile Rodostan tıuraya gelmiş 
tir. B. Schachtın y:ırın seyahatine 
devam etmesi muhtemeldir. 

ı KISA HABERLER ı Me h t 1 k 
Birinci, ikinci ve üçüncü umum! müfettiş ş u suç ar an unun a 

ler yarın yapılacak toplantıda. bulunmak 
üzere do.hUlye ve!<Aleti tarafından Ankaraya 
davet edilm~lerdir. Toplantıda umumı mü 

fettişllk teokllltı, kadro ve bütçelere ait me 

seleler görUşWecektir. 

• VUA.yeUere yapılan bir t&m.imle şehir, 

kasaba ve köylerde mevcut lblde, heykel, 
ve bUsUerin hangi tarihte, neyi temsUen ve 
ne maksaUa rckz ve inşa edildiği sonılmuo 

tur. 
• Dahiliye vekAleti belediye teşkila.tı mev 

cut olan villyet ve kaza merkezlerinden ve 
köylerin her birinden muhtelif işlere ait ba 
zı malQmat istemiştir. 

• Ticaret odaaı terazi lhtikln meselesini 
yeniden tetkike başlamıştır. 

• Ziraat Bankasının yeni §ekli, sermayesi 
ve ihtiyat akçasını arttırmak için hazırlan 
mı§ otan kanun projesi Mlllet Mecllslne ve 
rllınişUr . 

• Sivu - Erzurum hattı için çıkanlan 
dahlU istikraz tahvillerinin üçUncü seriye 
ait kayıt muamelesi devam etmektedir. 

• HUkQmet millt reasürans hisselerini % 
150 den yüzde 70 e çıkarmak kararını vermiş 
tir. Kararm tatbikine yılbaşından itibaren 

başlanacaktır. 

• Ekmek yapıcıları idare heyeti intihabı 
yapılmıştır. Bu intihapta eski idare heyeti 
yanyanya değişmiş bulunmaktadır. 

• Vergi borçlarını takııit mUddeUert hita 
mmd& vermlyen mükellefler hakkında derhal 

haciz kararı alınması belediye riyaaetince 

allkadarlara bildirilmi§tır. 
• Belediyenin mayısta işletmek üzere almak 

istediği otobüsler Avrupaya yakında sipariş 
edilecektir . 

• Ayın on ikiııinde başlıyacak olan yerli 
mallın· haftasına alt program hazırlanmı§ 
trr. Haftayı Ba§vekil bir nutukla açacaktır. 

Geçmiş Kurun/ar 
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MUHAREBESİ 
Evvelki gün kaçak tütün taharrisi 

için pol~in mıwvenetile Akbıyık ma.. 
ha.lUıtınd.a taharriyat icra eden Teji 
ko'lcuZariZe kaçakÇ1 Zar arasında mü t. 
hiş bir soknk muharebesi vu.1-.."1.uı gel
miş, Tejinin Ayasofya ve Aksaray 
merkez mcmurlan Aziz ve llyas Bey
ler kaçakç'IZar tarafından şiddetle 

darp ve taş ve sopa ile cerh.edilmişler. 
di1'. 

ÖLÜM 
Enıniyet umum müdür muavını 

Bay İu.ettinin babaları, İzmit eczaha
nesi sahibi eczacı Bay Behçet, mem
leketimizin musiki san'atkarlarından 
Bay Cevdet, Balıkesir inhisar memur. 
!arından Bay İhsanın kayinbabaları 
emekli Albay Arapkirli oğlu Bay Mu
hittin Mekki dünkü salı gecesinde ha
yata gözlerini kapamış rahmeti rah. 
mana kavuşmuştur. Merhum ordumu
zun yetiştirdiği ediplerdendir. Bir çok 
edebi asan olduğu gibi askerlik mes
leğinde de büyük hizmetleri vardır. 
nanı meşrutiyette Demirhi.sar kuman. 
danlığında, Noseliç Kesriye fırka ku
mandanlıklarında ve kolordu kuman. 
dan vekaletinde bulunmuştur. 

İktidar ve istikametile kendisini 
herkese sevdirmiştir. Edebi alem için 
elim bir ziyadır. Oğlu Bay lzzettine, 
kederli ailesine taziyet ederiz. Merhu. 
mun cenazesi bugün saat 12 de Çocuk 
hastahanesi karşısında Akdeniz apar
tmıanı civannda 3 numaralı hanesin
den kaldırılacak Feriköy Asri kabrie
tanma defnedilecektir. Cenabı Hak 
rahmet eylesin. 

Berlinde bir tevkif 
Berlinden yazılıyor: 
Berlin polisi Netken namında bir 

yahudiyi tevkif etmiştir. 
Nelken Berlinde doğmuş bir Alman 

yahuclisi iken umumi harpte askerlik 
korkusile oradan kaçmış; hatta bu ka. 
çaklıkta "Alman Yahudi asker kaçak
tan cemiyeti,, nin reisi bile olmuş! 
Sonra bir aralık lstanbula gelip yer. 
leşmiş, evlenmiş, ve rivayette Osman
lı tabiiyetini de almış! ... 

Fakat ne gibi sebeple bilmeyiz, 
Türk tabiiyetinden iskat edilerek Tür
kiye hududundan dışarıya çıkarılmış .. 
Berlinde bu defa yakalanan, bu mace. 
radan sonra gene Berline dönmiye im
kan bulan bu adamdır. Ve orada {Na
ci) diye bir Türk adı ve sıfatını kul. 
lanarak bir çok Alman firmalarından 
başka. hatta altmış bin mark, yani 
otuz bin lira dereceşinde Alman hü
kümetini bile dolandırmış olmakla 
suçlu görülmektedir. 

göre bakılan iki da va 
( () styanı 1 incide) 

Esasen, bu davacı, beni evve~
den tanıyan bir kadımn "Bak, seni.ı 
cebini yokluyor . ., d,ll'esi üzerine ya. 
kama yapıştr. Böyh bir harekette 
bulunmadım, ki ken:fi~i görmüş ol. 
sun. O kadına gelhtl"e, benden bt>. 
şuna şüphelendi, iftira etti bana. Suç 
işlemedim. • 

Kasımpaşada D~n!z hastahanes· 
baş eczacısı Yarbay Vasfi, "Bahk~

sir,, oteli sahibi Bedri, Edirnede sey. 
yar hudud polisi Mehmet, şahit ola. 
rak gösterilmişlerdi. tık iki şahit, 

Namrğın, Kurukahvc?ci Mehmet t>f en 
dinin dükkanı karşYsındaki kalabalık 
ara.c:ırnda şüpheli hareketlerde bulun. 
doğunu, üçüncüsü J~. karakola te3. 
lim edilmek üzere götürülürken, Y~
miş civarında kaçtığım görüp yaka. 
ladığını anlatış yollu ifade verdiler. 

Davacı: "Benim bir şeyimi alama. 
dı. Rugün aldığım maaş iç cebimd•: 
idi. El atmış oldu~.ı yerde yalnız 
bir çıft çorap vardı. Den o zama'l. 
bendtn bulma, haş!<:lı;;ından bul, rlL 
ye yaka..qını hırakmı~tım. Başkalan 

ilgilenip yakasını bırakmayınra, be:ı 

de ge~dim . ., dedi. 
~amık, hırsızlıktan sabıkası oi. 

ma.kla beraber hiç yankesicilik etm(' . 
diğini, sırf şüphe üıerine buraya ka. 
dıır getirildiğini, eğ~r sahiden el at. 
mış olsa, davacının koynunda bulu. 
nan neyse, o şey eline geçmiş olara.c 
yakalanmış olması lazım geleceği.ı: 

söyleyişle müdafaa yaptı. Müdafaa 
yollu sözlerini şöyle tamamladı: 

- Şahitler aldaru) orlar ! 
Hakim İhsan, amme şahitlerin;n 

ifadelerine nazaran bu müdafaanın 
varit olmadığı, Namığın yankesicili 
ğe teşebbüs ettiği, buna vicdani ka. 
naat ha.'lıl olduğu ka~dile, kendisi. 
nin yankesicilikten altı ay hapsine, 
ancak bu fiil te~bhiis derecesinde 
kaldı~dan cezanın \iç aya indiril. 
mesine, fakat aynı Mahiyette shçtan 
evvelce ceza yediği it:ın, üç aya ya. 
nsı katılarak, dört ay on beş gür. 
hap.qfne, hapis müddetine muadil •?. 

mumi emniyet nezar~ti altında tut•JL 
ma.ı:ıına ve derhal tevkifine temyi d 
kabil olmak üzere Karar ,·erdi. 

Ayrıca bu kararı iz.ıh ettikten so!'. 
ra, Namık, bir an duraksadı ve sa. 
lon Kapısına doğru götürülürken, bi~. 
denbire teheyyüce k".lpıldı, kendis!. 
nin suç işlemediğini, bu cezayı haket. 
mediğini söyleyiş yollu, müselsel biı 
tarzda ve karmakarışık bir ifade ile 
yarı anlaşılır, yarı r.nlaşılmaz bazı 
şeyler söylemeğe giri~ti. Salonun ka. 
pısından çıkarılırken Ul' sözlerine de 
vam ediyor, bağırıp ~ağırarak ağlı. 

yordu. Hakim Ihsan. tekrar salona 
getirilme-.ine ve bu hareketinden do. 
layı 1 .. abıt tutulma.c;•;ıa lüzum gördü. 
Namık, tekrar içeriye getirildi. Şim. 
di daha fazla göz nşı dökerek, ho. 
j?'u~urcasına bir şeyler söylemekle be. 
raber, elini de önü rı·ieki masanın d 
zerine vuruyordu. 

Zabıt tutuldu ve müdeiumumili~~ 
gönderildi. Nöbetçi müddeiumumf 
muavinlerinden Fehmi, mevkuf Na. 
mığı ,.e hadi.<1enin şahidi olanları din. 
leyerek, hazırladığı tahkikat dosya. 
sını, iddianame ile, meşhut suçlar 
nöbetçisi lstanbul asliye ikinci cez:ı 

mahkemesine yolladr. 
Biraz sonra. oratla celse açıldı . 

Namık, tees.ı:ıür saika.-;ile halinde~. 

