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"Almanyanın yırta
cağı muahede 

kaldı mı?,, 
.<Yazısı B inci sahifede) 
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•• ilk bava şehidi 
kızımız,. 

B~şvekilin bir yazısı 
"Eribe'nin feda karlığını kızlarımızda vatan ( 
müdt1faası ve 1 ürk havasının masuniyeti için I 
iftihar edeceğimiz bir kahramanlık sayıyorum,, J 

Ankara, 16 (A.A.) - 29 ilk teş- da vatan müdafaası ve Türk havası-~ 
rin sabahı Ankarada Türkkuşu mey- nrn masuniyeti iç.in iftihar edeceği .§ 
danında paraşüt talimleri yaparken miz bir kahramanlık aayıyonım. ~ 
şehit düşen Eribenin ölümü karşı • Hayatının güzel baharım Türk§ 
smdaki tahassüslerini Başbakan İs - havası için bağıtlama.le arzusu, Türk~ 
met İnönü "Havacılık ve Spor" aay- kızında en yüksek derecesini, güzel~ 
falannda "llk Hava Şehidi Kızrmız,. Eribe ile göıterrniıtir. ~ 

~ adlı şu yazı ile anlatmaktadır: Güzel, Eribe, babası gibi, baba -§ 
g_5ı:_ ~'Küçük Enöe, hava kurbanlan - aından üatün bir hava kahramanı ol-~ 

mızın arasına kanştı. Paraşüt beve - mak için bütün haısa.lara malikti. O-~ 
~ ıi, havacılık atkı, onu küçük yaım· nun şehitliği ile ca.nmuz çok yandı,~ 
f: da işe başlatmıştı. Onun yaşmda, pa· çok ~ kaybettik. Tesellimiz, kah .§ 
%.,==--=_ raşüt ıert ve çok ~n bir cesaret - ramandan tehit vennek, kahraman~ 

ti. Ailesini ve kendisinin aşla, usul - ürebne ve yetiştinnenin en feyizli~ 
lerin tereddüdüne p)ebe çaldı. çaresi olduğuna inamnamızdrr. § 

~ Eribcnin fedakarlığmı, lazlarnnrz• '!onu. Sn. 2 'lii. 1) § 
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Iskenderun ve Antakya' da 
Tilrklere kaşı tazyik siyaseti 

bir netice vermeyince ••• 
Seçimlere iştirak için halkı para il teşvik ccliyorla 
1 ürk ve 1 ürk taraftarı memurlar istif aya mecbur ediliyor 

Tazyikle seçtirilen mebusların ( intihabata 
Antakya ve Iskenderun Türkle-

iştirak 

etmiyenlerin ·hapis 
edileceği bildirildi 

rini temsile nasıl hakları olur? 
Suriye intihabatı 

haşın.r başlamaz 
~kcnderun ve An
lakyadan da yeni 
feı-yat ve şikayet 
Sesleri duyulmağa 
b~ladı: 

- Sancakta va
~~ver tanınmış 
.. urkler sUrülü. 
~or ... 

- Niçin? H:-: İntihaba.ta. iş
~lllt etmek iste
~:Yen Sancak 
'l'tı;klerini tazyik 
~erek rey verme
~ ~ecbur etmek ... 

- Her gUn so
:18.rda kolları 
bire bağlanarak 
ır !:ok adamların 
ı;tliıiiıdüğü görü-
~or ... 

,..,. - ~için? ve ne. 
·~l'e? 

~ - Sandık başı
:rey vermeğe ! •. 

bat
1 

Suı-ıye intiha Atatürldin Büyük Millet Meclısını açarken söyl.edikleri 
~aşlarken San nutıLk mföıascbeti1e ls1renderun ue AntakıJad.a ne.,.'l'T'olu . • 

lih-ıu görülen bu nan ve halk arasında dağıtı'lan fotoğrafları 
t-a1a tazyik manza .. 
~İlcl~na ha~Tct etmemek mümkün dE>
urıu~~ Çünıcu bütün cihanın gözleı-i 
l'i~e~ e cereyan eden bu tazyikler Su
~c~ istiklal vermek vesilesile tsker
• t-ee ~~ Antakyada bulunan yüz bin
~ete 'llirkıerin nasıl deh3etli bir akı· 
tas~ .. ~rla sUrüklcnmek istenildiğini .... rı .. z .. 
~ar;\>nııı Iiatay Türkleri s!lahlı .ia"
~ ~U\'vetıerile intihabat yerleri
'~ klennıekten kurtulmak için 

atını ve dükk8.n.larmı kapat-

mr~. tarlalarına çaltemağa gitmekten 
vazgeçmiş, hepsi şehirlerde ve köyler. 
de evlerine saklamnı[itır. Bununla be
raber gene evlerinden 7.0rla çıkarıla

rak hapishaneye gBtUrülür gibi rey 
vcrmcğc sevkolmıanlar vardır. 

