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Hariciye Vekilimiz geliyor 
Atinada dünya siyaseti ve Balkan devlet
lerini alakadar eden meseleler görüşüldü 

Rüştü Aras diin Yunan Kralı tarafından kabul edildi 
AUna. 30 (Hususf) - Türkiye Ha. ---------------------.,,......

riciye Vekili şerefine verilen dün ak. 
§amki resmi ziyafetten sonra Doktor 
Tevfik Rüştü Aras ile General Me. 
taksas ve Yunan haıiciye müsteşarı 

B. Mavrudis hazır bulunduğu halde 
tekrar mUzakerelerine devam etmiş. 
lerdir. Bu müzakerede de umumi si. 
Yasi vaziyetler ile dört Balkan devle. 
tini aJMcadar eden bütün meseleler 
tetJcik edilmiştir. 

HARiCiYE VEKJLIMIZ KRAL 
TARAFINDAN KABUL EDiLDi 

Atin&, 30 (Hususi) - Türkiye Hıy 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bu. 
gi1n öğle üzeri Kral tarafından kabul 
edilmiştir. Kral, Tevfik Ruştü Ara. 
•pek samimi iltifatlarda bulunmuş. Diin şehrimizden geçerek Halebe gitmek üzere harr~:et eden öitaraf mii§ah.it 
]ardır. heyeti tiza1.a:rı 

Tevfik Rüştü Aras bugiin ''Roman. 
ya,, vapurunun teahhürü dolayısile 
aneak akpm Uzeri hareket edebilmiş. 
tir. Vapur iskelesinde Başvekil, ha. 
ridye mUsteşan, Türkiye, Yugoslav. 
Ya, Romanya elçileri tarafından teş. 
)i edilmiştir. 

lakelede toplanan ahali, Türkiye 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 J 

Sancaktaki hadiseler hakkında 

CE~1EVRE'YE RAPOR 
Verecek olan bitaraf müşahit 
heyeti dün şehrimizden geçti 

~~ h~ ~ nınfd.!edede 
bulunup Milletler cemiyetine rapor 
vermek vazifesile mükellef olan ve 
Türkiyedeki eski muhtelit mübadele 
komisyonu reisi Holştad'ın da dahil ol 
duğu müşahit heyeti dün sabah Eks
presle şehrimi7.e gelerek Haydarpaşa 
istasyonuna. geçmiş ve oradan Toros 
Eksprcsile yollarına devam ebni~ir. 

Heyet Uç aza. ve iki sekreterden 
mürekkeptir. 

Kendilerile istasyonda görüşen ga.. 
zetecilere, "Doğruca Halebe gidecekle
rin!, oradan Antakya ve fskcndenına 
geçeceklerini, Sancakta ne kadar ka
lacaklarmm belli olmadığını, kendile
rine verilen işi bir an evvel hüsnü su
retle bitinncğe çalışacaklarını,, söy-
lemişlerdir. 

1 Üniversitede bir hadise 
Seminer anahtarı olmıyan ta'etıe'er 
memurJar tarafından dışarı çıkarıldı 

Hadiseqe Fransızça yap• lan bir 
münakaşa sebebiqet vermıştir 

Dün Üniversitede bir hadise olm~ 
talebe Üniversıte memurları ta.rafın
dan kollarından tutulmak suretile se. 
minerlerden dışarı çıkarılm~la.rdır. 

Yaptığımız tahkikata göre hadise 
şu şekilde cereyan etmiştir: 

Üniversite seminerlerinin kapıları-
na kilit vurulmaktadır. Bu da seminerle 
ala.kası olmıyan dinleyici talebenin i
çeriye girmemelerini temin maksadile 
yapılmaktadır. 

Kilitlenen seminer kapılarmm a
ruıh tarlan içeride çalışmak istiyen ta
lebelere elli kuruş mukabilinde veri
lir. Ve anahtar almıyan talebe semi
nere dahil olamaz. 

'(Sonu Sa. 3 Sü. 4) tJ:nioorsite rektörü B. Cemil BU&el 

Barp _tebllkesı 
kar,ısında 

AlmanlJa, ita/ya oe Sooqetlerden lspan
gaga gönüllü gönderilmemesi istenirken 

Amerikadan mütemadiyen 
silah ve tayyare yollanıyor 

cumartesi günü nota.>, verme.sini iyi 
karşılamamaktadır. 

lngilterenin Akdenize ait muvakkat 
itilafnamenin imzası arif esinde ltal. 
yanın lspanyol statükosunun "kıııl. 
lar,, lehine tadili gibi bir netice \'ere. 
cek olan bir siyasete iştirakinden do. 
layı hayret izhar olunmaktadır. . 

.Romanyanm yeni Amm-a büyük elçi.!ri Atatürk'c itimatname,,ini takdim 
lltmt§ti1'.. BumiU.ıki resimde 1:Jüyük elçi Ça11Jca-yaya giderken g&rüıüyor. 

Bulgar- Yugoslav Paktı Y . . h I "' •. . A merikadmı sikilı gönderilmesine mani l enı Jt 3 at feJJffiJ olmak istiyen OumMırreisl R008et>elt 

Yarın sabahtan itibaren Roma, 30 (A.A.) - Havas ajansı 

Stampa gazetesinde B. Signoretü, 
İngilterenin ittihaz etmiş olduğa haL 
tı hareketin °'üphem olduğunu yaz. 
makta ve lngilizlerin .Frankonun ma. 
zaff er olmam!!Sı takdifinde ispanya. 
da sulhun .ve lsp;an)·anın tamamiyeti. 
nin imkanına nasıl .kail olmuş olduk. 
larrnı suale P,Y81\ gönİtektedir. 

SOJ'YETLER ŞART KOŞUYOR 

Paris. 30 (A:A.) - Sovyetlerin İs. 

Müzakerelere bundan dört 
sene evvel başlanmıştı 

Paktın doğurduğu endişeler 
Belgrad'ta hayret uyandırdı 

ll'8nu tanıyor musunuz? 
-29-

' . 

Belgrat, 30 (A.A.) - İyi malumat 
alan menabiden teyit olunduğuna gö • 
re, Bulgar - Yugoslav paktı yakında 
parafe edilecektir. Bir dostluk muahc • 
desi mahiyetini haiz olacak olan bu 
pakt bir müddettenberi iki memleket 
arasında bilfiil mevcut olan münaseba
tı teyit edecek ve Balkan vaziyetinin 
resanct bulmaı;ına hadim olacaktır. 

Bu paktın intacına müteallik müza
kerata Stoyadinoviçin 1932 de Kriçin. 
sarayında Bulgar kralı Borise yaptığı 

ziyaret esnasında başlanmıştır. 

(Sonu Sa. f Sü. 4) 

Adliye tayinleri 
240 kişilik liste 

YerlErinde ipkaen ler/ı 
edenlerın isimlerini 

ne ~rediqor uz 
(ô ıncı MJyıfada) 

(Sonu Sa. ! Sü. .f) tatbika başlan muhabirinden .B:. Cian?·. dün Alman. 
ıyor yanın Roma buyuk elçısı B. Husel -.....-__,.-----------

(Ya...."181 ! ;ncı sahifede) ile Portekiz orta elçisi B. Davila . (i.üfflet:i.H no_cinden: 
Limayı kabul etmiştir. ~ 

Y arınl<i sayımız 

16 
Sayıfa 

• • • 
Bu~ün: 
FıkirJer ve insanlar 

Yazan: Nurullah ATAÇ 
- Üçüncü sayıfnda -

N:rvana'ya vasıl 

olan adam 
Yazan: Sadri ERTEM 

Aynca: 

Yunanlı dost muhnrrir B. Hamido • 
pulos Meto.ksas hükumetinin amele 

Jehindeki siyasetini izah ediyor. 
- Dördüncü sayıfada. -

Görüşmelerin, cumartesi ve pa. 
zar günü İngiltere ve Fransa tarafın. 
dan verilmiş olan "·e ispanyaya gönül. 
Jü gönderilmesine nihayet verilmesine 
müteallik bulunan notalara verilecek 
cevap hakkında cereyan etmiş olduğu 
aşikardır. 

Yarı resmi mahafil, görüşmelerin 
neticesi hakkında bir guna malumat 
vermemektedirler. Bu mahafil, zikri 
geçen notaların bilhBSM geçen ağus. 
tos ayında Fran.cıanın yapmış olduğu 
ademi müdahale teklifi üzerine ltal. 
ya tarafından ilt'ri sürülmüş olan 
noktalara müteallik bulunduğunu be. 
yan etmektedirler. 

Diplomasi mahafili, o zamandan 
heri ah,·aı ve şeraitin değişmiş oldu. 
ğunu iHh·e etmektedirler. 

Fransızl.ırla İngilizlerin teklifleri. 
ni kabul etmek, komünistlerin ekme. 
ğine yağ sürmüs olacaktır ki, ne AL 
manya, ne Portekiz, ne de Jtalya 
böyle hir şeyi u~la istem<'mekt<'dirler. 

Burada, efkürı umumiye, Almanlar 
ile İtalyanların komünizme bir niha. 
yet Yermek zaruretine dair olan naza. 
riyelerini tekrar ele almıstır ve f n1tll. 
terenin Fransa.nın peşine takılarak 

Cevabı bulunarnıyan 
bir sual 

Gece yarısından sonra Kadıköy ua
purl.an seferlerini ke.!tiği için Anado
lu tarafl.arile lstan'bıil oo BeıJOğlu ara. 
sında saOOha kadar hiç Qir rabıta kıcll
m1yor. Bu rabıtasızl·ıktan herkes .za-. 
rar görüyor. Rahatsı;; oluyor. BiUün 
bu zararlı tıa::iyetc Hilıayet vermek ı .. 
çin gece yarısından sonm hiç oln14z. 
sa 8(1ı(Jfte bir defa lstanbull.a Kadıköy 
araaında rommMr işletmek mümkan 
il..cn, hem de b;itün yolcular ilci mi8li 
bilet ücretine memnuniyetle razı ola
oak1·::en aooba niçin yapılmıyor! 

Bu suali Kadıköyle Köpril arasında 
hergün gidip gelen yolculardan sık sık 
i.,.<ritirim. Fakat hiçbirine de 'lnakul bir 
cevap veremem. Bugün bu satırlan 
ya....-mağa ba.•{lc:nuıilan gene ayni euııl 
ile karşılaştım. B1t defa işi asıl salahi.. 
tıet saJ~Wi olan Akay direktöril Bay 
Cemi11e Rkmıcrııi R"'1~nlığının lenia 
miiste.<ıan Bav Sa.dettim: 1ıaook etme. 
/fi dü.Jilndüm. Baknlım, bi..""im b.ılama.. 
dığımı% makııl oouahı onlardan a1abl. 
lecek m!yl.:::1 

Haaan Kumçayı 
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&ayal Aleminde 
Yazan: 

Nurullah ATAÇ 
]unun bütün meselelerini halledecek, bil. 
tün ısbraplanm gJderecekmit gibi bir ko 
münizm - fatizm kavgasıfdır insanla.ı, 

sınıfları ve milletleri gırtlak gırtlağa ge
tiriyor." Hasılı dünya berbat bir hale, 

gelmif, "kişi kişiden bihaber,, olmuş ... 
Düny,anın hali fena olabilir; onu 

düzeltmeğe çalı§m!lt.. . Cahit Sıtkı 

Cahit Sıtkı Tarancı'yı severim: es • 
kiden kalma kalıplar ve mevzularla ik -
tifa etmek istemiyen bir şairdir. öm • 
~e sükUt adlı kitabında şöyle olgun,· 
mükemmel denebilecek manzume belki 
pek yoktur; fakat genç bir sanatkar 

için asıl meziyet olgunluk değil, yeni • 
liktir. Cahit Sıtkı Tarancı'da da bu var
dır. Yarın onun iyi, hatta büyük pir • komünismldan da, faşismadan da ncf • 
]erimiz arasında sayılacağını ümit edi· retle bahsediyor. Bir diycce~im yok ı. .. 
yorum. (Bir münekkit için en büyük F k a at o nefret ettiği şeylere kan11 mü-
fellket, tahminlerinin yanlış çıkması de- d ·ır 
ğil, yeni yetişenlerden ümidini keıme-

ca ele açması, kendini dinliyenleri de o 
mücadeleye davet etmesi lazım deg~ il 

sidir.) · mı? ... O zaman "el yunuyor,.. öyle i§ • 
CaAit Sıtkı Tarancı yalnız şiir -de • lcre ka:-ışmıyor ve sanki: "Ne işleri var 

ğil, tenkit makaleleri, "essai" ler de ya- sa görısUnler, bize ne? biz hayal §lemi· 
zar. Bu da yeni bir ruh, yeni blr seı arı-
yan bir sanatkar için gayet tabiidir. O- miı!de gezelim!" diyor. Tuhaf bir şa • 
nun için tenkit, "esaai", asıl sana tinden irimizin: "Bir sanat düsmamna diye 

bir manzumesi· vardı; bi; yerind~ ,.öyle 
ayrı bir faaliyet değil, aanatinin olgun· ~ 
laşmast için zaruri bir hazırlıktır. Yal • diyordu (habnmda kaldığı gibi yazı -
ruz ıu var ki bazan bu hazırlık faali - yorum): "istesem ben seni, - İstesem 
yeti, yeni eserin nasıl olması lazım ıel· ben seni - Sanatimin ateıinde yaka • 

diği baklanda düşünmeler, "nuıri ya • nm, - Bulutlara açılan pencesemden 
ratma,., asıl gayeyi unutturacak kadar bakanm ... ,, Cahit Sıtkı Tarancı hiç ıüp
pirl kavrayıverir. Böyle ölmüt pirler hesiz böyle tuhaf mısralar söylemez 
çoktur: meseli. St~phane Mallarm~. ifin ama 0 da pek "bulutlara - açılan - pen
nazariyesine pek bağlanmasaydı. belki ecre•• den bakıyor. KomUnismarun veya 
eseri küçük bir kitaptan ibaret kalmaz·' fafiarnarun iddialanna, nazariyelerine kar 
dı. Bizde de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın !I hiuimiz ne olursa olsun, itiraf etme
öylc bir akibete uğra.maamdan, ne ya • liyiz ki o eereyanlann adamları, bulut
lan aöyliyeyim? korkmağa baıladlm... lara değı1, yer yUzUne açılan bir penee
Cabit Sıtkı Tarancı'nın kendini, tecride reden bakmak istiyorlar. 
esir olmaktan korumasını temenni ede- Anlaplryor ki Cahit Sıtla Tarancı 
lim. komUnismadan ve faşismadan ziyade 