şikayet yollu bazı sözler söylemiş o'. 
duğunu. söylediği .3Özlerin hakar~l 

veya tehdit yollu olmadığını anlatb. 
Sıra ile, şunlar şahit olarak din . 

ll'nildi: "Kurun., adliye muharrir'l 
Mehmet Selim: diı?e: t'lavanın şahicL 
]erinden yarbav Ya..1fı ile Balıkes;!" 
oteli sahibi Bedri: Jurnal d'OryaTI 
adliye muharriri Rndolf Sirnonovi "' 
ve Eminönü merkezi mürettebatındıııı 
poJic:ı 7Akİ. 

nunlar, salondal<i hadiseyi, ke .... 
di işitişlerinin huduıf u içerisinde an. 
latarak, vaziyet kar"?ı~mdaki intiha. 
telakki e tef~irlerbi ife. görüş ve 
dnyu~larınn nöre an ta tışlarına ka tt:. 
lar. Birirıci. dördiiı1cii ve besinci o. 
larak dinlenilen şahitler, Namıftn 

ceza ve tevkif kararı karşısında ira. 
desine hakim olamadığı, şiddetli biı 

asabiyete, yeis 'e teheyyüce kapıld 
ğı ve bu sırada taza.l!üm yollu b~ 

infial tezahürü gösteıerek ölçüsü 
harekette bulunduğu esasında aşa 
yukarı birleşiyorlardı; bu arada a 
ladığına da işaret ediyorlardı. ikin 
ve üçüncü olarak di!'llenilen şahitl 
ise, daha ziyade ne söylediğini ve n 
yaptığını bilerek, şuuruna sahip 
larak, hedef tayini ve maksat taki 
suretile tahkir ' 'e t~~dit yollu har 
kette bulunduğunu ortaya atıyorla 
dı; ikincisi ağladığın; görmediğin 

üçüncüsü, ağlamış olsa bile bunu 
cali olduğunu ilave ediyorlardı. B 
rinci şahit. mevkufun o ande düş" 
nüp taşınışla harek~te geçecek vaı 
yette olmadığını belirterek, bu no 
tada kesenkes ısrarla durdu. lkin 
ve üçüncü de, buna zıd görüşlerind 
musirdiler. Dördüncü ve beşinci, b 
rinciye yaklaşıyorlardı. 

Bu suretle reis Kemal, şahitle 

ayrı ayrı süaller tevci;ı ettikten so 
ra, Namığa ne diyec~ğini sordu. N 
mık, birinci şahidin ~ahitliğini 
mamile kabul ediyor, dördüncü ve 
şinciye sarih bir itirı:uda bulunmı 

yor. Fakat ikinci ile ü~üncüniİ 

yankesiciliğe teşeb"1~:s davasında 
Jeyhinde şahitlik ettiklerini söyliy 
rek, şöyle diyordu: 

- Hntta, davacı ı:;ayrlırlar bir 
kıma; asıl davacı gfoi, onlar da k 
labahkta benden kuşkulanmışl 
çünkü? 

Mahkemede müddt•iumumiliği te 
sil eden Sadrettin, e33Stan şu mü 
laayı ileri sürdü: 

- Namığın sulh ceza mahkelll 
sinde karar tefhim kılındığı sıra 
mahkümiyet ve tevkifinden mütees8° 
olarak, fartı heyecandan müte,·eJI 
bir infialle ve kendi.sine verilen.. ce~ 
nın suçuna nazaran fazla old.uğıal\ 

kani bulunarak, ağlayarak zabıtıt 

mede yazılı şekilde sözler sarfetti 
ve heyecan dolayısile gayri tabii 
halde bu sözleri söyler gibi bazı it 
reketlerde bulundJ~u .sıı~ıaşılrY6 

Sözlerini, verdiğl karardan dols. 
hakimi tehdit maksadile söylenıe11'1 

olduğu açtktır. Ancak bu sureti 
itidal ve müvazene haricinde takJ 
dığı tavırlarla ve elini masaya -vur 
rak, hakimin ,.e mahkemenin hu:ııı 
ve r:ıhatını vazife ifası esnasıııd 
ihlal etmiştir. 

Müddeiumumi, sabıkası na:ıs 
dikkate alınarak bu esastan ceza tB 
bikini ,.e tehdit sur~tile hakarettt 
beraatini istedi. 

Reis Kemal, aza Muzaffer 'f 

Nuri, müzakereye ı;üildiler. sa:~ 
boşaltıldı. Yarım saat sonra bild 
len kararla, Namık, mahkeıned' 
hareketinden dolayı altı ay hapse 111' 
küm oldu, ancak ma!ıkümiyet ve tt 
kiften mütevellit teessür ve teheYYiJC 
takdiri olarak cezayı h:ıfifletici se~I 
kabul edildi ve ceza müddeti btı 
barla dört ay, yirmi ~üne indiril~rtt 
bu hadiseden dolayı d.:ı tel·kif i, so:ı 
birlikte olarak kara:.-Iaştmldı. 

Rei.q Kemal, kararı izah etti: ·aı 

'

T d•w• • o• te bfff - er ıgımız ce~anın uç r~ 

yeis ve heyecana kapılman' goı:c!e" 
indirdik. Bu kararııt da tenıY1:ı• d 
bildir. İstersen, bir hafta zsrl•" 
temyiz edebilirsin! dt 

Namık, hiç bir şey söylelfl~f 
1 . te' sa ondan çıktı. Bıraz sonra gsJ-

haneye götürüldü. Bu sırada dii" 
yirmi buçuğa varmıştı Naınığırı ol'tı 
kü ilk muhakemesi on a1t1 b;.~ııi 
başladığına göre, her iki .h~ ~~ 5" 
duruşmasr, dört sut içeriS111 

nunu bulmuştur! ~ ,,,,,, 
Romanya milli bag1a 

kutıadı ·"" de ıv- · 
Bükrcş, 1 - Bugün 1918 il"'ııf' 

J ulia milli assamblesinde :rrarıs r11' ıt~ 
ahaliisnin yabancı tazyikinı ~~;rı ~ _ 
manyaya iltihaka karar yerdı e"" .1 

1 
d.. •. .. b"" ük" b" k ve Jıef rbl" onumu uy ır 11ev 8 Jı' "' 
çinde kutlulanrnıştır. 1914--

1 b'f"" 
iştirak etmi§ olan kıtaat 11~~ 
larilc kralın önünden &eçsnıt1 
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Maballebici dük 
kanında, deve hen
deği atlaınrı, nika
ha da karar veril-
nlifti. Artık Keman 
lcaı da, Eda da, Ha 
fQ:e de memnun -
du... Fazla dunna

~---
twmmn '" ''• 

ıan ve etrafa karı• ~~~=-
llazan dikkati cel -
betmen.in lüzumu 
Yalctu. 

Hafize, boyuna: 
- Rabbim cüm • 

lenuz hakkında ha
>'n-L etsin. Mevlam 
d~ niyazun §U ki in Es"lci Beyazıt meydanında Serasker kapısı 
~ürnılımıan yıllarca bir arada yaşanı rada her hususu uzun boylu ve rahat 
Qız; bir yasbkta kocarmuz; birı"birini • rahat konuşuruz.. Mahasalı ömrüm, ha-
ıe (uf!) bile demeden geçinip gideni • 
!Iİ2 r.. gı"bi dualan ve basma kalıplan 
~lad.dctan aonra, 

- E artık vakittir çocuklar, dedi. E-
-.irniı:e gidelim. Bunun yamu yok mu? .. 
~it bir yerde lbeşba~ veririz. Na· 
'1' Ve ne yolda hareket edeceğimizi ka
~thrmz!.-

Kemankaş, dükkandaki kadınlar ka
~ bitiıik kanapenin tam ucuna ya· 
)llnat. batını yana doğnı sarkrtnwt, 
tö~leri Edada, bir türlü yerinden kıpır
~ utenaiyordu. 

Hafizıede, birden, pes perdeden bir 
'-: 

- An.nan Şahap Beyciğim, ayak tü
~n olayım, yanı:mndan uzakla§!.. ö
~ git ve eline gazete mazete al! •• 

kalbinin üstünü uğuftunıyordu: 
., - Ben bamı bilmiıtim zaten. .• Bak, 
~ bir çarpıyor ki beni bbyrverecek 
~!.. 

:\' IUıkıp kalkıp otunıyorda: 
"I°) .a•ı _ı_ __ "! .. 

#.:..r.ı~ .. ~Yvablaı' olsun, gÖruÜnuz ınu o -
~?:! 

:Ve usulcactk hsladı: 
15? - Cellit arap, kapının ör.ünden geç-
• • hi.. daha geri döndü, dikkatli dikkat· 

de içeri baktı. 
A1'aptan maksadı, Onikilerin reisi, 

~it fn1ma.lannm ~ı ve İstanbul ka
daYtlannm §8hı Arap Abdullah ...• 

" 8u, tamamı1e yalandı. Uydurup ah
( t~fti... Mümeyyiz Bey korkar da 
"1tk savuphm!) der belki ..• 

d A?'ap Abdullahın adı anılrr anılmaz, 
~ Şahap gt"biler, kimler üç buçuk 
di ~ kimlerin diz bağlan gevşeme-z • 

zinıei kalbim Eda Hannnm tenekküh ve 
tezevvücü hususlanna raci bütün ci:ba
b derpi1 eder, karardadesini keş.ide ede
riz!. yolunda, katip ağzı 1Ug8tler para • 
ladı. 

Gözü sokakta, Arap Abduilahta ve 
kuıkudaydı. Edaya da: 

- Şimdilik Allaha ısmarlaıdık ci -
cim! •• i savurduktan sonra, bilmem nesi
ne sapan taşı, mahallebici dükkanından 
fırlayıp karşı sokaktan evinin yolunu, 
Süleymaniyeyi tuttu. 