Bu tan.da umumi bir tazyikle do~. 
ru bir mcb'us "'e<$imi oJamryn.cağt için 
daha şimdiden rey snn<iıklarmı sahte 

ASIM US 

(Sonu Sa. ~ Sü. f) 

Kırıkhan 16 (Hususi) - Kırıkhan 

kaymakamı Süreyya da intihap işle. 
rine karışmayacağını bildirmiş ve 
kendisine mezuniyet verilmiştir. 
Kırıkhan kaymakamlığına vekalt?. 

ten hir Türk düşmanı olan Sadık l\1ar. 
dini· tayin edilmiştir. 

Yine Lazkiyenin Türk olan jandar · 
ma kumandanı Cemile de mezuniyet 
verilmiş ve yerine Türk düşmanı olan 
A1l getirilmiştir. 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 4) 

(jüntedn peşüukn: 
Hüseyin Rahmi 

Gürpınar 
Büıyilk romancımız Hüseyin RaJı. 

mi Gürpıncır'ın Kütahya meb'usluğu. 
na seçilmesi üstadın takdirkar'ları a
rasında büyük bir sevinç uyandırdı . 

Ustadın takd.irkıirlan kim değildir 
ki! Onu yedisinden yetmi§e 'lw.dar he
pimiz anlanz. Çünkü hepimizi anlatır. 
Hüseyin R.ahmi Gürpınar, bu l:nıyük 
milli romancımızl. eserlerinde Türk 
ruhmıu bütün oanlılığiZe aksettirmiş. 
tir. Onun her romanı yaşanmış, Ya§lJ.
nan ve yaşar halini gördü...""Ümiiz bir 
hayattır. Orada yaş-ıyan tipl.er bize 
hiç yabancı değildir ve bütün hayati.
le on'ları gözlerimizin önünde görü. 
rilz. Çüııkil, onUır hayatta old-ıtkları 
gib-i bütün canlılıklarile kitaba geç
mişlerdir. Rom.ancı onları muhayyele
sinde değil, realitede anyarak bulmuş 
ve biit'ün reclliğile tuıkletmiştir. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar milli ro. 
man tarihimizde en. büyük mevk"ii i§
oal edecektir. 

Hasan Kumçayı 

Donanmamızın ilk kafi1esi dün 
Maltaya hareket etti . ' . . 

Yavuz ve torpitolar 
bugün gidiq.or · · :__ 
. . . 

Mare§<il Fev:ri Çakmak kendisini lcarşılıyan a,,kcrlerimizi aeufoiııyor. 
1 

Mareşal F evZi Çakmak 
s 

Dün maiyeti erkô.nile şehrim.ize döndü. 
(Yazılan 2 inci sayıfamızda) 

/spanyol Başvekiline göre 

"Harp yeni başlzqorl,, 
Vala.ruıiya, 16 (A.A.) - Madrit cep (~M1-.ı-.Sllıi,..9lllllll-.1ı11111ı1111 .. -. 

hesinde yapmış olduğu teftişten dö 
nen M. Largo Caballero, Ha.vas ajan. 
sı muhabirine şu beyanatta bulunmuş

tur: 

''Madrit asla asilerin eline düşmiye
cektir. Sivil ahali ile paytahtm kuv. 
vetleri, kahramanane mukavemet et
meğe azmetmişlerdir. İspanyol mille
ti, faşizm istemiyor. Herhalde paytah
tın muhtemel sukutu asiler için an
cak manevi bir zafer olacaktır. Eli
mime bir parçacık toprak bulundukça 
onu ölünceye kadar müdafaa edeceğiz. 
Harp, daha şimdi başlıyor. Çünkü bi • 
ze llizmı olan malz.emeyi şimdi elde 
edebildik. Bizim zaferimimen hiç kim 
se §ilphe edemez. Çünkü bütün millet 
asilere düşmandır. 

(Sonu Sa. 6 Sil. !) 

Etrüsk vazosu 
Ustad Hayd.ar Rifat'in parlak il&. 

lubu ve meharetli kal.emile dilimbıs 

çcvrilnıiş olan bu çok orijinal hikıi~ 
yi. yamı neşrediyor.uz. 

Ayrıca: Davulun Sesi 
Kıymetli mizah muharrirlerimiz • 

den Osman Cemalin güzel bir yazw 

Bugün 
Yunanlı Köle 

Yazan: Kadircan Kaflı 
- Dördüncü sayı/ada -



Moskovada yeni bir 
mu akeme başlıyacak 
Almanya kendi tabasından olanların 

tevkifini protesto etti 
Daily Express gazetesinde okun

duğuna göre, Moskovada casusluk it
tihamile tevkif edilenler arasında iki 
İngiliz de bulun.maktadır. 