Ten.kitlerini de, şiirleri gibi. alaka "action,, dan nefret duyuyor. Ustadı 
ile okuyorum. Onlarda da henüz bir a- Baudelaire: "Hulya ile <action> un kar
cemilik hali var. Fakat daha yeni baş • det olmadıkları bir dUnya,, ya ka~ı bu-

ladı, kusurlanru, eksiklerini elbette s11-et d dı k ... u uyar ; endisi insanlan "ac -
kendi de farkedip tamire çalı~eaktır... tion., a hiç itibar etmiyecek; Odiasevs'in 
Meseli §İmdilik milsahabelerine, "men· seyahatirldofri ıstıraplardan ziyade "se
ıur tiir" ilslCıbunda parçalar karrştırı • yahat.. eğlencesine; Sadi'nin Cülia • 
yor. Bunun en büyük tehlikesi, cuibeai- tan'ındaki moral, yani insan olğunun 
dir. Yazana da, okuyana da tatlı gelir yaşayı§Ula taalJQk eden kıssalardan zi
ve !~inde derin derin fikirln bulnndu - 'Y•'1o W-bu-. •claua ·ıaı-.- dil lııı b' 
gu• hissini Vefİr.--ı3ir tngili% muharriri, file d • ' ,,e; H ' .. m_e avet ediyor ..• işin garibi yine de 
- ... 1-.vonam Tbomaa Browne: .. Sire- hum _. .. 
T-r y..... müsavat mefhumlannm to • 
naların Odiısevs•e söyledikleri şarkının puk hizaaına inmiı" olmasından tiki • 
ne olduğunu bulmak bile akıl için mu· y~t ~diyor. Ona ne? 0 hayal aleminde 
hal değildir,, dermiş. öyle aanrvorum hurrıyeti 

ki sirenalann (deniz - kızları) şarkısı, 

Erenlerin bağmdan'm ahengini andırır· 
dı ... Homeros'un tavsiye ettiği gibi, o 
§&rkıya kulaklamnızı tıkamak elbette 

daha hayırlıdır. Kendimizi, kolay mu -
vaf!a1nyetlerin yarattığı nahvet deni • 
sinde boğmak istemiyorsak ... 

'Müsahabelerinin birinde, Cahit Sıt· 

Ja Tarancı: "Kütüphane ve müzelere o
lan ihtiyacımız,, dan bahsediyordu. Çok 
iyi... tnsanlann kitaba, güzel° ıanatlere 
ne saman ihtiyaçtan yoktur ki? Kitap 
da, güzel aanatlerin bütün eserleri de 

imana, insan oğluna öğretir, devirleri 
biribirine bağlryarak yer yüzünde in • 
san oğlunun birliğini meydana getirir. 

iyi ama Cahit Sıtkı Tarancı kitap 
okumağı. zamanımızdan kaçmak ıçın 

tavsiye eıdiyor. Onun indinde kitap, 
kendi içimize büzülmek için bir vaaıta
dır. Kütüphane ve müze, insanı avutan, 
rüyalanmıza giren tatlı çehrelerle dolu 
bir hayat alemidir ... Az kalsın bir "ha
yalhane,, diyecek ve bu kelimeyi tahay· 
yill kuvveti manasında değil de, hayal 
yani karagöz oynatılan yer manasında 
kullanacaktım. Cahit Sıtkı Tarancı di -
yor ki: "Bu kapıların (kütüphane ve 
müze kapıları) arkasında uzanan o asu- ı 
de memlekettir ki orada herıey, Baude
lairein dediği gibi, intizam ve güzellik
ten, alla, sükun ve hazıdan ibarettir. O · 
memlekette Homere yol arkadaıhğı e-1 
dersiniz, Sadinin Gülistanında gezeni· 
niz, Hayyamın sofrasında aarho! olur
sunuz, Jokond sizin için tebessüm edi • 
yor sarunmız, Rimbaud'nun aarhot ge
misinde ıiir dolu geceler geçirirsiniz, 1 
Baudelaire'in balkonunda Ahmet Ha . 
tim gllii "Bize bir zevki tahattür kal
dı - Bu aönen, gölgelenen dünyada" 
dersini%, ve bir gün öleceğinizi düşü • 
nerek, Yahya Kemalle beraber "ölüm 
aıude bahar ülkesidir bir rinde" mısra
ile kendinizi avutununuz.,., 

Niçin dünyadan kaçmağı tavsiye e
diyor? Çilnkü: "Dünya bir menfaat a • 
naforu içinde; hak, hürriyet, adalet, 
müsavat mefhumları topuk hizasma in
di. ikisinden birinin ıalebeai inaan of _ I 

ne yapacak? Hürriyet, dünya 
i~lerine kanımak iatiyenlere llzım olan 
bır h~kbr. Müsavat, bulutlarda değil, 1 
yer YUzUnde geçirilen hayatta lazım ge· 
len bir !Arttır. "Action" u her görenle· 
re hürriyet ·· .b. . . . . • nıuu.vat ıı ı şeylerın hıç 

b~ lüzunıu yoktur. Bunlar, onlar için, 
0 sa olsa birer hoı kelimedir. 

Bu da bir kaza 

Seyrüsefer kazalannm ortaya koy. 
duğu neticelerden biri: Amerika şe. 1 

birlerinden Denverde de olan bir kaza. 

Bir fırtıııa esnasında bir otomobil 
' kayını§ ve birdenbire tepetaklak 0 1.

1 

muştur. Ön kısmı, bir su yolu menfe- . 
zinin çukur yerine giren otomobıl, bir 
kaç saniye kadar bu vaziyette kalmı~
tır. Sonra yana devrilmiştir. Res:m, 
Ekspres bir Amerikan gazete fotoğ

raf ~ısı tarafından, bu birkaç ı:::ıniyc !
çerisinde çekilmiştir. Şliphesiz bu da 
bir muvaffakiyet ! 1 
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1 Kültür İfleri 

Jstanbul kültür 
bütçesi 

1Halk Operetiaçıktaka~dı 

100,000 Lıraya çıkarıldı 
Vila~·et bütçe encümeni dün topla

narak !st[lllbalun kUltUr bütçezi clr::
fınd5. inceh...mı..ılc.- yapmı~tır. 

Geçen yıl bUtçeyc yeniden !st.anbu
lun okul ihtiyacı i!;in masraf olarak 
beş bin lira konmuştu. Yeni yıl bütçe
sinde bu miktar 95 bin lira fazlasile 
100 bin liraya çıkanlını§tır. 

Bu para ile şehrin türlü semtlerin
de ve köylerde yeni okullar yapılacak 
aynca !stranca ve Şilenin Tekke köy
lerinde de iki köy yatı okulu daha açı
lacaktır • 

Bu yatı okull&rmda. köyden gelecek 
~ar yalnız gıdalarına ait erzakla 
kabul edileceklerdir. 

Gazetecilik EnatltU.U 
•~alacak 

Ü'n!versitede yakında bir guetıecqlk 
okulu veya enstitilstı açılmaama karar 
verilml§ ve tetkika.t& bqlammfbr. 

Vnlversite rektlSrlUğU faaliyete p. 
çerek bellibqh milletlerin ga.r.et.ecmk 
okullarına ait talimatnameleri tetJdke 
bqlaml§br. 

öjretmenler lc;ln 
kayak alındı 

KWtür Bakanlığı öğretmenler a
rasında dağ .sporlarmı yapmak mı,,__ 
dile 20 t&ne kayak almıp. Şehrimiz 
öğretmen ve tspekterlertnden bir ka. 
file kurban bayramında dağ aporu 
yapmak üzere Uludağa gideceklerdir. 

Yllbafı tatUI 
Bütün okullar yılbaşı taWine bu

S'ÜJ! öğleden sonra başlıyacaklardır. 
Tatil U.g sün flil.recek okullar ga.zart.eai 
günü a.çılaca.ktlr. 

Tütün ikramiyeleri 
Vsk"'Ü<ÜJ.r Askerlik Şubeafndıen: 
Üsküdar askerlik 1Ubesinde mı:. 

kayyet ve ÜskUdar emvalinden maq 
almakta. bulunmuş olan derece U7.erin
den mUtekait harp malfillerile tehlt 
yetimlerinin 937 yılı ttltUn ikramiye
sinin kayıt muamelesi 1/2 klnuntı88.ni 
937 den itibaren başlanacaktır. Yoklt.
ma muamelesi kanunusani nihayetine 
kadar devam edeceğinden bu bir ay 
müddet zarfında alacaklılann gelip 
yoklama muamelelerini yaptırması IA
zmıdır. Bu yokla.maya gelecek olan 
maUUlerin nıaaş resmi senet ve mua
yene raporlanın nıaaş ahna.kta olan 
şehit yetimlerinin maaş aen.et ve ht1. 
Viyet cUzdanlarmı ve on seneliğini alıır 
rak ali.kası kesilmJş olan te}ıit yetim
lerinin de nüfus hU\iyet cUzdanlarile 
yedlerinde mevcut veeaikinin birlikte 
getirmeler i icabedcr. Vakti muayyc
ninde gelip yoklamasını yaptımuyan
far 937 yılı ikramiye defterine dahil 
edilmiyeceklerdir. Bu gibilerin bilaha
re vaki olacak müracaatlarında mer
mu olmıyacağı ilan olunur. 

- Dostumuzun çok güzel bir evi 
t>ar, doğru.u"'lt! 

- Evet, hele l:t;pcklcrüıe diyecek 
yok ..•. 

Operet artistleri sinema sahibile uyu
şamadı' ar; semt semt bina aranıyor 

Bir buçuk aydanberi Makaimde tem
siller veren Halk opereti iki geceden • 
beri yersiz, yurtsuz kalmı,tır. Opere • 
tin Maksimdeti eıyalan diln arabalarla 
çıkarılmış, bir yere istif edilmittir. 

Bir arkadaşımız bu hususta izahat 
almak üzere Makıoimc gitmit. ora'da kar 
plaJtığı bir zattan ıu mııhimatı alını§ • 
tir: • "Halk opereti aan'atkarları Maksime 
33 günlük bir mukavele ile girmi§lcr • 
dir. Çıkmak istedikleri takdirde beş gün 
evvel müesseseyi mukavele ile idare e • 
den Petridise haber verip ayrılacaklar • 
mış ... 

Müessese sahibi Maksimi yaparken 
Üzerindeki sinema sahibi Dinari Mak . • 
simi ancak bar olarak kullanacağını 

yapttğı mukaveleye kaydetmiş .. Dinari 
namına Maksimi idare eden Petridis b:ı 
maddeden haberdar olma':lığından Mal:
simi operetçilere kiralaımı .. 

Bundan on be! giln evvel sinema sa
hibi, yanı ba!ındııki binada operet oy -
nanmasına mUsaade edilmesini protes • 
to ederek 30,000 liralık bir zarar ve d· 
yan talebinde bulunmuı .. 

Müessese sahibi bu vaziyet üzerine 
Petrfd!si çağırtmış, kendisi ile olan mu

.kavelesini operetçileri çıkarmazsa bir 
ay sonra yeniden temdit etmiyeceğini 

söylemtıtlr. 
Petrldts Mabimi elden kaçırmamak 

için operetçilere Maksimi bopltmalan· 
nı teblif etmittir. Halk operetini idare 
eaenler bu tebliğe aldınş etmeyip çık -
maytnca aralarında ihtil!f çıkmış, Pet
tidialn adamları bir gece ansızın ecre -
yam ke9miı1er, operetçller baıka bir şe
kilde cereyan bularak oyuna devam et· 
mişlerdir. Aralarında bir hayli mUnaka
plardan sonra aralarına ben girdim. 

üniversitede 
bir hadise 

(lJatycını ı incide) 

IIGlk opereti artistZcrı bir t6'm8ilde 

Macaristandan getirdiğim bir trupun 
Maksimde oyunlan için ben ide aynca 
Petridiale mukavele yapmııbm. Evvel -
ki gece geç vakte kadar süren görilfme 
aonunda Pctridiı 650 lira kadar bir taz
minat verip Halk opereti menauplan ile 
anlaştı. Operctçiler anlaşmamıı bile ol
salardı Petridisin bir ay sonra mukave
lesi biteceğinden yine açıkta kılacak -
lardı.,, 

Halk opereti idarecileri diln Zoıo 
Dalmasla ve Yunanistandan getirdikle
ri Tomakosla da görüşmUşler4dir. 

Operetçiler yer buluncaya ka:iar tı
tanbul cihetinde ve haftada bir kere de 
Kadıköyünde temsil vermeyi, daha ol • 
mana Anadoluda turneye çıkmayı dil • 
ıünmektedirler. 

Kuleli &porcuıarı 
.Askeri okullar ar:ısında yapılmak. 

ta olan futbol, güreş, boks, vole) bol, 
hentbol \'C atletizm gibi mühim spor 
şubelerini muvaffakiyetle başaraa 

Dl.in gene Üniversite memurları se- genç Kuleli sporcuları Borsaya seya. 
ıninerde anahtar yoklaması yapmı§- hate çıkmışlardır. 
la.r ve &na.htar bulamadıkları talebeyi ikinci defa aar'a nöbeti 
seminerden dıp.nya çıkarmışlardır. Meşhut suçlara bakan hakyerlerin-

Ana.htar usulilnlln tatbik edilmesi- den dördüncü cezada, hakaret madde
nin sebeplerinden biri Üniversitemizin sinden duruşması yapılan Mehmet 1. 
bu hususta diğer yabancı memleket simli birınin, sorgu sırasında sar'uı 
Univeraitelerinin ayni usul tatbik et- tuttuğunu ve tedavi edilip, bu sebeptelı 
mesinden ileri gelmektedir. müdafaası:cm başka güne bırakıldıfl-

lkinci sebep de evvelki gün semi- nı yazmıştık. 

nerde profesör Rayhenbah ile ·iki ta- Dün celse açılmıB. Mehmet, müda-
lebe arasır.da cereyan eden bir müna- faa yollu bazı sözler f:Öyledikten so 
kap.dır. ra, birkaç müdafaa ~hidi çağınlma-

Profesör Rayhenbah felsefe sem·- sını istemiş ve bu aralık, tekrar ur'a
nerinde bilgi nazarlyetıi hakkında ders sı tutmuş, salonda ikinci bir buhran. 
verirken iki dinleyici talebe profesöre daha gcçirmi§tir. Gene tedavi edilerek, 
bilgi nazariyesi üzerinde Fransızca o- duruşması. göııterdiği müda.f&.3 şahi 
larak <ikir sormuşlardır. lerinin çağırılmasına kalmıştır. 