Hafize, Kemanlca§a numarayı ver -
mişti: 

Bu gidiıe bakıln-aa bu qin encanı 
yoktur... Orta oyununda, kavuklunun 
Kanlr Nigan almasına benzer bir mas· 
karalık bu ..• Eda gibileri nikaba alacak· 
lann, lngiliz çeliği gibi sert, bükülmez, 
dünyalardan da pervası olmaz bulun -
ması lazım ..• 

Eda, §İmdilerde her ıeye razı, boynu 
bükük, her yola yatlan görünüyor ama 
ne de olsa anasının kızıdır o... Smdır -
lıyı sıyırtmı§, kfl"dığı cevizler bini aş • 
nuı, nihayet sürgünlere sürübnü§ Ça • 
kır Ayşenin sütünü emmİ§ ••• Böyle ya
hudi gibi korkak, ortada daha fol yok 
yumurta yokken rengi atan, diz bağlan 
gevşeyen bir erkeğe kan olabilir mi o? •• 

Kalbindeki muhabbet mi? .. lıte uıl 
güven olmıyan, ımıhabhet denilen şey
dir ... Bu cibilliyettekilerin muhabbeti 
talaş alevine benzer. Parlamasile sön • 
mesi bir olur. 

Cici anne hanım, ağzı kapalı, bun -
lan içinden ku?"a kura, Edayı peşine 
taktı. Eve yollandılar ••• 

~hapcık, acuunin ne dediğine pek Hafize, ertesi sah.at saat ikide, yal
~ ~m:ııemiı, yalnız cellat kelimreai- ruz olarak Lilelidcki §ckerciye gitti. 
~: fartana vanmş, merakla soruyor • Şahap Bey oı·adaydı ve bekliyordu ... 

Alıı verişe giri§tiler. 
' ...... l..ebl,ey? .. c.eııat mı? .. Cellit orta- _ K.rz oğlan lazdır; İAab da pek 
r lı:.Idı mr artık? Yoksa, maaa'I mı kolay ..• Şüphen mevcutsa dilediğin e -
tı>'liiv..__. ? • • · · -. ... n... beye muayene ettinraın... Şayet ma. -

ıı- ~afi7.e, Arahı ağzından çrkardığma halle ebelerine de itimadın Yoksa, lavta 
IJ. l>t!tnan olmutlu ..• Karşısındaki içki- Pavhki pafA, miralay Vahit Bey, dok
'Gru-a da saraydan geliyor; şevketli • tor Arzumanyan ne gilna dunıyor •.• 
lıj1• ıe~. niıanlar, iNanlar alımı; ( Arr,a,,ı var) 
t~ lcanıır .. Edanm yanında, caka ol·--------------

diye gayrete gelerek alevleniverip: 
~:;:_ ~eredeymjı o nrap-.• diye sokağa 
~~-·~. (Çık meydana dürzü!) diye
t~ığı biribirine kan,tınna ... 
( cla>'a. çimdiği basıyordu. 

{J~ Artı1c, knJkalmı, gidelim!) desin ... 
ştı &Özünü kırmaz. 

'l\Jıap, kabadayı bir tavırla, üstüste 
ela- . ........ . 

l~? ~e diyordun, ne dedin teyzeci • 
~· ~nlıyalım !u celladı! .• 

C\Eıze • ' . ~i y <lrıj ' Şe ' di--....ı....!-? >1ı k Ya... y ... ne ,.~u.11 •• 

~' ~elerken, beriki: 
~ .ı~P, marap karıştırdın araya ..•. 
~l' '°" kim ola?.. diye yayık ağtz)a 
~d '<>l'Unca, koca kan artrk sakla -

' ı: 

7000 mil uzakta 

S - KURUN 2 1. KANUN 1936 ~ 

Deniz altında 

Bir tünel açılıyor 
Dünyada hiç bir şeyin 
ayıramadığı iki kardeşi 

Mant denizinin dibinden 40, 
su seviyesinden 90 kilometre 
derinlikte ve 50 kilometre bo -
yunda olan tünel 800.000.0000 
franga çıkacak. 

ilim ayırdıl 
Bazı şeyler vardır ki yapılması a. 

sırlardanberi düşünülmüştür. Fakat 

Yapışık kardeşlerden biri ölünce 
ötekini kurtarmak için ameliyat 
qaptılar; fakat hayalı henüz tehlikede 

bir türlü ortaya çıkarılamamıştır. Ha. 
zırlanan projelerin üurinden seneler 
geçmiş, projeler birer tarihi eser gi. 
bi çöküntülerin altında kalmıştır. 

Bir gün gelir o mesele yeniden 
düşünülmeğe başlanır ve yeniden pro. 
jeler hazırlanır. 

Bunlardan biri, Fransa ile lng:I. 
tereyi birbirinden ayıran - daha doğ. 
rusu, denizin kıtalar arasında müna. 
sebet tesisine karalardan daha fazla 
yaradığına göre, İngiltere ile Fran. 
sayı birleştiren - Manş denizi altın. 
dan bir tünel açılmasıdır. 

Bu tünelin açdması. ilk defa ola. 
rak bundan 140 sene evvel düşünül. 

müştü. Fakat o zamanki Fransrı 

imparatoru Napolyon bunun kabil o. 
Yapışık karde.fl.crden ölCJı LılCio (sağ da) 7wnsile komışuyor. Solda da öteki 

karde§i kan sile konuşurke>ı 

lamıyacağını düşündü. Yapışık kardeşler' belki yaratrşın 
Lakin tünel fikrinden vaz geçilme. en garip bir eseridir. Onların nas:l 

mişti. 1880 senesinde bir mühendi..-ı yaşadıkları mt!rak edilir, nasıl evle. 
bunun kabil olacağını ortaya attI. necekleri meraklı bk rneseledfr. 

Bunun üzerine h~r tarafta büyü'i Fakat, yapışık ka!'deşlerden biri 
bir alaka uyandı. Bu işe para koy. ölürse ne olur? Bu da meselenin da. 
mak istiyenler çıktı. ha garip ve daha acı~ı tarafıdır. 

Tünel o zaman yapılmak üzere idi. Belki böyle bir hadiseye şimdiye 
Fakat araya Almanya girdi. Prens ·kadar hiç tesadüf edilmemiştir. Çün. 
Fredrik Kari, 1882 d~ Jngiltereye git. kü, yapışık kardeşler dünyada ya iki 
tiği zaman o zamanki Valles prensi ya üç çifttir. 
ve sonraki kral yedinci Edvarda, ka. iki yapışık kız kardeşin sıra ile 
ti bir lisanla: evlenmeleri ve boşanmaları, üzerinde 

- Almanya böyle bir işe müsaade haylı dedi kodu koparan bir mesel~ 
etmez!. Dedi. teşkil etmişti. Fakat, onlar kadar 

Prensten sonra l\loltke de aynı şe. meşhur olmıyan bir çift yapışık kar. 
kilde itiraz etti Ye tünelin yapılmas·, deş daha vardrr ki, bunlar erkekti. 
lngilterenin, Almanyanın tesiri al. Işte, şimdi ölen, bu yapışık erkeli 
tında, rıza göst.ermemesinden geri kardeşlerden biridir. 
kaldr. Amerikada yaşıya!l yapışık kardeş. 

Almanyanın bu tünele itiraz et. Jerden birinin adı Lucio, ötekinin adı 
mektc hakkı vardı. Çünkü, bir Al. Simpliciodur. Lucio bu sonbaharda 
man - Fransız muharebesinde in. soğuk almış ve zatürrieye tutulmuş. 
gilterenin Fransaya yardımı için bl! tur. Hastalığı herkeste - bilhassa 
yol çok faydalı olacaktı. öteki kardeşinde - büyiik bir endişe 

l\fanş altından tünel projesi 1916 doğurmuş ve tedavi'line büyük bir e. 

Fakat, bütün ihtimama rağmen 
Lucio iyileşemiyor ve nihayet geçen 
gece, kardeşi Simplicio ile beraber 
bulunduğu yatakta ölüyor. 

Kardeşinin son nefesini verdiğini 
duyan Simplicio, he:nen feryada baf.ı 
lıyor. Hastabakıcılar koşuyorlar, 

doktorlar geliyor: Olen kardeşin ya.. 
şayandan ayrılmasl lazım. Çünkü öL 
müş bir vücuttaki k:.ın, öteki vücudu 
zehirliyebilir. 

:Fakat, bu iki vücut birbirinden 
nasıl ayrılacak? iki kardeş sırt sır,. 
ta birbirlerine yapışıktır. ve yalnıa 
arka adaleleri değil, kalın barsak~ 

rı da mü~terektir. 
Doktorlar, biri bir saat, biri iki 

saat süren iki ameliyat yapıyorlar. 
Nihayet ölen kardeş, ölmiyen kardef4 
ten ayrılıyor. Fakat Simplicio yaşa.. 
yacak mıdır? Çünkil vücudunun bazı 
uzuvları öbür kardeşinde kalmıştır. 

Şimdi doktorlar1 vücudunun ya., 
n«ı demek olan kardeşinden ayrılan 
Simplicioya, eksik uzuvları yerin'! 
suni uzuvlar eklemeğe ~alışıyorlar. 

Fakat hayah henüz tehlikede. da tekrar ortaya Çlktr. Bu projeyi hemmiyet verilmiştir . 
i~risürenmühendis dahai~d~~-~~----------~-~---~---~~~-~~~-
müştü: Bu tünelden tren geçirmek 
istiyordu. 

Bununla beraber bu poje de tat. 
bik sahasına çıkama:lı. 

Şimdi gelelim son projeye: 
Bu projeyi yapan Fransız mühen. 

disi Andrc Basdevant diyor ki: 
- Tünelin yapılma.•nnı düşündü. 

ğüm noktalar arasındaki mesafe 39 
kilometredir. Fakat, tünelin dah'1 
beriden başlaması lizımdır. Onun 
için, tünelin boyu :>O kilometre ola. 
caktrr. 

lntihab ettiğim noktalarda denizin 
derinliği 50 - 60 metredir. Bu, pek 
fazla bir şey değildir. Çünkü bugül'!. 
kü binaların hemen hemen iki mi.:;. 
tinden ibaret. 

Tünel denizin dibinden 40 metre 
aşağtdan açtlacak. Bu hesapla, tünı.'1 
su seviyesinden 90 metre aşağtda ola. 
cak. 

Bence bu tünelin :tcılmasında hi~ 
bir zorluk yoktur. Çünkü, bugün 
dünyanın en uzun tiineli olan Simp. 
lon tüneli 19 kilometre uzunluğunda. 
dır. Demek ki Manş tüneli bunun 
iki buçuk misli olaca~. 