1 
Ayni gazete yakında iki mevkuf 

gurupunun muhakemesine başlanaca
ğını yazıyor. 

Bunlardan birincisi casusluk ve 
8Uikast suçlarile ittiham edilen ve ek
aeriyeti komUnist olan yabancılardan 
müteşekkildir. 

İkinci gurup aslen ecnebi olan Sov. 
yet yurtta§landır ki Zinoviyef, Kame
nefle birlikte 14 komünisti idama gön 
deren ''hUkfunet aleyhinde faaliyet, , 
auçu ile maznundur. 

Yeniden 30 kişi daha tevkif edil
mlttir. 

Moskova 16 (A.A.} - Röytu mu. 
' habirinin bildirdiğine göre Almany,1 

btlyük elçiliii müsteşarı, yirmi üç Al. 
manm Moskova ve Leningradda tev· 
kif edilmiş olmaıo;ı keyfiyetini protc .... 
to etmiştir. 

Dışişleri halk komiserliği, bu pro. 
testoyu reddeylemiş ve fakat ikisi ka· 
dın olmak üzere U kişinin askeri ca. 
sush&kla müttehim bulunduklarını 

bildirmiştir. 

ALMANYA PROTESTO ETTl 
SA1''.:5ASYONEL BiR MUHAKE.l\IE 

BAŞLAYACAK 

ParLs 16 (A.A.) - Huas bildiriyor: 
Moskovadan gelen haberlere göre, 
Leningradda, üçü mühendis, üçü mit. 
tehassıs, bir tanesi tüccar ve iki tanesi 
kadın olmak üzere yeniden on bir Al
man tebaası tevkif edilmiştir. 

Moskovada, Leningradda, Kiyefte 
ve Harkofta tevkif edilmiş olan AJ. 
manlarla münasebette bulunan mü. 
him miktarda Sovyet vatandaşı ıt:ı 

casuslukla tevkif edilmişlerdir. 
Sanıldığına göre yakında sansanyo· 

nel bir muhakeme başlayacaktır. 
Gazeteler bu me~ele hakkında sü. 

kutu muhafaza etmektedir. 

·Almanyanın yır acağı muahede 
kaldı mı?. 

Londra, 16 (A.A.) - Avam kama -
rasmda B. Eden'e B. Attlee şu suali sor 
muştur: 

Buhafta sonunda Almanya tarafın -
dan ihlal edilmiş olması muhtemel baş -
ka anlaşmalar var mıdır? Bu vaziyette 
Almanyanın anlaşmalar altına koyaca· 
ğı imzalara ne derece emniyet edilebi • 
lir? 

Eden,bu suale cevap vermemiştir. 
Başka bir meb'us da aşağıdaki su -

ali sormuştur: 
Almanya, Veraay muahedesi taah -

hütlerini red ve inkar etmiş olan yega • 
ne memleket midir, 

B. Eden bu suale "evet,, cevabını 

vermiştir. 

PROTESTO EDECEKLER Ml? 
Pariı, 16 - Fransanın diplomatik 

mümessilleri, Berline bir teşebbüs ya
pılıp yapılmaamsı hakkında hükOmet • 

ber alan mahafilden öğrenildiğine gö • 
re, Belçika ve Çekoslovakya bir pro -
testo teşebbüsüne iştirak etmeye ama
dedirler. 

Küçük Sanatlar Kongresi dağıldı 
Ankara, 16 (A.A.) - Küçük san. 

atlar ve eli§leri kongresi bugün saat 
10 da ve 16 da. iki celse akdetmi§ ve 
toplantısına son vermiştir. 

İzmir meb'usu Rahriıi Kökenin ve 
Tekirdağı meb'usu Şakir Kesebirin re 
islikleride aktedilen bu celselerde en
cUmenlerden gelen raporlar ilzerindc 
mUzakereler cereyan etmiş ve rapor-

Yunanistanda korporatif 1 
usulu kurulacak 

'.Atina 16 (Hususi) - Başvekil mu. 
avini ve .Maliye vekili Zaviçyunos düu 
pzetecilere '\'erdiği beyanatta de\•le. 
tin kooperatif usulile teşkil edilmesi 
zaruri bulunduğu ve bu zaruretin eko. 
nomi de liberalizm sisteminin iflası 

üzerine tahakkuk ettiğini söyliyerek 
*'Bir memleketin ekonomisinin doğ. 

rudan doğruya alakadar bulunan w 
münasip surette teşkilfltlandırrlmt'.? 

olan sanatkar sınıfların murakabesı 

altında bulunmasının faydalarını ar. 
hk idrak etmiyen kalmamıştır,, de. 
miştir. 