Profesör bu talebelere gene Fran- GayrlmenkutlerJ aatmak ftl 
sızca olarak izahat vermiş ve mUnr.- n,.-1 vols ı ı 1 ı t kil k . . . . ~ • uz muame e er e po e 
aşa ıkı saat kadar devam ctı:nıştır. gayrimenkulleri satmak iddiasile- bul 
Diğer talebeler mUnakaşalarıp türk kimseler hakUında yapılan tahkikat, 

çe yapılmasını profesörden istemişler dUn yUrütülmUştUr. 
ve itirazda bulunm\lflardır. Muameleci Agopla Karlonun mev. 

Hadise Dekanlığa akootmiş ve Di- kuf ol:ırnk y~pıldığı bu tahkikatta, dUll 
rektörlük vasrtasile vaziyet tetkik e- bir arzuhalcı daktilo ile b1r avukatm. 
dilmeğe bW3lanmı~tır. Profesör , ·aziyet ifadeleri alındığı g ibi, dah:ı bazı kim
hakktnda dekanlığa izahat vermiş \ ":? seler de dinlenilmiştir. 
Rektörlük neticc,'de talebeyi haklı bu!
muştur. 

Bundan !lônra seminerlere dinley!
ci talebe gf rmiyecek ve münakaşalar
la dersler dalma tUrkçe olacaktır. 

Kost geldi 

Bir hafta evvel ~hrimizden Eski!;:
hir ve Ankaraya giden meşhur Fransız 1 

tayyarecisi Kost dUn tekrar şehrimize 
gelmiştir. Buradan tayyaresilc Fro.ı:

saya gidecektir . 

KomUnistllk tahrlkAll 

İstanbul ağırceza. hakycrinde, Sala
hi ve Vasıf aleyhlerindeki eski bir ko
münistlik tahrikA.tı duruşmasına, dün 
kapalı c.elsede devam edilmiştir. 

HABER 
Gazetesi 

Yarından itibaren 

Lısan de1 sletine 
başJıyor 

FranllZ, lngiliz ve AJman. 
kolaylıkla öğrenmek istiyenler 
dersleri takip etmelid!rler. 
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1 - Hayat ıshraptır. 2 - Istırabı veren arzulardır. 3 -
htırabı öldürmek için arzuları öldürmelidir. 4 - Arzulan 
öldürmek için ruhu tasfiye ebneli ve bu suretle Nirvanaya 
vud olmalı. - BUDA -

Mesleki 
ilki 

konleraaslarıa 
din verildi 

' 

Konferanslardan bütün öğretmenlerin faydalanın-ıs~ için bu 
konferanslar Beyoğlu ve Kadıköyünde de tekrar edilecek 

Kad,.n söyledi: l 
- Yusuf bana eğer istediğim yüzü -

gü almazsan karışmam .. 

ise adamı re.ıi1 rüsva eder. Haydi bu
radan da vazgeç ... 

Bir Jamelif çevirir, postanenin arka
sından vururken, Yeni günün önünlden 
Mahmutpaşa camiinin içine, oradan Al
lah kerim. Zuhurata göre yol alırsın 

Yusuf dairede akşam için bu kadarcık 
rota çizebildi. 

Metaksas iş başına geldikten sonra 
Kültür di1·ektorlılğü öğretmen1.eri1ı 

nı.esleki bilgilerini çoğaltmak mııksad:i-
Ze ilkokul oğretrııenlerine mahsu.s olnıak 

üzere me.sleki konferaıts1.ar tertip et
miştir. Bu kon/erans1.ar bütün kn.w. 
1.ardcılci. öğretmenlerin istifade edebil
meleri için 1üç ye.de telcror edileoektir. 
lstanbul öğretrMnkri /stanbul erkek 
Usesin(le, Beyoğ!u öğretmenleri G<I.
'Latasaray lisesinde, Üsküdar Kndıköy 
ue Boğaziçi öğretmenleri de Kadlköy 
üçüncii. ortcwkulda 1:mıf eraı1UJ1.arı din. 
li yebileceklerdir. 

KocasI cevap verdi: 
- Zeliha bu da laf .mı? Dünya buh

ran diye biribirine giriyor, hudutlar ka
panıyor, gümrükler bir muharebe mey -
danı halini aldı. Her §CY .ateş pahasına. 

Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, sen onu dü -
şün. İstediğin yüzüğü Almanyadan ge
tirtmek lazım. imkansız, Haydi getir -
telim, ısmarlıyaltm. Fakat yavrucuğum 
nasrl öderiz? Eşya fiyatlan yüzde yüz 
yükseldi. Senin haberin yok. 

- Hepsinden haberim var. Her §eyi 
biliyorum ama sen benim kocam değil 
misin? İstediğimi alacaksm ... 

Kadın lafını bitirmeden kapı salındı. 

Bu rota ile köprüden geçti. Fakat a
sıl tehlike kendi mahallesinde idi. Gün
delik işlerin çokluğundan, kendisini köp 
rüye kadar emniyetle getirecek yollarm 
planını hazırlamaktan ve alacaklı kor • 
kusundan berbat bir hatıde idi. Zihni is-
liyemiyordu. ~ 

İkinci planı hazırlamak için kendini 
İngiliz sarayı civarındaki meyhaneler -
cien birine d;,.r attı. Hem def'i gam ede-

Yusuf kapryr açtı, postacı kendisine bir 
mektup uzattı: 

Yusuf mektubu açtı yüzü bumbu -
rtı§Uk oldu. Mektubu kadına uzattı: 

• cek hem de mahalleden usuletle kim -
seye gözükmeden apartımanına girme -
nin çaresini bulacaktı. 

- Bak İ§te marifetini gör. 

Kadm cevap verdi: 
- Allah, Allah artık kürk manto da 

mI yapurmıyacağım ... ? Kürkçüye iki 
yüz lirayı verirsin. Zaten bin iki yüz li
radan bu kadar borcumuz kaldı. Kör o· 
lasıı herif sanki biraz ldaha beklese ol -
maz mı? Git hem parayı başına at, hem 
de bir daha buradan kürk filan almıya
cağız de .. Allah aşkına Yusuf yüzüğü 
unutma ha. 

,Yusuf hiddetini zaptedemedi: 
- Hanım senin lira hakkında fikrin 

ye>lı:. Ben günde üç lira kazanmak için 
nelere katlanıyorum. Sonra da sen ne 
hesaplar çıkarıyorsun. Şu manto olma -
sayd1 olmaz mıydı? .. Evvelki sene al -
drğmıu gül gibi yeni idi. 

Ka!dm kaşlarını çattı: 
- Yusufun karısı geçmiş moda ile 

gezemez ... Benim bildiğim erkek dile -
nir kansını elaleme karşı rezil rüsva 
etmez ... 

Yusufu yolda ahbabı yakaladı: 
- Yusuf dedi, Allah rızası için şu 

aldığınız radyonun üç taksiti birikti. 
Gelip, gelip beni zorluyorlar. Kefil ol • 
dum, rezil olmadım ya... Gramofonun 
olduktan sonra radyo a çocuk senin ne
yine ... 

- Karı istedi. Baş:mın etini yedi. 
Ne yapayım almaya mecbur ol:.lum. 
Sen de evde idin, hem de kefil olacağını 
sen kendisine söyledin. 

Yusuf dairesine geldiği zaman masa
sının üstünde şu pusulayı buldu: 

- Hanımefendinin çarşaır.ba çayları 

için eve gönderilen şeker, fondan, kek, 
sandoviç bedeli 25 lirayı hesaplanmızI 
tasfiye cldeceğimiz cihetle derhal tesvi
ye buyunnaruzı rica ederiz... imzasını 
okumağa lüzum görmeden pusulayı yırt 
tı, attı. Akşama kadar hep düşündü, 

hatta öğle paydosunda dışarıya çıkına -
dL Ne yedi, ne içti. Akşam daireden çrk 
madan yarım saat evvel geçeceği yolla
rın haritasını yapın.ağa başladı. Sirkeci· 
den geçemezdi. Piyazcı Arnavut borçlu 
larr merfatda av bekliyen zağar gibi göz 
lerdi. Kimse onun elinden kurtulamaz
dı. Postanenin yanından vurup traın -
vay caddesine çıkamazdı, Zelihanın Ga-
1.ıtauray maçı için satın aldığı sveterin 
parastru henüz ödedememişti. Sait Çe
lebi arkadaşı filan ama Skoç sveteritıi 
de ahbabına ihsan eldemezdi ya. Gerçi 
fula musallat olmuyor ama görünme -
mek evladır. 

Daha arka sokaktan geçemez. Çün
kü ileride terzi (Kastro) nun dükkanı 
"Tardır. !ki aydır kendisi taksitlerini ve
~edi. Ya o cingöz tahsildar sokakta 
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Evine giden sokakları birer birer 
zihninde resmediyor':iu. Buna gidemem 
kasap görür .. Arkamdan seslenir .. Da -
ha evvelki gün beyefendi dedi, on bes 
okka pirzola borcunuz var .. Yeni yol: 
dan gitmiyeyim, fakat bakkal kasabın 
yanında değil ki.. Kolayca eve gitmek 
için mutlaka onun önünden geçmeli ... 
Herife kim bilir ne kadar borç var. He
rif Allahın günü eve çırağını gönderi -
yor. Karı ben kanşmam ko:amr gör di
yor. Maazallah bu gece ona rastgelmek 
hiç iyi bir şey değiMir. Haydi yol de -
ğiştir. Zerzevatçıyı, şunu bunu düşü • 
nerek Cihangirdeki evine ta Taksimin 
arkasından dolaşarak gelmeJ·i en muva
fık çare diye buldu. Bu buluşu onu se -
vindirdi. Bir kadeh de onun şerefine 

çaktI. Sokağın keşfi onun için Amerika-
nın keşfinden daha heyecanlı,daha neşelj 

oMu. Evine döndüğü za.nıan vakit epey 
geçmişti. 

Karısı da ona çıkı§tı: 
- Bu zıkkımı içersin ... Jsmarladıkla

nmı almazsın ... Paralan sokakta el a· 
leme yedirirsin herif gözüne, dizine dur-
sun. 

Lamba söndükten sonra kadın galiba 
lıirl:aç da şamar a§ketti. 

Yusufun günleri böyle geçti. Onun 
için. 

Hayat ıztıraptr. 
Yusuf bedbahttı, Yusuf dertli idi, 

Yusuf kederli idi ve evin\Je sanki ya -
bancı, sığıntı idi. Her sabah evden çı -
karken so!ı;aklann haritasını yap, ak - , 
şam dönerken bir transatlantik kaptanı 
gibi rota çiz ... Sonra rastgeldiğin her -
kesten hakaret gör. Borç ise kimse ver
mez, borç ödemek için aldığın para ye -
tişmez. öğlenleri yemek yeme kan dur
maz. Hiç bir şey bulamazsa, haydi si -
nemaya gidelim bir loca tut der. Yusuf 
sigarayı bıraktı. Biraz tasarruf olsun 
diye ... Rakıyı külliyen unuttu bütçesi 
!düzelsin diye .. Yine kar etmedi. 

üstü başı pilim pilim, oldu, ve ha -
nım için bir hayli sözler de işitti. Çün
kü karısı fena kılıklı kocasxna ancak ıbir 
uşak muamelesi ediyordu. Yusuf bütün 
günler sadece kendi, kendine bir kena
ra çe~ilip ağlryordu... Kaç defa: 

- Lanet olsun bu pis hayata dedi. 
Fakat bir şey yapamazdı. Seviyordu, 
çıJdrrasıya seviyordu ve anladı ki: ı 

Istıraplann sebepleri arzulardrr, ih
tiraslardır. 

Kadın borçlarnu ödemiyen, kadının 
ihtiyaçlarına çare bulmıyan kötü kıya
fetliye bir akşam cevabı dikti: 

- Seninle yapamam, ben sana daha 
evvel söylemiştim. Benim tabiatrpı bu, 
ben böyle ahşıruşxm ... Müsrifim .. Kadın 
demek israf demektir. Ya benim iste -
diklerimi yaparsın, yahut da ... 

O gece evine döndüğü zaman Yusuf 
karısını evde bulamaldı. Sabaha kcır!!t e· 
vine dönen kansı, sarho§ seslendi: 

- Garden çok iyi .. Bilsen kürk şir -
ketinin müdürünün oğlu insana ne iy1 
kavalyelik ediyor. Ne centilmen, ne se-1 
vimli adam.. 

O akşamdnn itibaren karar verdi .. 
Sevmiyecekti.. Anladı ki ıstıraplara 

nihayet vermek için arzuları öldürmek 
lbımdtr . 

Yuruf anne-sinin evin e sekildi. An -

Yunanislanda sınıf 
rekabeti sona erdi 

Hüi< umet ~~rmayedarlara hürmet ediyor; fakat 
bu sınıfı dıger sınıfların da üst üne çıkarmadı 

Yazan: A. HamudopuJos 

M. Metaksas 

Atina, 20 - Metaksas hiikiimeti ik-' 
tidar mevkiine gediği dört aydanberi 
şimdiye kaclar uzun seneler Yunanistam 
idare etmiş bulunan hi!rbir hUkOım; l to.· 

rafından gösterilmemi§ derecede amele 
lehinde olduğunu isbat etmiştir. Bu hü
kumete işçi ve fakirlerin yüksek hami~ 
si dersek asla mübalağa etmiş olmayız. 