Tünelin ortaya çı!rnracağı müşkü. 
ıat. acıtmasından zirade başka nok 
talardadrr. l\feseHl. nasıl hava ven. 
lecek ve ha,•a na..«rl temizlenec<'k? 

Bu. eskiden bel~i kahil olmıya•ı 
hir şeydi. Fakat bugün, elektrikl" 
işliyen makinelerle havayı tebdil et. 
mek ve gene makinelerle fena hava 
yerine temiz•ha"Va y.ırmak mümkün. 
dür. 

Tünel sekiz yüz milyon frnnga <;t. 
kacaktrr. Bunun yarısını Fransa. ya. 

işaretler: 
.____.. ~ ......,, ,_, --
Alda tan kelimeler, 

Çok defa kelimeler bizi aldatı -
yor: Klişe kelimelerin arkasında bir 
milletin, bir topluluğun mantığı, 

dünya görüşü yaşar. Bu itibarla ke -
limelerin yalnız satıhları değil, de -
rinlikleri ve hisleri de vardır. Keli • 
melerin sathını her okur yazar gö -
rür. Fakat kelimenin derinliğine, his· 
sine inen insandır ki kelimenin şek • 
linden, ve anlattığı basma kalıp ma • 
naların içinden geçerek ruhunu, ru
hunun ışığını görebilir. 

Kültürlü adam, kelimeleri asıl 
ruhlarile tanıyan insandır. Kültürlü 
millet bütün bir medeniyete mal o • 
lan kelimelere kendine göre mana • 
lar verebilen topluluktur. Yarı mü -
nevver, çeyrek münevver daima ke
limelerin dış kabuğuna diş atar ve 

hiç bir zaman ruha kadar nüfuz e • 
demez. 

Jf. :(. Jf. 

Son zamanlarda müphem bir mü
nakaşa başladı. Bu münakaşa Is · 
panyadaki hareketlerden doğdu. 

Ôvle arkadaşlar gördük ki; öyle 
yazılara tesadüf ettik ki Türkiyeyi 
F rankonun ideolojisi ile bir safa koy 
dular. 

kötü mukayeseler 
Saöri Ertem 

nüne almak niyetinde değilim. 
T aleyran der ki, ··Nutuk insana 

fikirleri söylemek için değil, sakla • 
mak için verilmiştir.,, 

Bir takım fikirlerin setir vasıta • 
sı halinde kullanılan makaleleri bir 
tarafa bırakarak, Türk milliyetçiliği
ni tahlil etmek istiyorum. O zaman 
bi2im nasyonalizmin manasını vu • 
zuhla anlatmak ve onun yerini tayin 
etmek mümkün olur. 

Türkiyede milliyetçiliğin iki var 

fı vardır: 

1 - Türk milletinin kültür husu· 
siyetini muhafaza etmek, 

ll - Türk milletini modem mil • 
letler seviyesine çıkarmak. 

Ti.irk nasyonalizmi Turancı de
ğildir. Baska milletlere karşı "Türki
ye çekiç, dünya örstür,, diye bir düs

turu yoktur. 
Türk nasyonalizmi halkçıdır. im

tiyazlı hiç bir zümre tanımaz. 
Türk nasyonalizmi }iliktir. Dinin 

milliyetle nlfı.kalı bir şey olduğuna 

kani değildir. , 
Türk nasyonalizmi inkılapçıdır. 

An'aneci ve mürteci değildir. 
Türk nasyonalizmi cumuriyetçi -

dir. \i t~ddeden kara kunı, zebella gibi 
\ıİıj~ Yor-du da Arap Alxlullah ncta • 

).ı ~~ henzetüm .• 
~"ılı, lı Bey, anı vahitte, bir daha a • 
~tı ~ Yllyrldığt yerden kalktı. 
""! "' ~ısına doğru yürüdü. Ba -
~ ~ ftile çevinneden, 

nsınr da lnı?iJtere v<'recektir ... 
Aile hayatı kurmak istiyenlerir. --------------

çoğu hayat arkadaşını hemen kendi,----------------. 

F rankonun ve faşizmin ağzında
ki nasyonalist hakkından bize de 
hisse çıkardılar. Nasyonalist olanlar 
ve nasyonalist olmıyanlar diye tas -
nifler yaptılar. Bu tasniflerde Tür -
kiye ile fa~ist ltalya bir safta göste
rilmek istendi. Bu tasnifler yapılır -
ken söylenen sözlerde T aleyranrn 
anlattığı bir hakikati ben hiç göz ö-

Türk nasyonalizmi devletçidir. 
Nihayet milli hudutlar içinde sulh -
çudur; "yurtta sulh, cihanda sulh,, 
düsturudur. 

~ l&J zatuıncığnn, yarm sabah $lUlt 
l~ ~et;. A~inin bpmna biti§ik 
~ 'n ldcanında beni bekle. Şekerci 
~ çekenlerdendir. O-

muhitinden seçer. F.ıkat bazıları b·ı Sağlam Mecmuası 
uğurda uzun seyahatlere de ~ıkıyor. Hacmini büyülten Sağlam mcc-
Iar. t~te Beti Franton isimli bu in. muası bu ayın beşinde rengin bir 
giliz kızı Oksforddan Birmanyaya, münderecatla çıkacaktır. &>kleyi
eski hir mektep arkadr.şile evlenme. niz. 
ğe gidiyor. Gideceği yol 7000 mil u 
zunluğundadır. 

Jf. ~ Jf. 

Türkiye ile bil' safta gösterilmek 
istenen "Faşist nasyonalizm,, hare • 

(Lut/en aayfayı :ÇCViriniz) 



• • ~ } üksek okullarda tedrisat 

OKUTULAN KiTAPLARIN 

Milli ihtiyaca öôLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Pl!kla Türk musikisi. 12,50 

H&vadlıı. 13,05 PIAkla hafif mUzik. 13,25-

H,00 Muhtelit plA.k neşriyatı. göre yazllmış olması lazımdır AKŞAM NEŞRİYATI: 

Kültür .Bakanlığı son gi.inlerde yük
sek okullardaki tedrisat usulleri ile meş
gul olmağa başlamıştır. Bunun sebebi 
zaman zaman bu okullarda milli kültür 
ile alakalı bazı derslerin herhangi bir 
ecnebi dilden olduğu gibi türkçemize 
çevrilmek suretile okutulduğundan şi

kayet edilmesidir. 

Hakikat halde kimya, fizik gibi ba
zı dersler müsbet ilimlerdendir. Dün -
yanın her neresine gidilse bu ilimlerin 
usullerinde, kaidelerinde hiç bir deği -
şiklik yoktur. Bununla beraber bu ilim
lerin nazari kısmından başka bir de tat
bik cihetleri olur. öğretmenler bu tür -
lil ilimlerin kaidelerini izah ederken mi
sallerini talebenin kolaylıkla anlıyabil -
mesi için kendi muhitlerindeki madde
lerden ve hadiselerden seçerler. Onun 
için yüksek okul talebeleri için ders ve
recek, yahut kitap yazacak olan bir öğ -
retmen tanınnuş ecnebi kitaplarından 

istifade ederken bu noktaya dikkat e -
der. Talebenin daha evvel gördükleri 
derslere, bu derslerden elde etmi~ ol -
duldan malumatın derecesine göre ec -
nebi kitaplannr kelime kelime tercüme 
edecek yerde bunların en kolay bir su -
rette anlaşılmasını temin eyliyecek ifa
i!eler bulmağa çalışır. 

Halbuki okullarda verilen derslerin 
milhim bir kısnu vardır ki onlar he -
11&p, hendese, kimya, fizik gibi milsbet 
ilimlerden değildir. Bu dersler her mem 
leketin milli biinyesi, tarihi ile alakalı
dır. Onun için bu türlü dersleri ecne -
bi kitaplarından - hatta tatbiki cihet
leri memleket ihtiyaçlanna uyduımağa 
çalışmalı: suretile de olsa - tcrcUme 
yolu ile okutmak doğru değildir. 

Mesela yüksek mekteplerde okutu
lan Tarih, Dil, tktısat, Finans, Hukuk 
ilimleri hep bu ikinci sıruf.a dahil ders -
]erdir. Milli tarih sahasında ecnebi !\ -
limlerinin Türklüğe karşr yaptığı hak
sulıklan beş, altı yıldanberi Türk Tarih 
'.Arama Kurumu itiraz: götürmez de -
lillerle hepimize gösterdi. Türk Dili A
rama Kurumu da dil sahasında yine 
ınlrk dilinin uğradığı haksızhklan is -
ibat etti. 

Şimdiye kadar bu yolda varılan ne~ 
ilkeler öyle hakikatlerdir ki bunlan hiç.bir 

ecnebi filiminin kitabmda bulmak müın
küıı değildir. 

Vaktile (tktı:sat) ilmini yüksek mek 
'teplerde okutan öğretmenler bu dersi 
bir nevi arsıulusal müsbet ilim gibi te
ıruttd ederlerdi. Herhangi bir ecnebi ki
tabı dilimize olduğu gibi çevirerek ta -
lebeye not ettirmekle vazifelerini yap -
J1U1 görünürlerdi. Halbuki Büyük Harp 
iten sonra muhtelif memleketlerde ce -
!reyan eden ekonomik hadiseler meyda
na koymuştur ki (İktısat), yahut (Eko
nomi Politik) denilen ders asla arsıu -
lusal mahiyette bir ilim şubesi değil -
öir. Bunun için İngiltere gibi (Ekono -
mi Politik) ilminin ilk kaynağı olan ve 

ketinin bünyesini tahlil edelim: 
1 - Faşizme göre faşist millet çe

kiç, dünya örs olmalıdır. Türkiye 
rejiminin tam zıttıdır. 

il-Mürteci ve maziperesttir. Tür 
kiye rejiminin tam zıttıdır. 

ili - Din po1itikası güder. Tiir • 
kiye rejiminin tam zıttıdır. 

iV - İmtiyaz tanır, imtiyazlı züm 
reler kabul eder. Türkiye rciiminin 
tam zıttıdır. 

V - Emperyalisttir, Türkiye re -
jiminin tam zıttrdır. 