Atina 16 (Hususi) - DUnkU pazar 
günü Drama işçiler birliğinin teşeb. 
büsilc komünistliğe ait matbu risale. 
Jer ile birçok evrak merasimle şehrin 
meydanında yakılmıı:;trr. 

lar muhteviyatı dileklerle birlikte kon 
gre umumi katipliğine verilmiştir. 

İkinci celsede Reisicumhur Atatürk 
BUyUk Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil İSinet İnönü tarafın
dan gönderilen cevap telgrafları okun 
muş ve çoşkun tezahüratla karşılan
mıgtır. 

ltalyada mahkemeler 
lağv mı edilecekmiş 
Roma, 16 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Asossiated Press'in Romadaki mu · 

habiri, gazetelerine verdiği bir haberde 
İtalyanın bütün mahkemeleri lağvede -
rek yerine korporatif komisyonlar ko -
yacağı hakkında yanlış bir haber ver • 
miştir. 

Stefani ajansı ba§tan aşağı uydurma 
olan bu haberi yalanlamaya mezundur. 

lngiltere çabuk silah
lanmak istiyor 

Londra, 16 (A.A.) - Morning Post 
gazetesi, hükQmetin siHlhlanrna prog • 
ramrnı çabuk ba§armak için yeni ted -
birler almasına intizar edilebileceğini 
yazıyor. 

1 Mareşal Fevzi Çakmak 
Dün maiyeti erkanile şehrimize döndü 

Genel Kurmay Baş.kanı .Mareş.ıl 

Fen! Çakmak maiyeti erkanı ile bir
likte dün Romanyadan şehrimize dön. 
müştür. 

l\iareşal Fevzi Çakmağı getinm 
Hantidiye mektA!p geimisi saat 13 cü 
biraz geçe Boğazdan içeri girmişti, 
14 ü çeyrek geçe Haydarpaşa önünde 
demirledi. Donanma kumandanı, Is. 
tanbul kumandanları kendisini karşt~ 
ladılar. 

Mareşal. gemiyi terkedcrken Hami. 

diye mektep gemi.9inclen topla selam. 
landı. Sonra Ya\·uzun motörüne bini
lerek Haydarpaşa rıhtımına çıkıldı. 

Orada Jstanbul valisi, asker ve ban. 
do muzıka kendi ini beklemekteydi. 

Genel l{urmay Başkanımız Mare~l 
Fevzi Çakmak askeri tefti11 ettikten 
sonra. Yu·uzla Maltaya hareket et. 
mek üzere olan donanma kumandanı
mız amiral Şükrü Okana hayırlı yol. 
culuklar dfJerniş ve Kadıköyündeki 
evine gitmiştir. 

"if k 
di 

Alman lktısat 
hava şehi- Nazırı Anl<ara'da 

Kudüs Müftüsü diqor ki. 

"Millet istiklalini 
iradesile alır!,, 
Paris, 16 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesinin Londra muhabiri, siyonizme 
karıı mukavemet hareketinin batında 

bulunan eski Kudüs müftüsünü İngil • 
tere aleyhinde söylediği tchditkAr ıöz· 
leri nakletmetkedir. Filiıtindeki İngiliz 
komisyonunu boykot edeceğini ıöyli -
yen eski müftü demiıtlr ki: 

Bizi terketmit olan İngiliz hükQme
tine emniyet etmiyoruz. Eğer tngilte - • 
re arzularımız ıdinlemek istemiyorsa bi
zimle alakadar olacak başka devletler 
bulabil.iriz. 

Müftü bu sözlerile İtalya ve Alman· 
yayı kastetmektedir. Filistin yahudi mu 
haceretinin çoktanberi durdurulmug ol
ması lazım geldiğini söyliyen müftü söz 
!erini şu şekilde bitirmiştir: 

Millet istiklalini başkalarından ka
bul etmez, fakat kendi iradesi ile aln. 

Italyan .. Macar temasları 
Budapeşte 16 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
ıuuya m:.ış-ıerlbal<anı . Çianonun 

Budape~tedeki ikameti esnasında B . 
Daranyi ve dö Kanya ile müteaddit 
görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerd~ 
iki memleketin mfü~terek menfaatle. 
rine temas eden bütün meselelerin 
deriı1 bir surette Ye en dostane bir 
ruh dairesinde tetkik edildiği ve tet. 
kik f'dilen bütUn meseleler hakkında 
tam bir görüş mutabakatı mOşaltede 
ve tP.sbit edilmiş olduğu resmen tebliğ 
edil-nektedir. 

ROMANYA HARlCJYE NAZIRI 
LEHlSTANA GlDECEI{ 

Varşova 16 (A.A.) - Gazeteler, Ro · 
manya Dış bakanı B. Antonesko'nur. 
Cenevred" bulundukları sırada B. Bek 
taraiından kendiı:;ine yapılan davet~ 

icabet ederek, 25 ikinciteşrine doğru 
Varşovaya gideceğini yazıyorlar. 