Bugünkü Başvekil sınıflar rekabeti
nin sona erdiğini ilan etmiştir. Kanun 
indinde bütün sınıflar mülgadır. İmti
yazlı ve imtiyazsız sınıf artık kalmamış
tır. Sınıflar aras:ndaki ahengi tayin e
den de umumun menfaatidir. Birçokları 
Metaksasla arkadaşlarının büyük ser
mayedarlara istinat edeceğJıi zannedi
yorlardı. Fakat aldandılar. Hükumet 
sermayedarlara hürmet etmekle beraber 
bu sınıfı diğer sınıfların menafiinin üs
tüne çıkarmadı. Bunların daha verimli 
olmaları için umuma hizmet edebilmele
rini temin etti. Bundan ba§ka devlete 
kar§I olan vezifelerini unutmamak mec
buriyetinde bulunduklarını da hatırlat 
tı. Ayni zamanda vergi müsavatsızlığını 
ortadan kaldırarak anonim şirketlerin bu 
husustaki yolsuzluklarını düzeltti. 

Halbuki hüktimet anonim şirketleri, 
terakki edebilmeleri için vergilerden mu
af tutmuştu. Fakat ne oldu? Yunanis
tanın her köşesinde bir takım §irketleı 
türedi. Bunlann ekserisi de anonim şir
ketler halinde muameleye başladı. Çı-

kard klan eshamları satın alacak birkaç 
kişi buluyorlar; bir idare meclisi kuru
yorlar. Hakikatte ise müvazaa olarak is
tifadelerini temin ediyorlardı. Bu suret 
le devlet hazinesinden senede yüzlerce 
milyon drahmilik vergiler kacmlmıstır 
Buna mukabil de san'atkar sı~rfı nisbet~ 
siz ve fazla vergiye maruz bırakılmıştı. 

Metaksas hükumeti 4 ağustosta ik
tidar mevkiine gelir gelmez hemen bu 
müsavatsızlığı kaldırdı. Çal·şan halk ta
bakasmrn lıük:Umetin bu haklı kararını 
alkışlamasına mukabil sermayedarlar a
rasında memnuniyetsizlik uyandırmağa 

vesile olan bu karardan sonra 4 ağustos 

değişikliği akabinde hemen iş sahiplerile 
amele arasında mecburi hakimlik kanu
..nile asgari yevmiyeyi tayin eden kanu 
nu neşretti. Bu her iki kanun da işçi sı
nıflarını tatmin etmişti. Fakat hükiime
tin işçilerin · refahı için aldığı tedbirler 
biribirini velyetti. İki defa olarak Yu .. 
nanistanda halk aşhaneleri açıldı ve işçi 
teşekküllerinin terakkisi için birçok şe
killer tetkik edilmeğe başlandı. Amele 
i~in temiz gıda, sıhhatlerinin muhafazası 
ve saıre gıbı bırçok şeyıenn temtnı çare
lerine başvurdu. Ve bununla beraber 
Atina, Selanik, Volosda amele yatak
haneleri tesis için binalar satın alındı. 
Hasta ve zayıf amele için hastahane
ler yapılmakta ve ilk defa olarak ça
lJşan kızlar için Atinada bir istirahat 
ve tedavi merkezi tesis edilI!lektedir. 
Nihayet iki sene evvel meclisi meb
usa.nda tasdik edildiği halde tatbik 
edilmiyen içtimai sigorta usulünün 
tatbikine Metaksas hükumeti tarafır .. 
dan karar verildi. . 

Meta.ksas hükfunetinin bu gayret
lerinin neticesi de hemen görüldü. İş
sizlerin miktarı çok ehemmiyetli bir 
surette azaldı. Bugün işsizlerin mik .. 
tarı 74,000 kadardır. Halbuki bu mik
tar geçen sene 128,000 ve 1932 de 
237,000 idi. Bu 74,000 içinde kış mü
na.sebetile çalışanuyanlarla tütün 2-

melesi de dahildir. Bu kısım amelenin 
miktarı 20,000 i bulmakta olduğundan 
ha.kiki işsizler bugükü vaziyette 74000 
den çok aşağıdır. · 

Metaksas hUkilmetinin hakiki işçi 
lehindeki siyaseti bu şekilde tebarüz 
etmektedir. Başvekil Metaksasın işçi
lere karşı samimi bir sempati duydu
ğunun en büyük delili de işçilerin re .. 
fahı için büyük mücadelelerde bulun
muş olan işc;i federasyonu umumi ka
tibi Dimitrates'i iş müsteşarlığına gr .. 
tirmiş tir. 

A. Hamudopu.Zos 

nesi Sanyerde oturuyordu. K~drn ko • 
casını bir defa bile aramadı. Yusuf bu
rada sakin, sakin kendini dinliyecekti. 
Gerçi burada sokaklarda harita çizme -
ğe lüzum yoktu. Kollarım sallaya, sal- ----------------

laya her yerden geçiyor, istddiği gibi Çobanın ö'ümÜ 
hürriyetle dola~ıyordu. Fakat zaman, 
zaman içinden bir sinir burkulması gi- davası 
bi bir sızı hissddiyordu. Zelihayı acı, a
cı hatırlıyordu. Fakat yollar, borç liste -
leri, sokaklar ve haritalar ... ve sonra gü
zel kavalyeyi bu güzel kadından ayır -
manrn imkanı yoktu. Glizel kadın beş 
yılanın birleşerek çöreklenip sürükledik 
leri bir güzel tablo idi ... Bu tablo beş 
yılanın hücumile sarılmıştı. 

Çatalcada Halil isminde bir çobanı, 
başını kütükle ez.erek öldürmekten suç 
lu Arifle Mehmedin ve onları bu ci
nayete teşvikten suçlu Uzeyrin duruş
malarına, İstanbul ağırceza hakyerir.
de dün de bakılarak, yeniden şahitler 
dinlenilmiştir. 

ilk konferans d.ii.n sa;at on dört 
buçukta lstanbul erkek lisesinde is· 
pekter Bay Muvaffak tarafı.ndan ve .. 
rilmiştir. Konfera1UJın mevzuu aile bil 
gisidir. 

K<>nferansı evvela kültür d~rektOrüı 
Bay Tevfik Kut açmı~ ve konferans
lar hakkın.da kısa bir söy"lev uermiş
tir. 

Bay Tcvfiğin söylevindeıı se»ıra is
pekter Muvaffak lronferansa §öyle 
başıamı.~tır: 

Sayın arkadaşlar: 

İstanbul Kültür direktörlüğünün bu 
ders yılı için tertip etliği konferans
lar serisine (Aile bilgisi) mevzuu ile 
başlamış bulunuyoruz. Buna sebep, a .. 
ile bilgisi dersinin yeni program ile 
yeni bfr ders olarak okullarımıza gir
miş bulunması ve öğretmenlerin bu 
ders üzerinde ehemmiyetli tereddütle
ri olmasıdır. 

Ders, erkek ve kız talebe için ayni 
derecede mecburidir. Hedefleri itiba;.. 
rile de muasır devletlerin programla
rındaki ev idaresi, biçki - dikiş dersle. 
rinden ayrıdır. Ev idaresi, biçki - dikiş 

dersleri birçok memleketlerde ihtiya. 
~~ birAr k""r~ halinde, yalnız kız ta1e!° 
beler içindir. ,.-u~vuu---

Türk okulları, aile bilgisi dersile 
medeni bir hamle daha yapmTEt, aile 
içinde ana kadar babanın, büyük, kü
çük çocukların da hak ve mes'uliyet .. 
lerini tanımışt!r. 

Dersin hedeflerini gözden geçire .. .. 
lim: 

PROGRAM S. 125 

Çocukların ilerde kuracakları aile 
hayatında iyi bir anne ve baba olma
larım, dirlik ve düzenlik ic;inde bir yu .. 
va tesis edebilmelerini temin ic:in : 

A) Erkek ve kadının aile ocağm
da.ki v'azi.f e ve rolünü iyice kavratmak 
ve bunun. için lüzumlu bilgi ve meha
retleri kazandırmak, 

B) Samimi bir aile yuvasının yaşa. 
yış ba.kımmda.n nasıl olması lazımgel· 
diğini öğretmek ve ev estetiği duygu· 

sunu artırmak, 
C) Gıda maddeleri alırken ve ye

mek hazrrlarken göz önünde bulundu
rulacak sıhhi, iktisadi ve bedii esas

ları gözetmek, 
Ç) Ailenin başka ailesi ve insanlar 

arasında sevgi ve saygı uyandırmasr. 
nı temin eden muaşeret ve muamele 

kaidelerini öğretmek, 
D) Çocuk bakımı ve eğitimi hak

kında en ilüzumlu bilgileri kazandır .. 

mak, 
E) Ev iktisadiyatının başlıca eS!U!· 

lannı öğretmek, 
F) Yeni Türk ailesind~ tasarruf 

fikrini iman haline getirmek, 

G) Türk ailesindeki yuvaya bağlı
lık, saadeti yuvada buluş duygusunu 
ve bunu temin için ev i~i -zevkini, ev i· 
c;in ve evde çalışma itiyadını kazan. 

uırmak. 

Program, bu dersin en mühim he
defini son maddesi ile tesbit etmiş bu
lunuyor. 

Kadını görmemek için 1stanbula in -
medi. Onun hatıralarını unutmak için 
kendini inzivaya çekti... Hani maksadı 
birkaç gün şöyle istirahat etmekti. Has
tayım diye, çalıştığı şirkete haber gön -
derdi... Fakat seki.tinci günü onun işten 
~ıb.nldığı haberi geldi. Ve Yusuf ruhu
nu tasfiye ettikten sonra parasızlığın 

ebedi Nirvanasma karıştı. 

Hakyerine, idam cezası yazılı mad
deyf! göre gönderilen bu davanın du
ruşması, g~lerde son safhasına geı

miş ve müd~aa tarafının isteğile, tek- ! 
rar tahkikat genişletilerek, şahit çağ-.. 
rılmıştı. 

Türk ailesinin sıhhatli Ye mes'ut 
olması için ilk okulun vaz.if esi büyük. 
tür. Fakat Türk ailesinin bugünkü du
rumu muasır diğer uluslarla mukaye
se edilirse netice lehimizedir. Tarihte 
bu kadar büyük işler başarmış olan 
Türk ulu.su bu muvaffakiyetini Tilrk 
ana ve babasının sa~lam bünyesine 
\"C seciyesir.c medyu:J.dur. Bunun en 
ya.kın misali Türk ailesinin Atatürk 
gibi bir önder yetiştirmiş olmasıdır. 

Gelecek celsede, iddia \'e müdafaa 
yapılacak, sonra karar verfüp bildiri
lecektir • 
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- Sultan, aşağıda nuarn? . - Bak Şahap Bey, iki karpuz bir kol-
Cevabı Hafize verdi: tuğa sığmaz. Sığmasına sığar ve sığdı-

- Sabah §erifler hayrolsun evlatçı- ranlar da var ama o size göre değil ... 
ğını, Şimdi ben geldim de kancığın ba- GörüyorsunW> a, aklım başnnda olarak 
na kapıyı açmağa indi. Merak etme ya- konuşuyorum ve insaf dairesinde &Öylü-
nımda, kimseye kaptırmam ben onu... yorum. Ya onlardan geç, yahut da ben-

Yukan çıkınca "1 yolda girişti: den, demiye<:eğim .• Ben neyim ki, size 
- Böyle horozu başmıa bağlayıp ge- göre kaç günlük adaınmı ki? Onlar bun

lişimin sebebi, Rabbim hayırlar versin, ca senelik karınız, kaynanalannrz, süb
bu gece öyle güzl bir rüya gördüm ki... yanlamuz .. iyisi mi, vazgeçin benden; 
Ucu bucağı bulumnaz bir çimenzar. Us- ben de başnnın çaresine bakayım. Hiç 
tünde renk ~ çiçekler; ortasından da değilse rahat yürekle, helecansrz ve çar
billur gibi bir dere akıyor ..• Derede al- pmtısız yaşayım ... 
tmdan nu diyim, gümüşten mi diyim, Bu kadar çizmeden yukan çıkış ha
s.altanat kayrklanndan balater bir ka - ritada yoktu. Verilen lwrar, damara ba
yık ... içinde kim, biliyor musun? Sen... sacak bir lakırdı yakası açmak, eve o
Batında eski padişahlann kavukların- lan tecavüzlere Süleymaniyedekileri se
da otduğu gibi kocaman bir sorguç. Al- hep göstererek fitili verip Şaıhaıbı bir 
nında, gözler kamaştll'an bir şimşire!< ayak evvel, Süleymaniyeye deblemekti. 
taşı. Göğsünde sırmalı n::dtışlar, mücev- O bir defa oraya gitsin, kafi. Elbette 
herli nişanlar ... (Eh, gözümüz aydın; şamata kopacak; saçsaça, baş.bata geli-
benim damatcığnn, yalanda paşa rütbe- necek; belki de karakolluk olunacak. 
si alacağım diyordu, muhakkak o riit- Kemankaş Bey yakayı kurtanna.k için 
beyi aldı) dedim; yel yeperek yelken Yıldızlara, ı'!'Aehmet yahut Mahmut 
kürek, koştum buraya. Beylere koşup dursun, gece yardan ol-

K.eınankat, gayet memnun; (Teşek- sun; onlar da rahat rahat işlerini yolu
kür ederim, duan berekatile, ankarip o na koysunlar ... 
rütbeye de nail oluruz işallaht) diye - Fakat, evdeki pazar çarşıya uymaz. 
rm, üstelik bir el de öptükten sonra, Eda zaten dolmut; taş.mağa yer an -
kansına diyordu ki: yor ..• Birden ~muş, birkaç gün sonra 

_ y o, külahları değişiriz ha, sultan. söyliyeceğini, vakti gelmeden söylemiş· 
Boğazı ağnyan adam aşağılara inmez, ti. 
odasından bile çıkmaz. Neye beni dür-
tüp uyandırmıyorsun? Ben senin ebedi 
benden, ezeli kölen değil miyim? 

Gözü karısmm gözü içinde: 
- Boğazının ağnsı biraz hafifledi 

n gülüm!.. 
Eda, katlannı kaldırdı. 