Vl - Harbe taraftardır. Türkiye 
rejiminin tam zıttıdrr. 

ilk gündenberi liberal sistem üzerine 
kurulan bir memleket bile bu usulü he
men hemen terketmiştir. Yine bundan 
dolayı Lozan maahedesile ekonomik 
istiklalini eline alan yeni Türkiye ken
di iktısadi sistemini devletçilik temeli 
üzerine koymu~tur. 

Şimdiki vaziyet bundan ibaretken 
yüksek mekteplerimizde (Ekonomi Po
litik) dersi okutan bir öğretmenin ta • 
mamile liberal, yahut bunun aksi olarak 
komünizm nazariyelerine dayanarak ya 
zılmış bir ecnebi kitabını türkçeye çe
virerek okutmasına göz yumulabilir 
mi? 

Yine Büyük Harpten evvel okulla -
rınuzda ders veren öğretmenler talebe
lerine (Finans) kaidelerini öğretirler -
ken şöyle derlerdi: "Bir devlet bütçe -

Saat 18,30 PIWa d&n.1 mustkJsJ. 19,30 

Gavtn kardc~ler tarafından muhtelif fM · 

20,00 M!Lıeyyen ve arkad8§ları tarafmdan 

Türk musUdai ve halk ııarkılan. 20,30 Cemal 

KA.mil ve arkadll§lan, tarafından TUrk mu 

sikJsi ve halk şarkıları. 21,00 Orkestra: 

1 - MEndelsohn: (Sakin dentzdo bir seya 

hRt) uvertUr. 

2 - Max Gulllaume: (Page d. Amour) 
valJI. 

S - Sche!fer: (Ormanda mUfreze) Solo 
Trompet. 

• - Heuberger: (Der Opcmball) operetin 

den parçalar. 

15 - D. Ambreslo: (Serenat) keman ve 
Org. 

6 - Pesse: ·(~ğlrmen). 

Saat 22,00 PlAkla sololar. 22,30 Ajans ve 

boran haberleri. 2:J,OO Son. 

sini tan7im ederken iptida masraf kısmı !'9'--·------------19!. 
yapılır. Çünkü bu kısım zaruridir. Fe- Q R SA 
da edilmesi mümkün değildir. Sonra 

t - ı2 936 varidat aranır. Eğer bulunan varidat 
masrafı kapatmazsa aradaki fark açık 
olur. Bu açık da istikraz suretile, yahut 
levkatade varidatla karşılanır . ., 

Zannedilir ki bu bütçe kaidesi adeta 
Türkiye gibi memleketleri istikraz yo -
lu ile finans esareti altına almak istiyen 
Avrupa sermayedarlarının icat ettikleri 
tuzaktır. Onun için Cumuriyet hükfi -
meti bu usulü tersine çevirmiş, "bütçe 
tanziminde gözetilecek esas iptida dev
letin bütün varidat kaynaklarını tesbit 
etmek, ondan sonra bu varidata göre 
masraf bütçesini yapmaktır,, demiştir. 

Bu sayededir ki Türkiye Cumuriyeti 
bütçesi senelerdenberi açıksız olarak 
tanzim olunabilmektedir. Yine bu saye
dedir ki memleketi baştanabaşa çelik ağ
larla ören demiryolu siyasetimiz emni
yetle tatbik olunabilmektedir. 

Hulfüıa demek istediğimiz şudur: 

Yüksek okullardaki öğretmenlerin ecne
bi kitaptan sadece bir kaynak, ihtiya -
ca göre istifade edilecek malzemedir. 
Tedrisatta bu esas unutulmamalıdır. Kül 

l1Jzalann<1a yU<lJ» iprctll olıuılıu, llzc 
rlııde muamel" K0""1l~rcıa. Rakamlar 
aaaı 12 de kapanlf utıt fJ.yaUan ur. 

... A R AL A tt 
•Sterlin nB, •Şilin Avua 
•Dolar L:!ll - turya .!i$, -

•Frank 116- •Mark t6,-
• Liret :ij(ı - • ZloU ~JW 
• Belç1lta FT :">b,- • Pe.ngo l:!i$-
•Drahmi !~.- •uy 14,-
• lsvtcrc Fr .. su.- •Dinar 00-
•Leva ~a.- Yen 
•Florin 66.- •Kron tsveç tı2-
•Kron Çek. tO- •Altın 99a-

Pezeta • Banknllt 42 

CEKLE R 
• Lotıc!ra t!16- • Viyana U•rı 
•Nevyorlı U,71bll • lıladrfO H:91 
•Part.e 1707 • BcrUn 1.U81ll 
• MUA.no • V&rfOT* 4,2 H 
•BrOkseJ • Bucıapeşıe 4.Kı2b 

•AUne • B11kref 11..86 f> 
•CeneT!'t 14()71 • Bel lifl'&O ~· 491:> 
• ~otya Pil 9'f> • Yokoıı'ama 2 77f> 
• Amst~cıam 1.467 • Moekova ı!• 7b 
• PrPl~ 22H2b • Stokholm H.14S:ı 

tür Bskanhğının bu okullardaki tedri - ı----------------
satm milli ihtiyaçlara uygun olup ol -
madığını devamlı surette kontrol et -
mck için tedbirler alması yerindedir. 
Aksi takdirde yüksek okulların tesisin
den m:ıksat yüzde seksen kaybolur. 

ASIM US 

ESH AM 

Iş Ban kası ıo co 
MtımPsstl A 21. tı 

R.ejt 2 () 
şır. Ray?1y - m 

• Merkez Be.ok ~6 f>' 
U. Sigorta ,()(1 • 
Ponomontı 9 .ff> 

rramva1 "~ 
• Çimento 18.0~ 

Onyon Del ı.cxı 

Şılrlr Del 1 ()) 

Balya .'M 
Şark m. ecı-.a ı ıxı 

reıcton .00 
NOT: Bir kaç gün evvel bu sütun-;----------------·• 

}arda İskenderun ve Antakya meselesi stıkrazlar Tahviller 
hakkında yazdığım bir yazı (Türkiye -
nin istediği teminatlı bir muhtariyet -
tir) şeklinde bir başlıkla çıkmıştı. Bu 
başlık bazı mahafilde Türkiyenin şu ve
ya bu devletin lafzi teminatı ile muhta
riyete razı olacağı zannını uyandırmış 

• 1983T.Hor l '.!277b tı:lektrtk -.-

• . . • a :!t ~f> rramva) rll,70 
• .. • m 112 • ı ttıııum 4,0tı 

utlk.DllhlU 11 ı,f> • A.Q.Adolu J H -
l!:rgeoı lsUk 16 W • Anadolu Il H. 

192A A M A.nadolu ID tı.lv 
8- Erzurum 10 2b • M ü.aı ..... -stı A 4 1 -

olacak ki bu noktadan gazetemizin dik- .__9!""·------------..1 
katini celbedenler olmuştur. Fakat bu 
makalenin başlığı ile iktifa etmiyerek :----------------
tamammı okumuş 01anıar görmüşlerdir Zahire sat ışı 
ki bizim İskenderun ve Antakya için is- ~-b'."'t.wı--buJ--tt-.·a-re_t_v_e_u.ıı_ı_n-__ oı_ır-~-uı-oa-d-u.a-I 
tediğimiz (Lübnan) ve (Suriye) dere- UJuanıele r;öreo (kUo) Ollldd~lerı 
cesinde bir jstiklaldir. Milletler Cemi - KJ. P Kt. p 

li:ıı co• 
6,5 

yeti yolu ile de olsa bu işin başka tür
lü halline çare yoktur. Bu mühim ci -
heti bir kere daha tekrar etmeği fayda-
lı bulduk. A. U. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqatrosu 
Tepebaıı Dram kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BVYVK HALA 

Fransa Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

"llf J llJlll 111 

llLlllli 
11111111İll1 

Bugün saat 14 de Çocuk 1 ıyatrosu 

Nev'i: 

Buğday (yumuıak) 

" (sert) 
,, (kızılca) 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Bokla 
Fasulye çalı 

Keten tohumu 
Su gam 

Haıhaş tohumu 
Ceviz iç 
Yapak lmroz 

,, Trakya 
Cüz yünü 

Enu 
5,25 
5,27,5 
5,5 
4 
4 
4,34 
8 
8,30 

15,10 
16 
38 
53 
65 
79 

6,7,5 
5,12,5 
4,5 
4,7,5 
4,35 

68 

FATMACIK ve akşam sant 20,30 da ~------ııı----.....,~---1 
MASJ{ARA T k • Çarş:ınıb:ı Pıı_tıart.esı 

ŞEHZADEBAŞIFERAH 
SİNEMA~ ""TT) t\ 

Büyük Türk ıııu 
yonisti ve Mnny 

tlzmacısı 

a v m 2 ı. Ka. ~ı r. Ka. 
=======ıl 7Ranıa1.ar 18Ramaznı ı 

GUn doğ'lıı,:1 7 O() 7 07 
GUntıatıŞl 16.41 lli4I l 
Sabah namaz. 6.ılO 6 00 
Oğle namazı 12 o..;. 12 04 
lkJDlll oauıaa 14,28 14.28 

Büti.in vasıflarile biribirinden ay
n olan Türk nasyonalizmini Fran -
konun nasyonalizmi ile hir tutmak 
için insanın ya çok cahil, yahut da 
cahilden daha başka bir şey olması 
Iazrmdır. Pr. Zati Sungu 

ı\kşam namaz: ı ö. ll l 6 41 
Y'atm namazı ıs fQ 1819 

Hele Türkiyenin ve ispanyanın 
birer Akdeniz devleti olduklarını bil
dikten sonra ... ~ 

Her gün fevkalf 
de oir progranı' 
temsillerine deva 

ediyor 

lma&JJ 5 22 !5 2 ! 
Yılm geçen gUnJen ;i 6 3~7 

Vılm kalım ı:HnlPrı 'ı9 28 

Tefrika : 1 

B • STiN 
(Gürcü hikayesi) ._ ________ ____ 

Eg. rtino,vili'den 

Türkçeye çeviren: 
rtlYAZı AHMET 

Bir mayıs günü idi. Tabiat, kı7.gmJ 
gün~in altında baygın bir halde ya
ruyor gibi idi. 