Viyana konuşmalarından sonra A. 
vusturya Başvekili bir Fransız gaze· 
tecisine verdiği beyanatta şöyle de. 

kızımız,, 
(0 styanı 1 incide) 

Paraşüt, bir ıpor, hatta dar za • 
manda can kurtaran bir tedbir halin
den çoktan çıknufbr. Paraıüt, artık 
memleket müc!afauınm yeni bir di • 
namik usulü ve vasıtası halinde te
kil ve mana almağa batlamııbr. Türk 
kızlan ve erkekleri, paraıütizmi bir 
müdafaa vasıtası ıibi öğrenmeğe 

mecbur olmak yolundadırlar. 
Kü~ük Eribenin hatırası, paraıü

tizmdeki hevesinden ötürü bir kat da
ha azizdir. 

Bu satll'lar, lnönü ve çocukları • 
nın, cüzel Eribenin kahraman halı • 
rasına derin saygıları ve gıptalan -
dır., 

HATAY 
Türklerinin 

hakları 
(Osttarafı 1 tıcide) 

reylerle doldurmaktan başka çare kal
mıyacağı tahmin olunabilir. Şayet 
böyle tazyikle dahi olamayınca sahtc
kfırlıı!a virl ilirse.. ortAY..!l o•ı. .... ı .... .. ı. 

meb'usların nasıl bir temsil kıymeti 
olabilir? Bu türlü meb'usların İsken
derun ve Antakya TUrkleri namına 

nasıl söz söylemeğc ve rey vermeğe 
salahiyetleri bulunabilir? 

Silah ve dipçik kuvvetile üç yüz 
bin Türkü Suriye Birliği içerisine koy 
mak hayaline kapılmış olanlar aldanı
yorlar. Çünkü katolik hıristiyan oldu
ğu için Lübnana Suriyeden ayrı bir 
idari varlık tanındığı halde İskende
run ve Antakya Türkleri için idarl is• 
tiklal tanımamak sadece insani bir 
haksızlık değil , Fransanın Şarktaki 
menfnatıeri ve dostluklan hesabına 

büyUk bir gaflet, hatta bir cinayet o
lur. Bu kadar açık olan hakeızlığın, 

gafletin arsrul~sal bir cinayetin ka. 
palı perdeler altında saklı kalmasına 
imkan yoktur. 

Hatay Türklerinin haklan bugün 
değilse yarın güneş gibi açık ve aşi
kar olarak bUtün medeniyet aleminin 
gözleri önüne çıkacaktır. 

miştir: 

"Yeni hadiseler zuhur edip bogüıı. 
kü vaziyet değişmez.;;;e sulh tehliked1.' 

Balıkçılık kongresi 
değildir. Fakat. İspanya muharebesi · Ô .. .. . . . 
nin uzaması ve komünistlik propagan. numuzdekı ayın bırınde 
dası bizi bazı endişelere dü~ürüyor.,. Ankarada toplanacak 
AVUSTURYA BAŞVEKiL! BERLI. 

NE GiDiYOR 
Bertin, 16 (A.A.) - Avusturya dış 

bakanı B. Guido Şmit perşembe saba
hı Bcrline gelecek ve ikl gün kalacak
tır. Bir kaç Avusturya ricali B. Şmite 
refakat etmektedir. 

KONT ÇIANO DÔNDO 
Budape§te, 16 (A.A.) - Kont Çi. 

ano bu akşamki ekspresle hareket et
miştir. Başbakan Daranyı ile B. de 
Ka.nya Kont Çianoyu istasyona kadar 
teşyi etmişlerdir. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Birinci 
kanunun birinde Ankarada Balıkçılar 
kongresi toplanacaktır. 

Bu kongrede İktisat vekaleti tara
fından hazırlanan balıkçılık kanunu 
projesi müzakere edilecektir. Bu pro
je şu esasları ihtiva etmektedir: 

1 - Balıkçılık ve süngercilik .. 
Balıkçılık şu kısımlara ayrılmak. 

tadır: 

Dr. Şaht'ın Jrar.a gitmek 
ihtimali de var 

lki gündür şehrimizde bulunan Al. 
man lktısat nazırı doktor Şaht, dün 
sabah saat sekiz buçukta YeşiJköy

den kendi tayyaresile hareket ederek 
Ankaraya gitmiştir. 

DOKTOR ŞAllT ANKARADA 
Ankara, 16 (Telef onla) - Alman 

milli lktısat nazırı Dr. Şnht bugün 
saat onu on geçe tayyare ile ~ehrimi. 
ze gelmiş Ye ha,·a meydanında Cum. 
huri..-et merkez bankası genel direk
törü, lktısat vekaleti müsteşarı, Cum. 
hurifet merkez bankası idare heyeti 
reis i ve genel direktör mua,·ini, Dış 

bakanlığı erkanı Ye Alman büyük elr;i. 
!iği tarafından karşılanmıştır. 