- Dur öyleyse, şimdi ıhlamurla hat· 
ıni kaynatayun; bir gargara et, ağrmm 
hepsi pılıyı pırtıyı toplasm ! 

Haydi dört nala aşağı. 
Oda:Jekiler fısıldaşmadalar: 

- Seni rahatsız diye bu pü&küllü be
la bu;;in lmlemi serecek, akşama kadar 
burada ekıiyecek galiba. 

- Ağzını hayra aç cici anne, oyna -

tmm vallahi! .. 
- T.namen iyile§tim, bir şeyciğim 

b.Jmadı desene... Hem de artık h.zla 
vakit geçirme. Damarına ım basacak -
ım, neftyağı JJD süreceksin, her ne ya
pacaluan yap da cehennem olsun dışarı .. 

Şahap kekeliyordu: 
- Su su sultan, be lbe beni cinle .. E 

e elimdeki şu cı cı cıgaranın ateşi gö gö 
göz nurumu yaksm ki .. 

Sunhiyi yakaladı. Titriyen elile 
bardağa ıuyu korken yerlere tatırdı. 
Bir iki yudum içti. 

- Şimdi ben onlara gösteririm! •. di
yerek, fesini, elbiselerini alır almaz, pa· 
las pandıras dışan .. 

Odadakiler, pencere önünde bir 
müddet ~edllet .•• • Olur l!I, acele ile 
belki bir şey unubnti,tur da döneceği 
tutar. 

Eda yine o eski yeldinneyi giydi; 
yüzünü gözünü ıımsıla örttü. öteki za· 
ten hazır... K.artı sandıktan aldılar. 
Her ihtimale karşı, basılmış tarafını, 
vezirzadenin adını bıçakla kazrddar. Ya, 
va..,.,.cık merdivenı' k ' dl :r:ı- apıyı ara.a ı ar. 
Sokağa kaydılar. 

(Ar~ı V ar) 

Şahap, bir elinde ıhlamurla habni ~-----~---.... -----. 
kaynattığı ikilik cezve, ötekinde çay 
fincanı, odaya girmiıti. Eda, gayet asık 
hir çehre ile, damdan düşer lifı daya
dı: 

- Şahap Bey, beni clikbtle elinle. 
l:lazrr cici annem de buradayken, ya -
nlllda aöyliyeyim. Zavallıcığın ba§nnı -
za gelenlerden haberi yok; sonra hep
aiai ona uzun boylu anlatacağım. .. Bak, 
diyeceğim ıu: Danlma, gücenme, in -
safın varsa biraz da hak ver •.. Ben bu 

T k • Perşembe CUMA 
a vım .JO 1. KA. II. Ki. 

======117 Şevval r 8 Şevval 
Gün doğ11fo 7 96 7 26 
QtlD batı§I 16,50 16,!'0 
Sabab oamazı 625 62:i 
Oğle na.mazı 12 17 12 17 
Ckllldi ıııwıazı 14,37 14,Rl 
A..kşe.m namazı 16;';0 16 50 
Yatsı oam&ZI 1828 18 9.8 
Cıruıall 539 5,39 

Yum geçen g1)nlert 365 1 

hayata artık tahaımnül edemiyeceği.m.. -;.__._ ... .--.... --- ...:.._.--...: 
Adamcağızda renk menk gibnİf, el, 

ayak cb bırakmıştı. Eda devam etti: 

Y1.ltn ıtaııuı günlen 

- Oç geoe evvel camlanmız taşlan
dıl. 

1-Wize çığlığı kopardı: 
- Aman sus, yüreğime iniverecek!. 
Eda, devamda: 

- Bu gece kapımrzm önünde nara 
atıldı. 

Hafizenin ikinci çığlığı ..• 
- Mabeyinci Mehmet Bey mi, Mah

ınu.t Bey mi her kim ise ona da gittin. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiljatrosu 
Tepebaşı Dram kısmı 
Bu akşam saat 

20,30 da 

SÜRTÜK 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

llllllllJllllll 

111...11~ 
11111111il 

Bu akşam saat 20,30 da LJ!J ..r LA 
ve MECNUN 

Gôya derdini yand.n.. Sonu ne çıktı? •. ---------------
o • ŞEHZ .\DEBAŞI FERAH oava cıva. .. 

Kernankaşm boğazında bir tı:kaç. Ne- TİYATROSUNDA 
fea alacak, imkanı yok · alamryor. Uf Büyük Türk 11lü2' 
aöyliyecek, dili sanki akzmın içinde bü- yonisti ve Manye 
rimüt, tek kelime ıöyliyemiyor... tizınacısı 

Eda, daha ciddile§ti: Pr. Zati Sungur 
- Şahap Bey, bu cam çerçeve ta~ -

1-nalar, kapı önlerinde narcı atmalar Her gün fevkaJA 
d . 1 (aimitlere aopa sokuhnasmdan, kapıya e oır program 

lraıyonlar yapılmasmdan haberi yok), temsill~rine deva • 

itimin marifeti biliyor musun? .. Ben bi - edıyor 
Iİyorum. Sizin Süleymaniyedcki kayna· K_A_D_I_K_Ö_ Y_ ,.......,-~~':il 
~hanımların marifeti... SÜREYYADA 

Hafize derhal abldı: 
- Hay hay, ona ne şüphe. O Nefi

le ile şekllre c.ac!tlarmm nıe mal olduk -
lı..rm hen bilirim .. 

Eda, nihayet dananm kuyruğunu ık.o

~ 

P:ızartesi ak.~ar' 
saat 21 de 

Zozo Dalma.s'm 
iştirakile 

PlPlÇA 

Kalemi elime aldım. Ve YA.ZIYa 
başlamadan evvel karşmıda oturan 

bir arkada? sordum: ı 
- Dünyanın ne yolda gibnesini 

istersin? 
Arkadaşım hiç düşünmeden ce • 

vap verdi: 
- Herhalde şimdiki gittiği yolda 

değil ... 
--0--

Filhakika dünyanın gidişinden 
kimse memnun değil. Yeni bir sene
ye giriyoruz. Ve herkes bu gidişin 
deği,mesini bekliyor. 

---o-

Her yeni seneye girildikçe, bir • 
takım taze temennilerde bulunmak 
adettir. Dünyanın umumi gidişini 

gözönünde tutunca, en başta bizim 
Sancak meselesinin biran evvel hal
ledilmesini dilediğimiz muhakkaktır. 

--o-

Daha halledilecek ne gibi mese
leler var? Dünya, hala kıskançqk 

ve kinlerle dolu ... Dı?n<fa bir talom 
mazhariyete ermiı veya kendilerini 
mahrum sayan devletler görülüyor .. 

-0--

Fransa, ekonomik bir intikal 
devresi geçirmektedir. 

ispanyada dahili bir harp cereyan 
ediyor. ltalya ve Almanya asi kuv
vetlerin hük.lmetini resmen tanı • 
mışhr. 

Almanya harpten sonra kaybet
tiği müstemleke!erini istiyor. 

Silahlananların sayısı gittikçe ço· 
ğalmışbr. 

-0--

Uzak Şark kaynaşıyor. Japonya 
senede nüfusunun 1 ,000,000 artb -

Jmı bildinnektedir. Amerika A vru
pa b'uhrannu yabştırmak için nüfu· 
zunu lrullanmi.K .. istiyorsa Üa, her -
hangibir taahhüde girip girmemek 
hususunda ha.la tereddüt ediyor. 
Büyük Harpte ağzı sütten yanmış 
ve !İmdi yoğurdu üflüyor gibidir. 

--0--

Eski dünyaya karşı Yeni dünya
nın bu itimatsızlığı, dünyanın top -
yekUn bozukluğunu velhasıl "bu gİ· 
eliğin gidiş olmadığını,, apaçık gös
termektedir. 

5 - KURUN 31 1. KANUN 1936 ~~ 

Kurnaz Zaha rof 
ilk mağlubiyet adımını nered.e attı? 

Dünkü posta ile gelen İngilizce ga. 
zetelerden "The People., Zaha.rofun ha
yatına dair bir yazı neşretmiştir. Bu
rada Zaharofun nasıl bir Türk düşma. 
nı olduğunu ve mensup bulunduğu Yu
nan milletini de Venizelosla birlikte 
nasıl bir dal.alete sevkettiği bu gaze.. 
tede şöyle izah edilmiştir: 

"1919 senesi kanunusan.isinde Ver. 
say sarayında açılan sulh konferansı, 
bütün dünya mümessillerini Pariste 
toplamıştı. 

Gerçi bu sulh konferansı toplanmış.. 
sa da harp hala Rusya, Lehistan ve 
diğer yerlerde devam ediyordu. Bin
netice sila.Iı komisyoncusu Zaharofun 
yapacağı birçok şeyler vardı. Filhaki
ka Za.harof Pariste iken yeni sila.Iı si
parişleri a.lmağa muvaffak olmuştu. 

Yunan Başvekili Venizelos Yuna
nistanm eski haşmetine kavuşması ve 
bir basübadelmevt temini şeklindeki 
eski emelini beslemekteydi. 

Venizelos harp ganaim.inden kendi
sine düşen paya karşı hiç bir itirazı 
olmaması 13.zmı gelirken bunun h8.la 
tatmin edilmemiş olduğunu görüyor
du. 

Gerçi büyük toprak parçalan al
mıştı. Fakat hiç şüphe yok ki Yunan 
kuvvetlerinin İzmire çıkmasında ve 
1919 senesi nisanında o şehri işgal et
mesinde Bazil Zaharof un parmağı var
dı. 

gelmişti. Bunun "Zabarofçuluk,, mes
leğinin bir diğer örneği olması muh
temeldir. 

Her ne halse, bu plan muvaffak o:ı. 
du; Yunanistana İzmiri işgal etmesi 
müsaadesi verdiler. Ve Yunanlılar bu 
na derhal başvurdular. 

İşte bu, Sir Bazil Zaharof un kahir 
surette ve ilk olarak mağlup oldu
ğu bir sıra hadisenin birinci adımı idi. 
Ve gene bu, Bazil Zaharofun yutmağa 
mecbur olduğu en acı hap olarak kal
mıştır. 

Acaba bu yetmiş yaşındaki AnadC>
lulu Rum, milyonlarca para atarak 
Türkiyeye karşı açılmış çılgınca bir 
harpte binlerce kişinin ölümüne sebep 
olmayı neden arzu ediyordu? 

Şaşılacak şeydir! ... 
Türkler neticede muzaffer olmuş. 

!ardı. Za.harof, vatanperverliğine ve 
gururuna indirilen bu darbeden asli 
kendine gelememiştir. 

Söylendiğine göre Ba.zil Za.harof 
talihi kendisine yaver ol.mıya.n Ana.
dolu seferinde 7,000,000 sterlin kay
betmiştir. 

Venizelosla kendisinin manen mes
ul bulunduğu 200,000 hayat kaybolma
sından başka Yunanistanda terakki sa
atinin de on sene geriye almmasma 
sebebiyet vermiştir. 

Paristeki yüksek ş(lra, sulh şartla
rı hazırlamakla meşgulken Venizelos, 
Türklerin İzmir m.mtakasında hrristi-ı 
yanları katliam ettiğine dair vesika 

Hele son zamanlarda Ata.türkün, 
112aklan büyük bir ihata ile gören de
hası delaletile yeni bir Türk milletinin 
canlanması karşısında Zaharof - Türk 
lere karşı olan düşmanlığı yUzünden • 
kimbilir ne kadar acı duymuştur!.,, 

~ kabilinden birşeyle konferansa çıka .. ! 
iki aya yaklaşan bir zamandır --------------------------

Madrit muhasara altmda •.• Ve her G ez i n ti 1 e r : 
gün gelen yeni telgraf haberleri ve
ya radyo neşriyab, "Madrit'in mer
kezinin asiler tarafından bombardı
man edildiğini,, bildirmektedir. 

Bu ne sağlam merkez noktadır 

ki ha.la bombardıman edilebaiyor. 
Dünyanın o kısmında, topraklar o
yulup da dibi çıkmış olsa gerektir. 

--0--

Madritte kışın öyle sinsi ve 
zehir gibi bir rüzgar esermiş ki: "in
sanı öldürür, fakat kandili söndür -
mez" diyorlar. Kışın sokaklarda do
narak ölmüt insanalara rastlanırmış. 

Maclritin üzerinde şimdi öyle ba
riz ve gürültülü · bir fırtına kopuyor 
ki, zavallı İspanya hall<mm talihini 
söndürecek. 

ilkbahar Selleri 
Büyük Rus edibi İvan Türgeni

ev'in çok me§hur bir romanıdır. 

Fiyatı: 75 k:ıruştur. 

L i Z A 
Bu da ayni muharririn bir roma. 

nıdır. Bu roman neşrolunduğu za
man bütün Rusyayı ağln.tmıştı. 
Her ikiRi de Samizade Süreyya'nm 
sala.hiy1;;tli kalemiyle dilimi?.e çev
rilmiş ve "Dii"l tıe }?arm., terciime 
külliyatı arasını:.. g:rmiştir. Bunları 
mutlaka alınız ve okuyunuz. 

inmeli Istanbul ! 
Geçenlerde bir akşam, apansız 

gelen bir ölüm karşısında şaşırıp 
kalmıştık. Gönlümüzdeki acı büyük
tü; fakat son vazifemizi ona layık 
bir şekilde yapmak İstiyorduk·. 1Ik 
akla gelen şey, ailenin yakın varlık
larına haber vermek, oldu. ··suadi -
ye" ye bir yıldırım teli yazıp gönder
dik. Yarım saat sonra kağıt geri gel
di: 

- Suadiye telgrafhanesi kapalı -
dır! 

Dediler. Ye ancak sabahın dört 
buçuğuna doğru başvurmadık yer, 

rahatsız etmedik kimsi! bırakmadık
tan sonra, polis merkezleri vasıtasile 
dileğimiz yerine getirilebildi. Bu pa
zar günü de, ben, .. F ~ner" e bir tel
graf çekmek istemiştim. 

- Öğleden sonra kapalı! 
Cevabını verdiler ve altına, .. ya

rın çekilmek üzere,, kaydını koma • 
mı istediler. 