Bir patikanın kenarında yirmi yaş. 
larmda bir genç duruyor ve bir nokta 
ya bakıyordu. Elinde tutmakta olduğu 
gonca bir gülü, ikide bir kokluyor, de. 
rin derin nefes alıyordu. Bu gencin 
g\Uel giyinişi, onun bir zengin çocuğu 
olduğunu gösteriyordu. 

Genç,; bazan uzaklara, bir hayal 
gibi duran Pati limanına ve Karadeni. 
zin ortasında ilerliyen gemilere bakı
yor, bazan, gUneşin altında dinlenme
den çalı~ kayıkçılara dalıyordu. Fa
kat bütün bunlar, onu meşgul edemi· 
yordu. Oturuyor, kalkıyor, geziniyor, 
ve sabırsızlanıyordu. Bir aralık, ha. 
fif bir ayak sesi duydu! Yerinden sıç
rıyarak dikkatle bakmağa b~ladı. 

Bir köylü kızı, çok basit, çok sade 
giyinmiş, fakat gözlerine ilişen gözle-
ri miknatıs gibi derinliklerine çekel'\ 
g\Uel gözlü bir köylü kızı. 

- Nerde kaldın Kristine ?. Böyle mi 
söz verilir. Beni saatlerce bekletiyor. 
sun. 

Genç, bunu söylerken gözlerini köy 
1ü kızın gözlerinden ayırmıyordu. 

- Darılma Yason, dedi. Darılma· 
ğa hakkın yoktur. Biliyorsun, ki ben 
istediği gibi hareket edemiyen bir kı
zını. Bugün tarlada çalışan babama 
yemek getirdim. Bundan istifade ede. 
rek sana geldim. Eğer bu iş verilme
seydi, belki gene gelemiyecektim. Son
ra annem de beni yalnız bırakmıyor. 

Anladın mı Yason, beni beklediğin 
günler, gelemediğimi görürsen, aklına 
başka şeyler gelmesin. 

- Korkma, gene barışırız. 
Ya.son, yavaş yavaş genç kıza yak

lruJtı. Ellerini ellerinin içine aldı. 
-Haydi, dedi dere kenarına, büyük 

gürgen ağacının gölgesine gidelim. 
- Geç kala.cağım. Sonra annem da

rılır. 

- Hayır, hayır, seni geç bırak
mam .. biraz otururuz. 

Yason, bunları söylerken bütün vü
cudil bir ate.~le yanryor gibiydi. Genç 
kızın vereceği cevabı helecanla bek 

lcdi. Kristine : 

- Peki, de<li. Mademki geç lcalmı. 
yacağım gidelim. 

!ki genç, yanyana büyük gürgen a
ğacının altına doğru yürildüler. Tam 
gölgelerin altına gelmişlerdi. Bir hı

şırtı duyuldu. Kocaman bir yılan, a. 
yak seslerinden ürkmüş kımıldanıyor. 
du. KrisUnc: 

- Ah.. diye bağırdı. Sonra: 
- Bu yılan burada ne anyordu. 

diye Yason'un göğsüne yapıştı. 
Ya.<;an güliimse<li ve: 

- Kimbilir, dedi. O da sevgilisini 
bekliyordu. Baksana ne gü7,eJ vücudi\ 
var. Sonra, yerden bir ta.~ kaldırd? 
ve yılana fırlatmak üzere idt Kristine 
kolundan tuttu: 

- Vurma. vurma.. dedi. 
- Niçin? .. 
- Annem söylerdi. Bazı yılanları 

vurmak iyi değildir. Belki bu vılan da 
onlardandft'. 

Yason, tekrar güliimsedi ve elinde 
ki ta.,ı yere fırlattı. Yılan . stirünerek 
çalılıklar arasında kayboldu. 

İki genç yanyana oturmuşlar. Ya. 
son Kristinc'yi kollan arasına almış 
saçlarını okşuyor, gözlerinin içine ba
kıyordu. Kris~ine bir aralık yerinden 
fırladı ve: 

- Ne oluyorsun Yason, dedi. Bili 
yorsun ki nişanımız oluncaya kadar 
kardeş gibi kalacağız. Bunun aksine 
tahammül edemem. 

- Seninle yanyana oturmam, s• 
na gelmem, seni sevdiğimi isbat etm 

. ? 
mı .. 

- Hayır .. hiç bir zaman isbat 
mez. İstersen bu zahmetlerinin kir 
smı da vereyim. Ödeşiriz. 

Bu sözler, Kristine'yi büsbütün c 
turdu. Ağlıyor, yerlere kapanarak a 
hyor: 

- Ben mahvolc!u.m, ben artık y 
marn .. diyordu. 

Yasan, tekrar sevgilisine y~la.5 
Tekrar onu kolları arasına aldı ve 
larmı okşadı. 

Kristine ayrılırken daha mes'ut 
Çünkü Yason: 

- Yakında nişanımız olacak ve 
leneceğiz. rn~te söz vermişti. 

II 
Becan Ukmaze. Nigvzi köyün 

zenginlerindendi. Yegane oğlu ol 
Yason'u çok nazlı, daha doğrusu ç 
arsız büyütmüştü. 

Bu genç, ilk mektebin ancak Uç 
cü sınıfına kadar okuyabildi. O da, 
basının hatırı için. Yoksa, öyle h 
n ve söz dinlemez tenbel çocuk, 
bir mektepte saklanamazdı. Marn 
bir giln, sabn taşırdı. Muallime k 
şı gelme, onun kovulma.sile neticel 
di. 

Becan, biraz Rusça öğrenmiş o 
oğlunu, memuriyete vermek heves 
kapıldı. Zengin ve sözU geçer olm 
sayesinde buna da muvaffak ol 
Fakat Yason, bir kac ay sonra 
ile kavga etti. Ona küfredecek ka 
cesaret gösterdi ve buradan da 
vulclu. 

İki tecrübe, babasına artık 
son'un köyden uzaklaştırılması l 
geldiğine inandırdı. Znten 
memuriyetine lüzum voktu: 

- Köyde otur, ye iç. Bir c 
ğin yok .. 

Dedi. 
Yason, köyde herhangi bir iş 

pacak kabiliyette değildi. Okunı 

hiç yanaşmıyordu. Giinler, hafta 
aylar geçti ve nihayet komşulara 
meğe başladı. Bugün bu evde, y 
öbür komşuda, başka bir gün bir 
kadaşilc yakın bir köyde giinlerini 
çirmeğe ba.sladı. Bu gezintiler, o 
bambaşka bir yaşayı~ arzu uyan 
dı. Güzel kızların peşinden koşrll 
Yason. bu tabiatini o kadar ilerletti 
Nigvzi köyünün rahatı kaçtı. J{Jıl 
yalnız sokağa çıkarmıyorlar, genÇ 
ca.lı kadınlar ondan daima kaçıyorl 
dr. Böyle olduğu halde Yason'un 
zcl vücudü, A 'TUpa elbiseleri giyi 
gli7..cl S<'.S ve güzel gitar calma.sı. 
tüıi gençleri, kızları gizliden giıl 
kendine çekmişti. 

Becan Ukmaze'nin fakir bir l< 
susu vardı: Datia Helmokleze . .aıı 
dam, asrlzade kom~u"'una yardırtl 
der. M's?.f rleri geldF'i vakit hi 
eder ve buna mukabil Becandan il 
vanlarma otlak ve ba "'an tarla alı 

İşte bu Datin'nm büvük kızı J{ 
tine köyün yegane kızı. idi. aer 
bütün kom.şular: 

- Kristine köyümüzün göz ı,e 
ğidir .. der onu severlerdi. 

Kilise duasından dönüldüğü \'il 

köyde şöyle konuşulurdu: 
- Hcrkesın g-özü Kristinede ıco. 

Kimdir bu gtizcl kız. kimin )<ııl 
Allah ana ve babasına bag-ışlasııı·· 

·r 
- Ne diyorsun kardeş. Ben b~d 

dının koc::ı.!'lma "Kadın olarnk dO 
buna derler. Her yeri eşsiz guzel., 
diğini duydum .. derlerdi. } 

( A r'kası ııar 

- Ya, demek öyle ha .. peki .. nasıl TAKSİMDE_ MAKStM V.AJı\'l 
istersen .. 

Yason, bunları söyledikten sonra ·rtY A TROSUNDA 

ayağa kalktı. Yürtimcğe hazırlandı. .Ju akşam saat 21 dr ,.,..,,..,.:ı 
Genç kız, yıldınmla. vurnlmu.~a döt'· ZOZO DA l,,ılf AS t•e 
nıüştü. Gözleri karardı. Sonra sıcak yeni gelen tcnör 
bir ya..q, göz çukurlarını ynkm'l 7a baş- Tomakos1un iştiraki! 
ladı. Hrrkınvor, basını elleri içine al P/PIÇA 
mış ai!lıyordu. Son haftası 

- Demek beni sevmiyorsun öyle mi IC...'umartesi matinden 
Ya.sem?. iitibaren 

- In vRnho1n h~reket beni ar. MAPIÇA <fJ 
tık soğuttu. Sovilmcdiğime kani oı-1 Biletler: 40, 60. Hususf: .1 
dum. Yerlerinizi ayırtmız. Teıe!oJl• 



Milyoner uşağının yardımı ile 
yeleğini giydiği bir sırada birden
bire elini kalbine götürmüştü 

Üç gün evvel ölen meşhur sfüth 
komisyoncusu Sir Bazil Zaharofu:ı 
haya tl nasıl esrar içinde geçmişs~. 

ölümü de aynı esrarengiz vaziyetini 
nıuhafaza etmiştir. 

Servetinin ne kadar olduğu da es. 
rarengizdir. Bir tahmine göre bu ser. 
vet 30.000.000 sterlini bulmaktadır. 

Zaharof öldüğü zaman yanında 

bulunan Burbon ailesinden Prens 
Andre, bu esrarengiz adamın ölümü. 
nün kimseye t"Öylen il memesi husu. 
sunda herkese talimat vermişti. ölüm 
haberi yayıldığı zaman gazeteciler 
derhal telefon ettiler. Aldıkları ce. 
~ap şu oldu: 

"Sir Bazilin öldüğüne dair habe. 
rimiz yok. Aynı haberi müteaddit 
defalar evvelce de iş:tmiştik.,, 

Bununla beraber, Ilazil Zaharofur 
nasıl öldüğü hakkınna malumat alın. 
rnıştır. Kendi.si, U'?ağının yardımil.ı! 