Doktor ~aht Ankara palasa misa-
fir oimuştur. · 

Du:-adan Tahrana gitmesi ihtimal 
dahilindedir. Almanyanrn Tahran se
firinin Ankarayı ziyaretinde kendisi. 
ne refakati bu ihtimali bir emri ,·aki 
mahiyeti verecektir. 

Doktor Şaht, öğleden evvel ekonO· 
mi bakanı Celal Dayar ve DışişJeri 
bakanı Tevfik Rüstü Aras ile Cuı:tt" 

huriyet merkez bankası genel direk .. 

B•Jglin öğleden sonra da ekonomi 'fe 
Dışişleri bakanları ile Cumhuriyet 
merkez bankası genel direktörü Sl· 
lahaddin Alman ekonomi bakanı dol\" 
tor Şahta iadei ziyarette bulunmu~ 

lardır. 

Sitajsız ve imtihansız 
hakımlığe terfı edenler 

Ankara 16 (Telefonla) - Adli)'~ 
vekaleti 220 adliye mensubunun terfi 
Ye tahvillerine ait yeni bir kara.rPll• 
me hazırlamıştır. 

Bunlardan bir kısmını hakimler 1<B" 

nununa göre, Adliye vekilinin haiz ol· 
duğu salahiyete hinaen stajdan ,.e iıt'• 
tihaııdan istisna edilerek doğrud8.~ 
doğruya hakimliğe geçirilenler teş1'' 
etmektA!dir. fi• 

Adliye vekilinin bu sal{ıhiyeti teŞ. 
nisanı ayının nihayetinde bitecektı~ 
Bu müddet zarfında müracaat edcc;e 
hukuk mezunları iki sene müddet 
staja mecbur tutulmadan hakiıtt ,·e
killiğine tayin edilmektedirler. 

iş dairelerine aiınarı 
memurlar 

p'1-
Ankara 16 (Telefonla) - lktısB dtıt 

kaleti iş dairesinin teşrinicv,•el fi· 

itibaren faaliyete geçtiği yaıı~P'~~ıtl 
lş dairesi iş mıntakaları teşk•l~ ıı" 

da ikmal etmiştir. Bu teşkilat 1'ii"
11
el'· 

e,·velden itibaren, faaliyete geçec ısı· 
tir. Her mıntaka bir baş müfettiş bıl" 
rafından idare olunacaktır. JstJl;p,ıc 
la Haldun, lzmire Kemalettin 

tayin edilmiştir. ıııtJI" 
Difi·er mıntakalarda kulln111 ııı' 

.. . d . . l -eıtttıt' uezere ıs aıresıne a ınnn ... 
şunlardır! . tbı1'' Fransız Fasında 

hadiseler çıktı 

Bu tedbirler arasında, milli müda • 
faa bakanlığında sitah ve mühimmat iş
lerini tanzim için geniş saHihiyeti haiz 
bir partamento müsteşarlığının tayini 
de vardır. ---------------

Har İçlen iplik ithal 

A - Balıkçılık ve avlama hakkı. 
B - Av yerleri, himaye hükümle

ri, muafiyetler ido.ri ve iktisadi teşki
liit, balık sanayii, balıkçı tayfaları 

ikinci sınıf baş müfettic:lığe. 411ııı< 
him Hakkı. Mehmet Ali. Birincı·~ııı'I 
müfcttisler Yedat ,.e Ekrem: ~l\11' 
sınıf müfettişler Nazım. Milfıt •. 1 t:~· 
zi. Cevat. Kadri Köpriitii. (',eıtt• 'ıııt• 
ver. ::\fcktupçu ! A,...ah tzzet, h:t~11 c::ı· 
murlnr: N<>cmi, l\fuc::taf'n. IIn~:ı1'{ıtll" 
kir, füb:ım. Naci, Hasan. ikiPC1 r:e'' 
ler: Kadri. Naşit. Vecdi. Ediht·1, ,.ı.· 

Tanger'de halkçı cephe gazetesinde 
bir yahudinin neşrettiği bir makaleden 
milteessir olan milslilmanlar, yahudi a
leyhtarı nümayişlerde bulunmuşlardır. 

Karışıklıklar esnasmda Uç polis yara -
lanmtştır. 

Paris, 16 (A.A.) - Fas milli komi
tesi tarafından Karablanka'da tertip e
di1en bir tezahürat ves.ilesile milliyet -
perver reislerden Alelpesi ve Hasan el 
Fczani tevkif cdilmi§lerdir. 