Karşılaşmadan bilmediğimiz, öğ -
renemediğimiz kim bilir daha ne giz
li dertlerimiz var!.. Fakat doğrusu -
nu isterseniz şu telgraf işi, acınacak, 
üzülünecek bir haldir. Demek. belli 
bir saatten sonra, lstanbulun muha • 

s. Gezgin 

bere vasıtalarına inme iniyor. Tel • 
gr.:ıf telleri örümcekleniyor. Belki 

"telefon daha kolay!" diyeceksiniz. 
Ama unutmayınız ki yedi yüz binlik 
1stanbulun telefon defterinde, ancak 
on beş bin isim var. Bu, şunu gös • 
terir, ki burada telefon, ancak pek 
seyrek talihlilerin hizmetini gören 
pahalı bir uşaktır. Şehrin asıl büyük 
kalabalığı, anavarlığı, başı sıkılınca 
kendini "telgrafhane" ye atar. 

Yukarıda, iki örnekle bunun ne 
kadar bozuk i~lediğini anlattım. Bel· 
ki küçük yerlerde makine başına 
bağlı nöbetçi kullanmak zordur. Bel
ki bunun bir para tarafı, bir idare 
yam vardır. Fakat ne olursa olsun, 
hiç bir engel, Türkiyenin en büyük, 
en kalabalık ve en ileri bir şehrinde 
bövle bir "felc" ooğı~lanamaz. 

Köylerde "radyo" kt:rmak dava• 
sım gi..iderken, şehirlerin muhabere 
damarlarını nasıl kesebiliriz'? Hiç 
şünhe etmiyorum, bu n oktada, bu 
anlayısta herkr.s benimle beraberdir 
ve pek yakın bir gelecekte, artık bu 
türlü şikayetler ıçın kendinde hak 
bulmıyacaktır. 



İ=M=a=d=a=m=S=l====-m=p,=s=o=a=· 1Rnkaradan: 
Büyük bir kralı tahtından 

hayatı 
öıtıo nl'frlyau: . 

vazgeçıren kadının Saat 12,30 plAkla. Tllrk muslklsL 12,50 
Havadis. 18,0:S Pllikla hn!it mUzlk. 13,25-H 
Muhtelif plAk n~riyatı. ·===== Ya~n: ftEWBOLD ftOYES =====· Akşam netrlyatı: 

Kralın yenilmez iradesini bir tek kişi 
mağlup edebiliyordu: Mm. Simpson ! 

sııat 18,30 pllkla dııns muslklsi. 19,30 
Konferans: Doktor Ali Şt.lkrü taratmdan. 
çocuk eaırınege kurumu hakkında, ·doktor 
Ali ŞUkrü tarafından. 

20,00 Asri sinemadan naklen tayyare yıl 
bqı plyango1JU ke§ideainln nakli. 21.30 Safi 
ye ve arkada§larr tara!1ndan Türk muslldsl -4-

Dünyada bu derece kadın, bu kadar 
derin bir surette hakiki plan Wallisi se
venler, bu kıt ile beraber bu facianın 

da bitmesini ve bir prenı ile bir soban 
kızının en heyecanlı aık maceralannın 
ilkbaharla beraber en güzel aafhaımö 

girmesini temenni etmelidirler. 
Rütbe, derece ve mertebeler onun ı 

i in ehemmiyetli değildir. İsmi, Gal 
p cnsi olan Sekizinci Edvart, veya 
V indıor veyahud da sadece Tomi At
kins olsun, Walliıin müstakbel zevci 
doatluk ve muhabbet telkin eder. O, t· 
linizi samimiyetle sıkan, 
içine bakarak ''hello 1,, 
sanlardandır. 

gözlerinizin 
diyen cins in-

Kral litife etmeği sever. Latifeleri 
İngiliz varl olmaktan ziyade Amerikan
varBir. Resmiyet, karşı istiğnası meş

hurdur. Mesela ilk görüştüğümüz za· 
man tlzerinde bir İskoç clbisesı bulun
duğunu söylemi§tim. Fakat gahsiyetinin 
kuvveti, bu giyim meselesini derba: 
ortadan kaldmyor. O derecede, insan 
onan ne giyinmig olduiunu fark bile 
etmiyor. Eğer ben, o akşam İskoç elbi· 
sesini giydiğini söyledim ise, bunun se. 
bcbi sadece malumat vermek içiııdi. 

:Fakat ~imdi düşiinüyorum da, gömleği 
nin rengini bir türlü hatırlıyamıyorum. 
Ayakka.plan zannedersem siyahtı. Ama 
buna 1-.at'iyyen öyle idi diyemem. Kat'· 
İ} yen emin olduğum bir şey varsa o da, 
heyeti umumiyesinin, kralın çevik ve 
sporcu tavırlarına, sanım başına, ocak 
başmda rahat bir akşam geçirmek se
\0İncinin parlattığı gri gözlerine pek 
!.lygun gittiği idi. 

Sek~zinci Edvard, muhavere esnasın
da kendisine "Majeste,, denilmekten zi 

ade kısaca "Sir,, denilmesini ister. Deb 
ebeden hoşlanmaz. Ve tahtta bulunıdu 

gu zaman söylediği birkaç nutukta da 
krallara mahsus bir ifade olan "biz., 
diyecek yerde "ben., demişti. 

Sekizinci Edvard, yirminci asırda 

y.aşııd~ğını biliyordu. B:ızı anancleıin 

moöas1:11n geçmi§ olduğunu sevinerek 
götüyordu. Ve şüphesiz bu sebepten ·do 
1 .. yıdır ki bir Amerikalıya aşık olmak
fa kalmadı, fakat onunla evlenmek ka· 
rıırmı da vermiş bulundu. 

Kral musikiyi sever. Bilhassa, İskoç 
y ya mab .. us gaydalarlıı çalınan daüssı 

lı musikiyi sever. Belvedere §iltosun
da bulunduğumuz ilk akşam, ) emekten 
kalkarken, hane; sordu,: 

- Benim gaydacımı dinleoek isterse 
niz, çok iyi çaldığım söylerler. 

- Çok memnun olurum Sir. 
Kralın emri iizerine gaydacı P"elip 

kapmm 8n tarama oturdu ve eski is
Jrıoç havalannldan çalm ~a ba~ladı. Dört 
bq hava sonra, görüşmek arzusunda 
bulunan kral: 

- Söyleyin, dedi, arttk yeti§ir. 
Biz:azt kral da gayda çalar. Bu garip 

merakı, onun saray merasimine mahsus 
ceketlere karşı gösterdiği ho~nutsuz

lağunu, ve merasimle başının hiç de hoş 
olmayışını izah etmektedir. Kimse 
onun faadıru yenememiştir. nu inad da 
hiç de arsrz bir çocuk gibi har ket et
mek veya zittiyet çıknrmak iddiası yok 
ttı. Sadece, kendinden emin ve mi.lsta
k:il bir insanın mağrur vaziyeti vard~. 

Birı;ok kimseler §UD2 inanmışlardır 

ki, kralın izdivacına muhalefetin bu dere 

tan~n pek çok evvel, düımanları ve halk şarkıları. 22,30 Saat ayan, Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesı günün programı 

onun huıusi hayatını tenkid ediyorlar- 23,00 Son. 
dr. Bilhassa, barlara gidişini ve zarafe. !!fm--·-------------.. 
tinin, ııklığm en önünde bulunuşunu. 
Ve fÜphcsiz, geçen pazar günü Canter
bury bat piskoposunun, kralın bazı hal 

BORSA 
30 12 935 

]erinden bahsederken, onun hakkında 11--------·--------ı 
"itiyatları ve yaşayış tarzı, milletinin 
en kuvvetli ananelerile en iyi insiyakla
nna zıttır., deyişinden maksadı buy•:iu. 

Sonra, bütün İngiltere için malum. 
dur ki, kraliçe Mari, Edvard ile Wallis 
in hiç olmazsa bidayette, ahbaplıklarına 
müsait davranıycrdu. Oğlunun böyle 
bir dostluktan ancak kazanabileceğini 
tahmin ediyordu. Bugün Eclvar<l, itidal
le i~mektedir. Bunu söylemek kafidir. 

Bir ıey daha var. Windsor dükası 

yerinde duramaz. Golf sahasında olsun, 
Mecliste olsun, evinde olsun, mütemadi
yen, hareket etmesi lazur.dır. Onu otur 
muş bir halde görmek nadirdir. Otur. 
sa bile pek az oturur. Ba§kaları konu
şurken, o, odada, bir aşağı bir yukarı 
dolaşır. Mütemadiyen eski bir t~koç 
şarkısı olsun, en son çıkan bir şar!~ı ol
sun, mırıldanır, duru,. Edvard az uyur, 
fakat vücl.l':Iu uykusuzluktan bir rahat. 
sızlık duymaz, daima çevik kalır. Açık 
renk gözleri, parlak teni malamdur. Bu 
itibarla onu görenler, daima bir sabah 
ıezintisinden dönüyor sanırlar. Çalış· 

mak .. seyahat etmek .. İstediği kadar. 
Edvardın yegane zay;f noktası, kolay
lıkla soğuk almasıdır. 

Eğlenceleri? evvela, tahta çıkınca, 

kral, çok sevdiği sürek avlarına, tazı. 
Iannı terketmek mecburiyetinde kaldı. 

Hlı.alAnncıa yıldrıt IO&J'\•UI olJuılar, tın 
rlade muamele ıoreolt<rdl6 Kaıı.amlaı 
4A4& ı:: de ıwıııuuı ..ıır~ U,)"ııtbn.ur 

~ARALAR 

• Sterlin !S.IJJ. •Şilin Avıa 

•Dolar t2t 7:ı turya ~ 8 -
• Fran'k 117- •Mark ~s -
•Liret ~h - • Zloti 2~ -
•Belçika Fr 5 - • Pengo ~\-

• DrahmJ 2\- • U!y lf -
• tsvıc.;re FT t.ıö.- •Dinar r2 -
•Leva .as.- Yen 
• P'lorfn t)i,- • Kron İS\"eç ~2 -

Kron Çek.. su- 'Altın 101b -
Pezeta - •Banknot 14b 

C 2"-K L ER 
• Lonc1ra 6·!t.- • Viyan .. ..~i:ı 

• Nevyorlı l V~lı • MaJrld l.t2 
• Part.t li 2 • Berlt.D 1911~4 

• Mlltlnc lb.t l:!ô • Varşon '2012 
• BrUkıel •. fı81b • Budapqte UI07fı 

• AUna 7 ~· J;!:. • Bllkrııt ıı 7 -tı 
• Cenevr• ti 4!;:12 • ueıırrao " 4 ~ 

• Sotyı rı4,4)\:! • • Yolohama 278 
• Amstert1em 1 ~41j2 • Moskova :!b ili 

• PrnR ~2.fil •t .- Stokbolm l!, J2·U 

ESHAM 

lş Bankası ıo - rramval' "·" 
Aııadı)IU 2••o (,..'lmento llU> 
Reji ~o Otıyon Del )(~ 

Şlr ffayrfy Sark neı 1() 

* Merkez Baak 69- Balya .'1(1 

U. Sigorta .lM Şıuk m. ecTA 
Ponomoııb reıeton .oo 

Ailesi ve müsteşarları bu sporun bir hü !-----------------• 
kumdar için çok tehlikeli olduğu üzerin sttkrazler fahvlllef 
de mutabık kaldılar. Fakat Edvard da· • ll133 T.Bor ı l:'l:! 7it. lClektrllı 
imi atla koşmanın hasretini çekti. Kula· • • • • D 

21 u7
· ~·n 

~ d d • b• b " • • m ı!l,llO ttıhtJm 
1;•n a aıma ır oru sesi vardır, ve e. lltık.Dl\bJU :ı ı.b • A.ıadotu 1 "'''1 

17 2~ • Ana'1olu O t l. lt) ğer bir yere yerleşirse, kendiıri1e bera· 
ber, çatısının altında muhakkak atlan 
da bulunacaktır. 

Şimdi, en çok sevdiği eğlencelerin 

den birisi olan tayyarecilik ile de meş
gul olabileceği muhakkaktır. Bundan 
sonra, en küçük vesile ile, onun tayyare 
ye, yolcu olarak değil, fakat pilot olarak 
bindiğini göreceksiniz. 

(Arkası var) 

htanbul Aıliye Üçüncü Hukuk Mah
kemeai Baıkanlı(?ından: 

Ester Terziyan tarafından Beyoğlun-
da Tepebagında (Fara) Yeni Necip a
partunanmda mukim Edvar Tcrziyan 
aleyhine mahkememizin 936/ 1514 nu
marası ile açılan ihtar davasında müd-
deialeyh Edvara ilanen davetiye tebliğ 
edildiği halde mahkemede isbatı vücut 
etmemesi hasebiyle hakkında gıyap ka
ran ittihaz ve il4nen tebliğine karar ve

ErgenJ btlk 
192fl A M 

* s. ıı:rzuruı:ı:ı 
Anadolu m 

U:'I - • MUm..ıoa1J A ~li :$~ 

VAKiT cep k'tapları No. 6 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RlFAT 

VAKIT Matbaası 
1036 

rilmiş ve muhakeme 3.2.937 saat on --+--------------+-
üört talik kılrnnuş olduğundan yevmi 
mezkurda müddeialeyhin gelmediği ve 
bir vekil dahi göndermediği surette gr· 
yabındn muhakemeye devam olunacağı 
ve bir daha mahkemeye almmıyacağı 

tebli at makam na kaim olmak üzere 
ilan o!unur. 

(V. No. 20026) 

Fiyatı: 20 kunı.s 

ZAYt 
Davutpaşa ortamektebinden aldığım 

tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yolctur. 