Yeleğini giyiyordu. Birdenbire elin~ 
kalbine götürdü ve uşağının kollar! 
arasına düşüverdi. 

Aynı saatte prenses Andre, Zah 4 , 

:tofun odasına gelmi<ıti. Her sabahki 
gibi parkta kendisile gezintiye çık. 

Basil Zaharof 
İspanyol metresi varJı. Bu kadında·\ 
bir kızı olduğunu i~ittik. Fakat bu 
kadın resmen karı:;ı değildir. Biz:? 
kalacak serveti artık ne yapacağız? 
Yaşımız sekseni lıuldu. Hükumet a• 
sın, ne isterse yapsın.,, 

lllağa hazırlanmıştı. Fakat Zaharo. ---------------
fun ölüsile karşılaştı. İLAN 

7 - KTJ~~N 2 1. KANUN 1936 

Muhammen bedeli 297016. - lira olan lokomotif bakır ocakları 
sair bakır aksam 18-1-1937 Pazartesi günü saat 15,30 ela kapah z 
usulü ile Ankarada idare binasında sa bn alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 156 30 lira 64 kuruşluk muvakkat tem 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikala n, Resmi Gazetenin 7-5-193G 
3297 No. h niishasmda intjşar etmiş olan talimatname dairesinde a 

vesika ve tekliflerini aynı gün saat 1 4,30 a kadar komisyon reisliğine v 
meleri lazımdır. 

Şartnameler (1485) kuruşa An kara ve Haydarpaşa veznelerinde s 
trlmaktadır. (3292) 

Posta T. T. Levazım üdürJüğücıde 
1 - Satın alınacak olan 15860 kilo saf çinkonun eksiltmesine tal 

zuhur etmediğinden 28-11-936 ta rihinden itibaren bir ay zarfında p 
zarlıkla sahn alınacaktır. 

2 - Mtıhammen bedeli 3807 muvakkat teminat 28G liradır. 
3 - isteklilerin her gün Ankar ada Posta T. T. Umum Müdürlü 

müteşekkil komisyona müracaatları. (1957) (3339) 

Pendik Belediye Reisliğinden: 
Belediyemizin fenni mezbahasında "300" gövde et, "20" sand 

yumurta,"500"teneke peynir muhafaza edebilecek ve icabında günde y 
ton buz yapabilecek bir buzhane yap ılacağmdan bu bapta ihtisas ve ehli 
yeti fenniyesi "salahiyettar makamat ça musaddak" zevat ve müessesel 
tekliflerini "l-12-936 tarihinden 30-12-936 günü akşamına ka 
dar" Pendik Belediye Reisliğine tevd i ebneleri ve fazla izahat almak ist 
yenlerin her gün Belediye Reisliğine müracaat edebilecekleri ilan olun 

(3346) 

Post T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - idare ihtiyacı için "10" kalemde muhtelif tip ve mikdarda ka 

lo tevzi kutusu kapalı zarf usulile mu nakasaya konmuştur. 
2 - Bu malzemenin muhamme n bedeli "15361" muvakat temin Doktorlar, Zalıarofun apansız ij_ Sultanahmet Beşinci. Sıtlh Mahke. 

mesi-~~: "1153" liradır. lümiinün kalpten tevellüt ettiğim ıı.<.«1n 
söylemekten başka nir şey yapama. Balıklı hastahanesinde 12.11.936 3 - Eksiltme 18-1-937 tari hine müsadif Pazartesi günü sa 
dılar. tarihinde vefat eden ve !stanbulda "15" te Posta T. T. Umum Müdürlü ğünde toplanacak alım komisyonun 

Dazil Zaharof M'>ntekarloya kız<, Balıkpazannda Ahiçelebi mahallesi da yapılacaktır. 
kttibi ve bir çok hizmetçilerle birlik. Hasrrcılarda Limon iskelesi 45, 4511., ?!1-----------·--~ 1 ı·r . ti 'd . • cakl 1 yeni eski 56 numaralı gayri menkul Jstanbul Levazım lmirhğı 4 - stek 1 enn temina arını ı aremız veznesıne yatıra ar ve a 
te teR.rinisaninin 16 F-ında geJmiı.ıti ki kb k t b t · t ktu 1 2490 

'$ binanın sahibi Sırımcıoğlu Bodosun 5 a t 1 n a ı m a ca an ma uzu veya anunen mu e er emına me p arını ve s 
Onun iki de•'Ynekle yürüyen küçü'c 1 ka d ı1 ·ı l 1 b b 3297 N 7 5-936 arihl. R ölüsünden ötürü terekesine mahkeme- ' Komisyonu ilanları yı ı nun a yaz ı vesu:a ara era er o. - t ı es 

Şekli parklarda herkesin gördüğü ö 
bil' m:lnzaraydı. ce el konulmuştur. lünün alacaklıla- mi gazetede neşrolunan talimatname ye tevfikan müteahhitlik vesikası i 

Bir taraftan güneşten istifade ~- rile borçlarının illn gününden itiba. Harbiye Okulu için 2100 adet teklif mektuplannı mezkUr kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak iha 
derken, diğer taraftan da sekreteri. ren nihay:t ~ir ~ içinbde ~ahkem~mi- fildikos kısa don 4-12-936 cuma günü saat "14" de kadar komisyona vereceklerdir. 
l\ ze gelere a aca ve orç arını ay- -· .. t 14 30 d T h d S 5 Ş 1 Ank d p t T T L M'"d·· ı··~·· ..ı e mektuplar dikte ettiriyor ve b•ı dettirmeleri bu müddet geçtikten son. gunu saa . , a op ane e a· - artn~e er ara a os a • • ~vazını . u . ~~ ugun~e 
suretle ticari münasebetlerinin geni-;: ra kayıt işi yapılamıyacağı lüzumu hnalma komısyonunda pazarlıkla ek lstanbulda Beyoglunda Posta T. T. L evazmı Aynıyat muavmlıgınden pa 
§ehekesile daima alakasını muhafaZö mahkemenin kararile ve kanunu me- siltrnesi yapılacaktır. Tahmin bedeli rasız verilecektir. (1956) (3352) 
~~udu. d~~~~m~~ ~~~~ 1~5~~~ te~~ l~~-----------------------------

ilan olunur. Ölümünden bir gect!' evvel bulun. 
duo.u otelin lokantasında yemek yedL (V. No. 19441) 
llöyiece sıhhatinin verinde olmadığı --------------
~tıl:ışTlmı~ oldu. Başka zamanlar, 
'l\Qka yerlerde yemek yerdi. 

* • * 
Bazil Zaharofun serveti bir diğer 

l'i 
1
. ''ayete göre, yalnrz 10.000.0QO ster. 
11ldir. 

• • • 
z lngilterede bulunan Hiran Benet 
k aharof i.sminde 67 yaşmda bir ayak 
abıcı, Zaharofun oğullarından biri 
~lduğunu iddia etti!;'i cihetle mirasa 
0nınak talebinde bulunacaktır. 

:(. :(. :(. 

Zaharofun rnrisi olduklarını iddh 
l!taden iki kişi de lstan nılda bulunmak. 

dtt, 

iht' Bunlar J{adıköyünde oturan iki 
1Yar kadındır. 

ll\' llirinin ismi lfijeı1i, diğerinin is. 
lal herfemendr. Üçüncü br varis o. 
tu tı Aleko on yedi '(Ün evvel ölmü ;. 

l'. 

!LAN 
T. O. iktisat Vekaleti Maadin U

mum ~fiid:i.trlüğünden: 

Izmir vilayetinin Merkez kazasına 
tabi Cuma ovası nahiyesi dahilinde 
Yeniköy karyesinde şimalen lmam 
oğlu tarlası tepesinden başlıyarak 
Sandı köprüsüne doğru hat, şarkan: 
Bu köprüden Dam tepesine doğru hat, 
~nuben: Dam tepesinden Zümbüllii 
Kayaya doğru hat, garben: Zümbüllü 
Kayadan hudut başlangıcı olan !marn 
oğlu tarlası tepesine doğru hat ile 
mahdut 250 hektar arazide Osman Nu 
ri tarafından 27.2.933 tarihli ve 1/10 
numaralı ruhsatnameye dayanarak 
aranılıp meydana çıkarılan Liğnit 

madeni "99,. sene müddetle mumaileyh 
uhdesine ihale kılınacağından maadin 
nizamnamesinin 36 ve 37 nci madde
leri mucibince bu bapta bir gUna fü. 
razı olanların 17.11.936 tarihinden iti. 
baren iki ay içinde Ankarada İktisat 
Vekaletine ve mahallinde valilik ma. 
kamına istida ile müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

(V. No. 19019) 

Bu kadınlar şöyle demektedirler· 
"a :--: Bazil Zaharofc.ın bizd~n başka 
to tı~ı Yoktur. Biz Zaharofla amM. 
do:tıktarıyız. Kendisinin Muğlada 
lıa.~duğu doğru değildir. Zaharofuıı ---------------
llaba..<ıı Üsküdarlı Topal Zaharyadır. ,_ ______ m_ı _____ • 

ı-tı a~ızıa Zaharof ;Jd kardeş çocu. lstanbul Harici Askeri 

Pendik Belediye Reisliğinden: 37 kuruştur. Şartname ve nümune
si komisyonda görülebilir. lsteklile • 

2290 sayılı Belediye yapı ve yo llar kanununun birinci maddesi mu rin belli saatte komisyona gelmele -
ri. (245) (3331 ) hince "tahmim~n 200 hektarhkJt Pen c!ik kasabasmm 1/2000 ve 1/5 

.y. .y. .y. mikyasında halihazır ve 1/1000 mik yasında tesviyei münhanili harita! 