Alman - Italyan iktisat 
anlaşması 

Frankfurt. y6 (A.A.) - Alman ve 
İtalyan ticaret heyetleri, araların<la yap 
rruş oldukları görUşmelerden sonra bir 
tebliğ neşretmişlerdir. Bunda iki mem
leket arasında daimi iktisadi mesai bir
liği vilcuda getirilmesine karar veril • 
mi' olduğu beyan edilmektedir. 

edilmesine karar verildı 
Ankara, 16 (Telefonla) - İplik 

Kongreye balıkçılar, balıkçı cemi. 
yet mümessilleri, mütehassıslar ve 
balık işlerile alakadar meb'uslar işti
rak edeceklerdir. 

buhranının halli için hariçten tenzilat- --------------
• ATINA rasathanesi evvelki gfi .. 

~aat 18 de cenuptan 14;) kilometre m'? 
safeclen gelen bir zelzele kaydetmiş· 
tir. Aynı saatte l\alavidu da iki sani . 
ye süren hafif sarsıntılar hi$edilnıi~. 
tir. 

lı gümrük tarücsine tabi tutularak 
iplik ithali kararlaşmıştır. Buna ait 
Vekiller heyeti kararnnmesiııin pazar
tesiye çıkacağı kuvvetle tahmin edil. 
mektedir. Tenzilatla ithal edilecek ip· 
lik 6-20 numara ipliklerdir. 

• • "'f ,.,,..,... ı' 
mı, ~erafeddın, Ahmet. 1• ı ~ırı 

hukuk işleri miidürlüğilne de 

Faris getirilmiştir. 



0

DSaD oı ... ıya esret 
ke bir el ah 

Kral Alf ons' un oğlu şikuget ediyor: 

"Nereye gitsem peşimi bırakmıyan 
gazeteciler yediğim yemek ve içtiğim 
şaraba kadar soruyorlar. Fakat ben 
diğer insanlar gibi • 

ınsan ve na-
muskar olmak istiyorum,, 

İngilizce Dail) 
Expres gazetesi in· 
san olmağa hasr~t 

çeken eski bir nli. 
ıhtm şikayetini BC1 
rctmcktedir. 
Eski ls,Panya kra. 

lı Alfonsun en Jıü
yük oğlu sabık h. 
panya vcJiahtı Kont 
Koevadonga Ameri. 
kadan yazdığı hir 
mektupta ezcümlE> 
diyor ki: 
"Krallığı kıskan· 

mak gafletine düşenlerin, bu suretle' 
kuvvet, para velhasıl istedikleri her 
şeye malik olacaklarını sananların 

aklına şaşarım. 

IliL kral ailesinden olanlar halk1 
kısk3nıyoruz. 

Ben ispanyanın ,·eliahtı olarak doğ. 
muştum. Sıkı kayıtlar altında yaşa. 

dım. Günün birinde 25 milyon halkm 
idaresini ele alacağımı 7.annedenler, 
böyle bir adama ){tzım gelen terbiye)i 
bana vermişlerdi. 

1931 senesine kadar. yani lc;panya 
ihtiHilfnin beni memleketimden kapı 
dışarı ettiği tarihedek herkes gibi ben 
de hayatla yüz yüze geleceğimi hi~ 

düşünmemiştim. 

Herkesle beraber olmak, herkesin 
arkadaşı olmak istiyordum. Onların 
yaptığı şeyleri yapmak, dü_şüncelerine 
id alleriRe orfak olmak istiyordum. 

t / il ~" 
Faımt benim veliaht doğuşum bun1 
maniydi. Kendi ailemin vekar iddiası 

yüzünden bir veliaht hayatı yaşıtm2.. 
ğa mahkumdum. Sade bir adam ola. 
mryordum. 

Kendi milletimin arzusile 1931 d~ 
vazifem nihayet bulduktan sonra va. 
sati bir insanın hayatını yaşamak, 

zevkini çıkarmak istedim. Fakat ha. 
yır. "Kral ailesinden olmanın ceza.c:;1. 
nr,, çekecektim. Menfada bile, bu ce1.a 
ile karşılaştım. 

Bir kız sevdim. Gaze~lerde bu ha· 
dise, iri puntolarla herkese ilan edil. 
di. 

Nereye gitsem, gazeteciler hemen 
koşup aşk maceralarım, zevk aldığım 
şeyler, yediğim yemek, içtiğim ş..uab:ı 
kadar sorarlar. Hususi hiçbir iş gör~. 
miyordum. Camdan bir evde oturuyor 
gibiyim. 

Dı~er ınsanı. r gıbı ııısanı, ıa.m~ 

kar, samimi olmak istiyorum. Fakat 
daima yanlış intiba bırakıyorum." 