248 Hüsevirı oj;lu Zcydüllah 
(V. No. 20027) 

ce şiddetli oluşu ve adeta V.r fırtına ko- Istanbul v·ı A t• z·r t parmasına seb::p. kralın sarih bir suret- 1 ay e l 1 a a 
t(' it <:.tsizliğidir. Edvard, krallık vazife oı·rekto··rıu··g"" u·· nden: 
terinin bir imza makinesi haline girme-

sine itiraz ediyordu. Neden böyle .. Niçin Kartal, Kadıköy, Üsküdar ilçeleri çevresindeki ev ve köşklerin bahçe
:.öyle? · Kral, kendisine imzalanmak ü- lerini süsleyen Çam ağaçlarında tahribat yapan kese tırtılları ile geçen sene 
zere getirilen kağıtlar icin mütema'diyen - · • b de h · ·· -

11 d V 
J b b. k oldugu gıbi u ıene e emmıyet1e mucadele yapılacaktır. Agaclan bu 

cua CT soruyor u. c şayet se e ı en- . . . .. "<- ~ •••• 
cfü;ine anlatılmazsa. imzalamıyordu. haşerattan kurtannak,ıçm tatbık olunacak mucadele şekli çamlarda goru· 

Kralın bu yenilmez iradeshıi. dünya-
1 len tırtıl keselerini toplamaktan ibarettir. 

ds hır tek kişi ~ğlup edebiliyordu: Bahçe sahipleri ve alakadarlann a~açlarındaki tırtıl keselerini topla -
W His. Onun lir tebessümü, impara- malan 1528 No. lu kanun iktizasındandır. 
;ok. 'uğun en wkuvvetli imwunm muvaf·, Keseler bu ay içinde görülmeye başlryacağmdan muhterem halkın 
• . olarru:drı,rı yerlerde muvaffak olu-, .k. ·k- k d l d k" • · 

, ,.,. .. w b. • :a k" . .. ı mcı anun sonuna a ar crun ar a ı brtıl keselcnm behemehal toplama -;•orcu. .uUoıa ragmcn, ırı v•e tnın yu- 4 

~nnden. bfrl lSteki için bu kadar ıstrrap ı lan liznnda. Bu lizimeye riayet ebniyetlerden mezlrur kanunun 28 inci 
çekeceklerdi. il maddesine göre on lira para cezası alınacağı gibi haklarında aynca takibat· 

Faka' kral cfaha Madam Simpsonu ta yapılacağı ilin olunur. (3844) . ~ .. 
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Adliye terllleri 
240 kişilik liste 

Yer:erinde ipkaen terfi eden
lerin isimlerini neşrediyoruz 

Ankara, 30 (Telefonla) - Adliye hakimi Hamdi, İstanbul adli ihtisas 
veka.lctinin 240 ismi ihtiva eden terfi hfıkimi Atıf, tstanbul sulh hakimi Mus 
listesi yüksek tasdikten çıkmı~ ve atfı- tafa Hayrettin, Ankara sulh hakimi 
kalılarına tebliğ edilmi~tir. Karama- Süreyya, İzmir müddeiumumisi Asını, 
meyi aynen yazıyoruz: Üsküdar hukuk hakimi İrfan, İstan-

YERLERINDE IPKAEN TERF'l bul ticaret mahkemesi reisi Faiz, Gö-
ETTIRILENLER riln mahkemesi reisi Mehmet Hulıisi, 

İzmir icr:ı. hakimi İsmail Hakkı, !sta.nbul adli ihtisas müddeiumumisi 
Ankara ceza hakimi Abdülkerim, An- Mehmet Mithat, İstanbul asliye hukuk 
kara icra hakim muavini Ali Kemal. reisi Suphi, Çanakkale mahkemesi re. 
Edirne Cumhuriyet müddeiumumisi E- isi Cemal, İstanbul asliye hukuk mah
dip, İzmir sulh hakimi Alımet, Anka- kemesj reisi Ahmet İrfan, İstanbul a
ra hukuk reisi Vehpi, Tekirdağ azası ğırceza reisi Mehmet Refik, Bitlis sor. 
Abdurrahman Ziya, Sivas müddeiumu- gu hakimi Nuri, İstanbul asliye hukuk 
misi Osman Saim, Balıkesir hukuk hfl- reisi Mehmet Zeki, Temyiz raportörU 
kimi Arif, İzmir icra muavin hakimi Mustafa, İstanbul asliye ceza reisi Sa
Nimet Hamdi, Diyarbekir adli ihtisas dettin. İstanbul müddeiumumisi Hik-

' ha.kimi Sadık, Trabzon hukuk hflkimi met, muavini Mehmet İhsan, Bitlis 
Mehmet Nuri, Eızincan mahkemesi re- mahkemesi reisi Ali Hikmet, Üsküclar 
isi Abdullah, İzmir ticaret mahkemesi ceza hakimi Mehmet Emin, Kemah 

reisi Mustafa Necati, Muğla müddeiu- müddeiumumisi Memduh, İstanbul ~· 
mumisi Rngıp, Bursn ceza hakimi Mus Iiye hukuk reisi ~fahmut Salll.hattin, 
tafa Nuri, Antalya hukuk hakimi Rn- Çatalca hukuk hakim} Şevket, Bursa 
uf, Sungurlu hukuk hakimi Dervi~. hukuk hakimi Mustafa Lfıtfi. Derince 
Manisa mahkemesi reisi İsmail Rasim. mahkemesi reisi İbrahim Hakkı. 
Maraş mahkemesi reisi Ungur, Kocaw Naklen terfi ettirilen adli··ccileri
eli mahkemesi reisi Nail, Manisa müd- mizin i~:mıerini de yarınki sayımızda 
deiumumisi Rifnt, Mardin hukuk ha- yazacağız. 
kimi Mehmet Emin, Ordu hukuk hf'- ---------------
kimi Mehmet Hilmi, Tokat müddeiu
mumisi Ali. Zonguldak miiddeiumumi
si İsmail Hakkı, 1zmir ceza hakimi 
İsmail KeMalettin, Aydın müddei11m1·
misi Reşit, Samsun müddeiumumisi 
Ethem, BLrhaniyc müddeiumumisi 

İf izor 
Yazımızın çokluğu .ıJan dolayı b..ı • 

gün (Bir Zabitin Hatıraları) tefrikamr
zı dercedemedik, özür dileriz ... 

Haydar, Aydın mahkemesi reisı Ah-ı~--------------ı 
met Mithat. Eskişehir mahkemesi re- lstan bul Har· ci Askeri 
isi fbrahin Ethem, Sinop mahkemeF· 
reisi AbdUlhazif, Zonguldak mahkE'- Kıtaatı l ı an arı 
mesi reisi Ekmel, Manisa hukuk hA· jlıı!!İ!İ!!!!!~iıii•ıii.--ıııiıııııiiiiii-iiiiiiiiiiiiii .. Iİİİıiiiil 
kimi Galip, Söke hukuk hakimi Ali, 
Adana hukuk hakimi İbrahim Senih, 
Balıkesir ceza lıfıkimi Hüseyin, Nev
şehir mahkemesi reisi Ömer, Bursa 
hukuk hakimi Hasan Hilmi, Ordu mah 
kemesi.reisi Ahmet Cevdet, Bursa hı.:
kuk hakimi Arif Sırn, Bursa ceza ha
kimi :Mustafa Nuri, Konya hukuk ha
kimi Mehmet S:ı.bir Palo, sorgu hakimi 
İsmail Hakkı, Şibinkarahisar mahke
mesi reisi Cemal, Diya.rbekir mUddei
umunıi muavini Mehmet Sadık, Rize 
mUddeiuınumi muavini Doğan. Ka~e
ri mahk~mesi rciı:ıi Sait, Yozgat mah
kemesi reisi İbrahim Ethem, İzmir hu 
kuk reisi Hüseyin Hüsnü, I> ırdur malı 
keme.si reisi Seyit Yahya, Gaziantep 
mahkemesi reisi İbrahim Ethem, Kon
ya ceza hakimi Abdülaziz, Afyon malı 
kemesi reisi Yahya Sezai, Muş sorgu 
hflkimi Mürşit, Afyon hukuk hakimi 
Mekin, Balıkesir müddeiumumisi Hü
seyin Arif, Göle sulh hakimi Hamdi, 
Afyon icra memuru Ali, 1zmir hukuk 
hakimi Bilfll Hilmi, Ankara hukuk re
isi Naili, Afyon milddciumumisi Meh
met Tevfik, Ki.ıtahya hukuk hakimi 
Mehmet, Konya mo..hkemcsi reisi Meh
met Sadık, Kastamonu hakimi Emin. 
Artvin müddeiumumisi Ali Rıza, Kar
tamonu mUddeiunmmisi İlhami. De
nizli hukuk h9.kimi Ali Hnkkı, Hayra
bolu miiddei ımumisi Hasan Hamdi, 
Kastamonu mahkemesi reisi Nuri, 
U~ak mahkemesi rC'isi Mustafa Erdem, 
Muğla mahkemesi reisi Mes'ut, Şa,·

şat müddciumumini Hamdi, Çorum 
mahkemesi reisi Ali Afif, Çankırı mah 
kemesi reisi Tahsin. Gelibolu hukuk 

Her bir kilosuna biçilen ederi 130 

kuruş olan 16500 kilo pamuk ço • 

rap ipliği kapalı zarfla almacaktır. 

Şartnamesini 107 kuru!& almak ve 
örneğini görmek istiyenlerin her gün 

Komisyona gelmeleri. llk teminat 

mikdan 1608 Lira 75 kuruş~ur. l -
halesi 11-1-1937 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. Münakasaya girecek

lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazıh vcsikalan 

ilk teminatları ile birliki.e teklif mek

tuplannı ilahle saatinden en az bir 
saat evvel Anlca;ada M. M. V. Sa· 
tmalma. Komisyonuna vermeleri. 

(544) (3737) 

Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 

405000 kilo ot kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuş~ur. 

Muhammen tutan 19542 lira 50 
lmruş olup ilk teminatı 1474 liradır. 
Şartnamesi Konyada Kor ve lıtan • 

bul, Ankftra Levazım amirlikleri sa· 
tmalma Komisyonlarında görebilir • 
Jer. Eksilbne 12-lkincik&nun--937 

salı günü saat 11 de Kor Satmalma 
Komisyonunda y~pılacaktır. istekli
lerin 12-lkincikanun-937 eh gü· 
nü saat ona kndar teklif mektupla • 

nnı Konyada Kolordu Satmalma Ko

misyonu Başkanlığı!la göndenneleri-

( 545) (3789) 

Müessesatı Ticariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba§mm yakla,ması dolayısile müessesatm yapacaklan se

nelik ilan mukavelelerile HABER ve KURUN gazetelerine verecek
leri ilanların yalnız Servirimiz tarafından yaptmlacağmı ve bilvasıta 
ilan almmıyacağını alfiJcadar müesseı:>elcrin şimdiden göz önünde bu-
!tmdurmalanru dileriz. V A, K O T 

Prrcpaganda Servisi 



il 

Türkiye Cümburlyet Merkez Bankası 
26112 t 1936 vaziyeti 

AKTiF Lira PA.SıF Lira ...... 
Altm ısaf1 kilogram 17.09J.76 
Baııkno~ • 

24.042.347.02 
,, 7.81.l.664.-

804.mB.78 32.659.049.80 

Sermaye, , • • 
ihtiyat akçesi • • 

• • 
• • 

11.000.000-
1.551. 182.53 

Ufaklık, • • 
Dalılldeld !ılubabirler : l'edav1lldek1 BanknoUar: !L .447.158.89 .447.158.89 rurıc 11nu1ı: • 
Darlçtekl muha111.rler: 

dlSvtzıer. 68. 775.91 

Altm satı kllograt 5.709.Q.M ~ 8.030.2'l9.64' 
Altma tahvUJ kabil &e.rbeat 

Deruhte edilen evrala oaktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan ba.zlDe tarafın. 
dan vaki tediyat, 

~Lı 58. 7 48.563-

ı.L. 12.064.611-

Diğer dlSvizler ve borçlu 1 
Deruhte edilen evrakı naktiye-

baldyeaı., • • iL 146.68.3.952-
Kar§ılığı tamamen altın olarak 1 kllrlng bakiyeleri • • • • 33.620.113.04 41.719.118.59 

Hazine tabvWert: ı ted&v1lle ua.veten vazedilen L. 19.000.000-

Kanunun 6 .,.. 8 inci mad. 

Deruhte edllen evrakJ aaktiye t 
karşılığı. 158.748.563-

1 

Reeskont mukabill ua.veten ted.~1 ,. 13.500.000- 179. 183 952. -
va.zed. ı; 

d.:ılertne tevfikan Hazine tara.- Türk Llrıısı Mevduab 14.756.303.78 

i 
Dövlz faallbüdatı: 

Altın ta.ııvill kabD dövl%1er ı:ı.. 6.507.94 
Diğer dövizler ve alacaklı 

ldlrtn~ bakiyeleri • • • . L.2?.2~9.~05.Si 22.2~6.(113.81 

tmdao vaki tediyat. ,, 12.064.811- 146.68.1.952-
Senedat cftzdaıu: 

Haz:Uıe bonoları, • • ,. iL. .430.281.67 
Ticarl eenetıer , , • . I,, 27.277.995.18 27.708.276.85 
&bam ıre TahYO&t eftzclanı: 1 Muht.ellt , 1 ı • 1 82.497 .636. 77 

ıl JUyen.in k&r§ıhlJ esham Vf' L.37.170.340.23 
{Deruhte edilen enafa ıı~ 1 
{tabvilAt lt1bar1 kıymetle 1 

B Serbest esham •e tab'11!t L. 3.979.848.3; 41. 149.988.58 
Avanslar: 

Altm ve dtviz Uzeıine ••••• 
Tnbvt!At llzerfne &Yan& 

2.008. 705.6.1 
• 7.205.577.~I 9.214.283.44 

4.500.000-
1 1 J. l "13.260.74 
31~.~~.~ Yekft.ıı Yek8n 

2 lııl.art 1933 tarihin.den lt1bareD: 18konto aacıcu .)'U%<Je fi 1-2 _ AltJr Uzerllle avıı.ı;11 vtızde t 1"2 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksHtme komisyonundan: 

Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı mukavelesi fes· 
hedilen Heybeliada Verem Sanatoryomuııwı az\ 900 çoğu 1200 damacana 
iyi ıuyu açık eksiltmeye konulmU§tur. 

1 - Eksilbne 6-1-937 Çartamba günü saat 14,30 da Cağaloğ -
Junda Sıhhat ve İçtimai Muavenet M udürJiiğü binasında kurulu Komis 
yonda yapılacaktır. 