K 1 1. A k ,. L' · · • 24 k yapılacakbr. Beher hektarın muhammen bedeli "15" liradır. Tamamı Üç b' u e ı s en ısesı ıçm a • 
lem 5 or e ası 22-12_ 936 salı liradır. 1-12-936 tarihinden 30- 12-936 tarihine kadar otuz g·· 

·· .. p t l§YS 3o da T h de S müddetle münakasaya konmuştur. 1h alei kat'iyesi "haddi 13.yık görüldüğ gunu saa , op ane a· 
tmalma Komisyonunda ka ah zarf- takdirde" "30-12-936 Çarşamba günü saat 15 te yap1facal..'1ır. Müna 
la eksilhn i apılacaktır. 1;,ıepsinin kasaya iştirak edeceklerin bu baptaki ihtisas ve ehliyetleri "Salahiyet 
tahmin be~:li ~4316 lira 50 kuruş· makamatça musadtla!t" vesaiki ve o/o 7,5 "225" liralı c te!'.:linatı muvak 
tur. ilk teminatı 1073 lira 74 kuruş· kate makbuzu ile birlıkte mezkilr gün ve sa.atte Pend!kte Belediye daire 
tur. Şartnamesi ve Nümuneleri Ko • sinde müteşekkil Daimi F'.ncümende hazır bulunmalan ve fazla izahat al 
misyonda görülebilir. isteklilerin ka- mak isteyenlerjn her gün Belediye Reisliğine müracaat edebilecekleri ila 

nuni vesikalarile teklif mektuplannı olunur. "3347" 

ihale saatinden bir saat evvel Komis-
yona vermeleri (247) (3359) 

Kuleli Askeri Lisesi için 28 kalem 
Spor malzemesi 22-12-936 Salı 
günü saat 15 de Tophanede Satın· 
alına Komisyonunda açık eksiltme 
ile almacakttr. Hepsinin tahmin be
deli 4831 lira 50 kuruştur. Şarbıa
mesi ve nümuneleri Komisyonda 
görütebilir. isteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber heJli saate Komis • 
yona gelmeleri. (246) (3360) 

~~~~---~~~-~~~-~------------~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ş· mdiye le ad ar binlerce kişiyi zengin etmişFr 

2 nci keşide 11 Birinci Ktinun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye'er le 
(10.020 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

llı::ı. ş:rık olarak burada büyük bir Kıtaatı ilanları 
t1ı ~ııfatura mağazası açtılar. lngilte. Selimiye Askeri Satı nal- ZAYl ı ZAYİ 
"U~ le iş yapıyorlardı Zaharof bh ı..--,---=--------.- K . .

1
,. I Seyrüseferden aldığım 3176 numa· Beyoğlu malmüdürlüğünden muhaE 

~ahamıza: Tümen Birlikleri için 47200 kilo ma om1 syonu 1 an arı ralı plakayI zayi ettim. Bulanların ad- sas tekaüt maaşıma ait 1619 numaralı 
~iJ:--1 . Mağazayı ku!) l.) alım, top attıli bulguı· kapalı zarfla alınacaktır. Ek- •-------------• rcsime getirdikleri takdirde memnun cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alaca-

" ın. ı sı.ltm · 16-12 936 t 15 te ı E l ··n k ıI edileceklerini !lan ederim. g~undan eskisinin hükmü yoktur. t ~a.ı"'·. >araları ulıp gidelim. Av. esı - saa • - vve.ce mu a asası yap an 
un dir z fi b. t ı· l d ·· k 1 b · f. ı· Eyüp Gü~nü§suyu Tilrbe sokağı Deniz l(urvet 1ooptanltg~mdau lfıı.~ 1 < 1.ş yaparız, dedi Babamız na. . ar ar ır saa evve ıne ta ar uç a em yaş se zeye aıt ıyat ga ı 

~ u b · k b l I bed 1• '- No. 8 Kenan mütekait Abdullah oğlu t!fttı,,d. ır adamdı. :3u teklifi kabul a u o unur. Muhammen e ı görüldüg"ünden, 19600 kilo lahna, 1 
h " ı G (V. No. 5955) Arif Olııkman 
aı:o1 h • • itmeyince Zaharof yalnı7 6508 lira ilk teminab 491 liradır, 19600 ıspanak ve 19600 kilo prasa 

ı "«a t ------------- (V. No. 19444) 
iıı ı· gı ti. Bir ar.ı bir Rumun il( isteklilerin şartnameyi görmek üze- 4--12-935 Cuma günü saat 15 te ZAYİ ----------

lı. ;\;~alsdını dolandır Jr. Atinaya ka~ re her gu··n ve eksiltmeye İştirak için 1 kl lı kt [ Denizyolları idaresinden aldığım .y~ 
ıııd.. a a Yakalandı, hapse rnahkfin, - - pazar 1 a a naca rr. ZAYİ 

"· lr belli gün ve saatte teklif mektupla· 2 - işbu sebzelerin bedeli 2645 tekaüt maa.5ma ait tatbik mühürümü 
fuı t l\)atının mü11im bir kısmını zayi ettim. Yenisini yaptırdığımdan 1929 ders senesinde Reşadiye Nü .. ~l'ad~ icindc o-eriren bu adam Lon nnı ve k~nunun 2, 3 üncü madde • lira 40 kuruştur. Teminatı muvalc • 

} a ı · "' · d ki eskisinin hükmü yoktur. mune mektebinden aldığım tasdikna. 
lı:ı ıı.a .. ,· 11 rd~ '-'t'Il"', in oJdn. 1'fontekaı_ sin e • vesikalari!e Lüleburgazda ka~csi 198 lira 41 kuruştur. K 1. •t· 1. ~· d .. . . 

" ., oııya va7rnru n·a ıp ıgın e mtı- memı zayi ettim. Yenisini çıkaraca-
~\'~e nosu onundur. Tııgiltered~ yüı. Tümen Satmalma komisyonunda 3 - Sebzenin şartnamesi komis- tekait VaS'tf ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

_____ el1 __ e~apartrmaru vardır. Bir..1-.1:nnllll1auı.ıaı:J..-.La.ı..L;..Jo...J....."!>-1>3.3,_,___ ___ . ,_,,,,... •• .,..;;, ill ... lüt.,.__~~L..0--'-------~~.-AI·-__..__.~ .. --~~------~~-~---



ABONE ŞARTLARI 
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Ttırldyen!D ber poeta merkezinde &UIUJN"e atıon. yazılır. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

I.Auıbul. A.Dkara C&ddelıl. l Y AIU'J. yurd") 

Telefon ı=:..•rtı :3~ 
reıgraı adreıd: &UBUN ı.taııbaJ 

Posta kutu.IU No. '8 
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Bir mütehassıs diyor ki: 

Fazla Maki yaj 
Cilt i~in zararlıdıı. 

Yapılma~ı lôıımgelen 

Jl'en, ıcnelerle ıık sık yapı
ID mak:iyajdan yüzde yaşın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
lıılr genç kız teninin güzelliği 
isin tehlikelidir. Fakat bu gi· 
b1 hallerde cilt Biocel tabir 
ldilcn ıcnçleıtirici ve ihya 
ldid unsurlarla beslendiği 
aüdirde derhal tazeliği, gU
selliil ve yumuıaklığı iktisap 
.aer. 

ıiz uyurken cildin zayıfla · 
mxı ve ıolmuı adalelerini 
ııklattınr ve bet~reyi beı 

Bu kıymetli cevher, Viyana O • 
alftnitesi profesörü doktor K. Ste 
Jabl tarafından huıuıt bir uıul da • 
lrainde genç hayvanlardan iıtihaa
~ muvaffak otunmuıtur. Bu cevher, 
tembe rengindeki Tokalon kremi 
~de mevcuttur. Aqamlan 
,atmudan evvel kullanılmakta. 

ter ve gençlettirir. Sabahleyin be 

yaz rengindeki (yağsız) Tokalon 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz · 

latıcı ve mukavvidir. tıte bu ıuret · 

le makiyajlı ve ıolmuı bir ten ye · 

ni ve cazip bir gilzellik tabaka.ne 

kuımrr. 

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGI 

B 1 Ç A K L A R 1 N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu -
miıfak ukallar için yapdnut ve tri.j 

olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün isimlerile göaterilmiıtir. 
Türklyede: 

ÖZ TÜRK ISIMUVE 
ÖZ TORK SAHIPU BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI OLMA· 
LIDIR. 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için alınacak (16390) askılık 5 mim demir 

tel ve (51500) metre çelik askılık tel hallcaaı açık eksiltmeye kon -
nnııtur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14/ Birinci kinun/936 tarihinde Ankarada Poıts 

T. T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komiayonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler teminatlannı idaremiz veznesine teslim ve ala 
ıaildan makbuz veya kanunen mute her teminat mektupları ve 2490 sa· 
fıh kanunda yazılı belgelerle bera her mezkW- tarihe müsadif pazar· 
lesi günü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Posta T. T. Levazım Müdürlüğün· 

9en lıtanbulda Levazım ayuiyat Şubesinden parasız olarak verilir. 
(1526) (2515) 

Deniz Levazım ~atınal-: 
ma Komisyonu ilanları 

Marmara Üssübahri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi 

Ekmek 

Kilosu 

475.000 

Tahmin tutan 
lira Ku. 

47500. 00 

Komutanlık ihtiyacı için yukar da cinai, mikdan ve tahmini tutan ya. 
zıh elmıek 23- 11- 936 tarihindeki eksiltmesinde talip çılanadığmdan 
aynı şerait dahilinde 21 Birincikinun 936 gününde saat 15 de lzmitte 
Tersa'hane kapısındaki komisyonda kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıla • 
cakhr. Şarbıamcsi "2" lira bedel mu kabilinde verilebilir. isteklilerin 
"3562" &ra "25" kuruşluk ilk temina t ve kanuni belgeleri havi mektupla · 
11111 muayyen saatten bir .aat evveline kadar komisyona vermeleri. ( 334 t) 

.............................................................. ~ 
BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAV Gazetesi çıkacaktır 
llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu V AKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 2437fJ 

• • 
iNHiSAR ŞARABI 

BOŞ ŞiŞELERiNi 
• 

Aşağıdaki fiatlar üzerinden HER BA Yf geri 

3.40 
2 

almağa mecburdur. 

Litrelik Galonlar 

'' '' 

kuruş 

" 70 Santtlltrellk şlşeler 

25 
15 
10 

" inhisar şarabı aldığınız her dUkkAn bu şarabın boş şişesini 
bu llatlar Ozerlnden geri almağa mecburdur. 

Almayanları inhisarlar idare-
sine şikayet ediniz. (3338) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGiNE KAR Ş 1 

HORMOBiN 
fabletlerı Her eczanede arayımz 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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