2 - Tı-hmini fiat: Beher damacana ıu için 56 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 50 lira 40 kuruştur. 
4 - istekliler şartnameyi her g ün komisyondan görebilirler. 
5 - J5teldiler cari seneye ait n car•t odas• vesikasile 2490 sayılı ka 

nunda yazıb belgeler ve bu ite yeter tnu\•akkat garanti makbuz veya ban 
ka r:ıektubu ile belli gün ve saatte Komasyona ge,meleri. (3683) 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrlklye TUrk Anonim 

Şirketinden: 
Tesisatı Elekbikiye Türk AnonÜn Şirketi, memunnm 1936 

,. • . " b ,, nkt " tatil'' t...!ı . ı senesıne aıt pem e re e ve mus §eKI de hüvıyet kartla.n-
nm 1 lkincilmnun 1937 den itibaren ipta.J edilerek 1937 senesi için 
muteber olmak üzere "mavi'' renkte ve 41mustati] şekilde kartlarla 

1 tebdil edileceğini · muhterem müşterilerine arzeder. 

Mezkllr kartların bat tarafında şirketin ünvanı yani ''TESİ
SATI ELEKTRlKIYE TÜRK ANONİM ŞiRKETi" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olnuyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmahdır. Şirket, müşterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmeınelerinden tevellüt edebilecek olar 
neticeler için her mes'uliyeti Jttncliden reddeyler. 

DiREKTÖRLÜK ----- ~ . . . . . . ~ · ~~ 

Jstanbul Barosu Başkan'ığJndan: 
" Baromuzun 1095 kütük sayısında adı yazılı Eyüp, Otakçdar, Fethi 

Çelebi mahallesi, Mesçit sokak, 24 nwnarah evde avukat Mehmet Halit 
bir ay müddetle meslekten menedilmiş ve lstanbul C. Müddeiumumiliği 
tarafından 29-12-936 tarihinde mahkemelere tebliğat yapıhnıştır. 

~----......................... ~ 
Mühim ilan 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil" renkte ve 
mwıtatil şekilde hüviyet kartlarmm 1 tkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 aenesi İçin muteber olmak üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil şeklinde" kartlarla tebdileclileceğini muhterem müşterile· 
rine bildirir. 

MezkUr kartlann baı tarafında tirketin ünvanı YL"li "7ÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞİRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdrr. 

Bu evsafı muhtevi ohnıyan kartlar wıulüne gayri muvafık adde-
11 dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket,. müşterile-

1 
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler ir1n her mcs'uliyeti şimdiden reddeyler. DİREKTÖRLÜK 

l 
lstanbul Levazım amirliğil 

Satına ima 
Komisyonu ilanlar. M-W-

Ordu Hastaneleri için 24 kalem 
porselen tabak ve kaseler ile madeni 
kaşık, çatal ve saire 15--1-937 Cu 
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
satmalma Komısyonu 4 ~çık eksilt 
me ile münakasası yaphacaktır. Tah· 
min bedeli 2393 lira 90 kuruştur. 
llk teminab 179 lira 54 l<uruştur. 
Şartname ve nümuneleri Komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin belli saat
te Komisyona gelmeleri. 

(271) (3856) 

Harp Akademisi hayvanah için 
170 ton yu1af 6--1-937 Çarşam • 
ba günü saat 15 de Tophanede Sa
tınalma 'Komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 10625 li · 

1 

raclır. ilk teminatı 796 lira 88 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi komis -
yonda görülebilir. isteklilerin kanu-
ni vesikalarile belli saatte komisyo • 
na gelmeleri. (272) (3855) 

KURUN doktoru 1 
Necaeddin Atasaeun 

Her gün 16,::!0 dan 20 ye kadar 
La.Ielide Tayyare apartımanlarm
da daire 2 numara 3 de hastaları. 

nı kabul eder. Cuma rt P"i glinleri 1 " 
den :20 ye kadar muayene parasız. 
dır. 

lstanbul Asliye 
Mahkemesinden: 

,. 
4 üncü Hukuk 

Hatice Vedia vekili avukat İsmail 
Hatip tarafından General Abidin ve Ra
sih Dino varisleri olup Şişlide Harman 
sokak Papa Dalyan apartımanırun 5 nu
marasında oturan M üeddet ile Şi~lide 

Hacr Mansur sokak Ancelika apartı

manında oturan Abidin ve yine mahalli 
mezkürda oturan Ali vesaire aleyhleri
ne 936/ 525 numara ile açılan alacak 
davasından dolayı müddeiaelyhlere da
va arzuhali ve mahkeme günü Hanen 
tebliğ edildiği halde muhakeme esna-ı 
srnda hazır bulunmadıklarından gryap
larmda mahkemeye devam olunarak 
ke~dilerine bu baptaki gıyap kararının 
ilanc:ı tebliğine ve muhakemenin 15.2. 
937 pazart~i günü s~at 14 de bırakıl
ma:>ına ve k ndilerine ilin· gününden iti
baren bir ay mühlet verilmesine karar 
veriim:ş olduğundan yukarda adları 

ve adresleri yaz·lı müddeaaleyhler yazr
lr muhakeme gün ve saatinde mahke
mede hazır bulunmadıkları veya bir ve
kil göndermedikleri takcfüde gıyapla

rında mahkemeye devam olunacağı ve 
bu baptaki gıyap kararları mahkeme 
duvarına asılmış olduğu ilan olunur. 

(V. No. 20025) 

1 - Kl~'!JN 31 1. KANUN 1936 !!!!!!!!"!"' 
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Kitap Evinin 

YILBAŞI 
Hediyeleri 

!i Kütüphanemiz, sayın müşterileri-
:::: ne. birer yılbaşı hediyesi vermeği ka-.. .. 
;: rarlaştırmıştır. 

ii Bunun için 1 Kanunusani 937 ta
!İ rihinde çıkacak olan KURUN gaze• !i tes~nin senebaşı nüsha~ını al':',1ak ka
İı fidır. KURUN gazetesı bu nushası -
!; nın baş tarafına konacak ilanımız~a 
:: bir numara bulunacak ve bu numa -
ii rah krsım oradan kesilip saklanacak- tır. 6 KAnunusani 1937 Çarşamba 
El günkü KURUN gazetesinde kazanan numaralar ve kazandıkları hediyeler 
i! ilan edilecektir. :: 
ii 
ii 
:ı .. .. 
:: .. 
:: 
ı: 
ı: 

Hediyeler 
l inciye 38,95 lira kıymetinde 60 ciltlik Dün ve Yarın kolleksi;fonu 
2 nciye 27,50 .. ,,, 40 ,, Dün ve Yarın kolleks:iyonu 

... ---5 :: 

. • : 
i 

i 
: . 

. . 
.. .. 
:: .. .. .. 3üncüye14,25 ,. ,, 20 " Dün ve Yann kolleksiyonu 1 
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4 üncüye hviçrede gayet nefis bir surette ve renkli olarak basılan Uznk ! 
Şark r-essamlan albümü. 

5 inciye yine renkli ve nefis bir manzara albümü. 
6 ncıya renkli fevkalade baskı bir kele bek albümü. 
7 nciye ,. ,, istiridye albümü. 
8, 9, 10 uncuya, Kitap ve Ki~tlık mecmuası altı aylık ciltli kollc.ltsi-

yonu. 

10 - 15 inciye "VAKiT" kütüphanesi Cep kitapla.n serisi. 
16 - 20 ,. · Cemal Pap.nın hatıraları. 
21 - 25 ,. Ayath ve Kiracıları rornıınt. 
26 - 30 ,, Topaz piyesi 
31 - 35 ., Savaıtan Barrfa romanı. 
36 - 40 ,, Milyonerin kızı romanı. 
40 - 50 ,, 'Kader" cep kitabı • 
50 - 60 ,. Olimpiyat oyun)an, 
60 - 70 ,, Klerans Ten-as esrarı roman. 
70 - 80 ,, Yugoslavya.da seyahat notları. 
80 - 90 ,, Şark Ekspresinde bir cinayet romanı. 
90 - 100 ., Etrüsk vazosu romanı. 

Kazanan numaraları ellerinde bulunduran sayın müşterilerimiz kü
tüphanemizden geçerek kendilerine düşen hediyeleri alacaklardır. 

(Kendisine bu hediyelerden biri isabet eden numaralar, şayet daha önce ayni 

eseri edinmiş bulunuyorlarsa bunun yerine bir ba.şlta muadillnl de alablllrler.] 

·······-· ... ··-······-.: ...... -..................................................................... . 
ı: F. V AKIT Kütüphanesi, kendi neşrettiği eserlerden baıka 
Ü Devlet Matbaası neşriyatını, Avnıpa memleketlerinde ?>asılan en n yeni ilıni, ec!ebi, içtimai, siyasi ve felsefi eserleri, bbbi kitaplar· 
5! la mecmualan ve herkesi memnun ettiğinde hiç şüphe olnuyan 
=,1

1 
en son ve en yeni moda mecmualannı da müşterilerinin emirleri-
ne amııııde bulundurmalrtadır. 

lı "••••••••••11--a••••••••••••:ıı•••••••••••••••••••••••••-••••••••••• ••••-••••••••••••••P••••••••• .. a .... •••• 

Ü İstanbul Ankara Caddesi: Telefon. 24370 
::::::::::::::::::::::: :: :: : ::: ::: :: :: ::: ::: ::: :: ::: :: ::: ::::: :::::::: ::::::-.: ::::::::::::::::::::::::: .. 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN -

~aua!1 aoKuz<Jan al<şaı:, 

saat he: kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha. 
cet yo1 

• lşte; havalandın!. 

mış yeni Tokalon pudrası· 
nm garanti muhassenatı 

bunlardlr. Bu cazip hava· 
landırma usulü, J>arisli b:r 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası toı: 

• lanrhrılmış yega:ıe hafit 
pudradır. Şimdiye kaciar 
yapılan pudralardan on 
defa c!~:!ıa saf \'C daha h:-ı 
fiftir. Bu usul, Tokalor. 
pudrasının i::ıtihzarıı~cfa 
kullanılmaktaciır rşte OU· 
nun için nir ki, Tokalo ı 

pudra~ı. daha muntazam 
ve dah:1 mükemmel hh 
tarzda yapışır cildi hemer· 
hemen görünmez bir güzel 

lik tal. ~tlmsı ile Kapıaı ve 
yüze tabii bir güzellik Ve· 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şekliııi 
vermeden ka!ın adi puc!. 
ralarrlan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu ~ ~rJ 
Tokalon pudras. yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle hma 
"8 saatlik pu<lra,, tabir 
derler. ı\rtık .1e parlak bu
n.ın, ne yağlı cilt görü::ımi. 
yccek, belki rüzgfı/, y~ğ. 

nıurun terlemnin icravı 
tesir cdemiyeceği mat saf 
ve se dmli bir ten görüne:. 
cektir. 
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KISA. ORTA. UZUN dalgall nesriyatı iki misli d~h~ pahah r~avo·sr kadar temi2 ve berrak 
olan yeni R.C.A radyosunun 5 T. 4 modeh .geJdi. V.aınız _160 ı_ıray~ . satı~an bu radyoyu ayda 

12 lira ver.mek suretil~ der.l1af . evınıze gönder.tın~z. o. i ·E ı 

Elektrik ampulu. alırken aydın· 

/ık kabiliyetinin ve sar.fiyatının 

Vat ile gösteril mi§ olmasına dik

kat ediniz. Bu suretle tenviratın 

size ne derece ucuza maloldu

ğunu anlarsınız. Osram lijlj lanı· 
balarının iiç tarafinda ı·e am

balajimn ü~erinde bol ziyanın 

teminatı gösterilmektedir: DLm 

Dekalumen W Vat sarfiyatı. 

Dekalumen li 

,amprıllan11uı V"ı scırfiyatı asgarı derecededir. 

.Devlet · Demiryolları ve· Limanları işletme · 
·. :. - .. , · .Umum idaresi ila'nları . . · 

Muhammen bedeli 5700 lira olan 6000 kilo antimuvan 7. 1. 937 
&İerıembe günü saat 15 de Haydarpa ~da gar binası dahilindeki 1 ind it 

ime komisyonu tarafından kapalı :ıarfla satın alınacaktır. 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- Öksürüğünüz mü var ? 
- Nezle mi oldunuz 7 

- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pektorin' den şa.~mayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUllJSU 3$ KURUŞ 

IUIK UHl·MUIUI mu mmsı. sıuıcı 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

T~rcüme külliyatı 

Numara. 62 

Virgile 
L'enelde 

2 

Ma.uric.e Ra.t 
Ahmet Reşat 

Bu işe ginnek istiyenlerin 427 l / 2 liralık muvakkat teminat ile ka· ı 
~un tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7. 5. 36 T. ve 3297 No. lu ~-·········· 
~hasında intişar etmiş olan tnlimat name dairesinde alımm, vesika ve 1 Fiyatı: 100 kUl1lŞ. VAKIT Kitabevi 

1936 
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ı-acı Taksim Abide karşısında • 

ış ı e ü salonu 
Muhterem müşterilerinin yeni yılını kutlular, i:>üyük sevinçle, mu· 

azzıun sürprizler hazırladığım bildirmekle iftihar eder. 

1ürkiyenin biricik SAFiY 
okuyucusu Bayan 

VE 
Beynelmilel film sahne yıldızı ve Alman sahnelerinde en büyük rol

leri alan Türk artisti Bayan 

(Zehra hme )i 
Bedii zevklerle göreceksiniz. 

Masalannm evvelden sipariş ediniı Telefon: 40099 

• • • 1 • ' . . •; ' . . . . . 

l ~ı ....................... m ______ ~ 

Mühim ilan 
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsalı Sınaiqe 1 ürk Anonim Şirketınden • 

lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbüaatı Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" tekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikinun l937 den itibaren İJr 
tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "mustatil" ,ekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem mütteri
lerine arzeder. 

Mezk6r kartların bas tarafında şirketin ünvanı yani "ISTAN
BUlDA HA v A GAZI VE. ELEKTRiK VE TEŞEBBOSA TI sı
NAIYE TURK ANONiM ŞIRKETl0 ve eğri olarak 1937 ibveai ya. 
zıLdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, miitteril• 
rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olalı 
neticeler i;in her mes•utiyeti 'imdiden reddeyler. DIREKTÖRLOK 