• .ı.7-:.a.rada Küçük san'atUır kongresi aznlarıııa iktisat uckilimi:: taraf •. ,l .. ı 
dan bir çay ziya/ eti vcrı"'lmi§tir. Bu re simde Cel<.il Bayar'Za Na/ia vek;limi:; 

Çetin Kaya'yı kongre azaları arasında görüyorıız 

Serbest konferansların ( Limanımızdaki Romen 

üçüncüsü bugün 
İstanbul Üniversitesinde verilmek

te olan serbest konferanslardan U. 

silncüsü bugün profesör Rnyhenbah 
tarafından verilecektir. Konferansın 
nıevzuu ilmi felsefenin hedefleri ve 
Problemleridir. Saat on sekiz onda ba§ 
1atıacak olan konferans on dokuz bu-' 
ÇUğn kadar sUrecektir. 

tor pi tosu 
Limanımızda bulunan Mareşti Ro

men torpitosu kumandanı dün valiyi 
makamında ziyaret etmi~tir. 

Bugün vali in.dei ziyarette buluna
caktır. 

Kanto l}asak 
Dahiliye vekaleti sahnede kanto o

yununun ve göbek atmanın men'ine 
karar vermiştir. 

7 avşantaşında l 

Bir evde olan vaka 

1 alebe Etem'in birkaç 
cihetten duruşması, bir 

celcede bitirildi/ 
Tavşantaşında Mitat paşa cadde. 

sinde bir evde olan bir ,·aka, meşhut 
suçlar kanuna göre, adileyeye intikal 
etmiş ve dün akşam üzeri Lstanbul 
dördüncü ceza hak yerinde yapılan 

duruşması, bir saat•fçerisinde bitiril. 
miştir. 

Ticaret lisesi talebesinden olduğu
nu söyliyen Etem, polis lbrahime 
hakıırctten, polis Hal<kıysa silclh çek. 
meştcn, anne!'ine ve evdeki hizmetçi 
kızı dövmekten hak yerine verilmişti. 
Kendisi, inkar ediyordu. 

Annesi Ayşe, oğlundan davacı ol. 

madığını, zaun onun doğrudan doğ· 
ruya kendisine vurmuş olmayıp, hi7.. 

metç!yi dövmek isterl\en, kendisi, ma. 

ni olmak için araya girdiği sırada, 

yanlışlıkla eJinin yüzüne rastgeldiği

ni söyledi. Hizmetçi kız Melek de, dn. 

rnsından vazgeçti. 

I<'aııl Suud ,.c Atıfla kurulan hak 
yeri heyeti, polis lbrahime hakaret 
edildiğini sa bit görerek, ceza kanunu. 
nun l 66 ıncı maddesine göre, Etem in 
bu noktadan bir ay hapsine, 50 lirn 
para cezası ödemesini, ancak yaşı göı: 
önünde tutularak, hapisin ı;; güne Ye 
para ce1.ası miktarının 20 liraya indi
rilmesini,, Etemin evelce hiç ceza ye 
memiş bulunması ye hundan sonra da 
suç işlemiyeceğine kanaat gelmiş ol. 
ma~ı itibarile, şimdi verilen ce1.anın 
tecilini kararlaştırdı. Etem, polise 
karşı, duvarda asılı ~ifteyi eline al. 
mak suretile silah çekmekten ve an. 
.-orıtno ol ksılrlırmnkt.:ın. beraat etti. 
Hi:r.metçi kız Melek, davasından ,·az 
geçtiğinden. bu dava da düştü. 

Reis Fazıl, kararı izah edince, Etenı 
şöyle dedi: 

- Temyiz edeceğim I 

Gazi köprüsü 
Unkapanında inşasına başlanılan 

Gazi köprilsüniln 8 çubuklu beton ka
zıklarının çakılmasına devam edi!mek
tedir. Diğer taraftan her iki sahilde• 
yapılacak nhtımlann ~zyini için de 
alakadarlar meşgul bulunmaktadırlar. 

Köprüniln her iki başında yapıla
cak olan meydanların projeleri de ik
mal edilmiştir. Önümilzdeki baharda 
bu meydanlarda istimh"tk işine ba.<Jla
nacak. 

Her iki meydanda yapılacak olan 
parkların projeleri Bahçeler Müdü
riyetince hazırlanmağa başlanmıştır. 

Dün sabahki sis 
!stanbulun sisli sabahlan bir iki 

haftadanbcri baalamış gözükmekte
dir. Dün sabah Ilınan gene kalın bir 
sis tabakası altında kalmış ve vapur
lar işliyememiştir. Sis saat dokuza 
doğru açılmıştır. 

Demirgolu istikra2ım1z 
Erzurum · - Sivas hattı istikrazının 

üçüncü tertip tahvilleri kayıt muame
lesine dünden itibaren Cumhuriyet 
Merkez banknsı şubelerinde başlan

mıştır. Kayıt müddeti birinci knnunun 
dördüncü akşamı bitecektir. 

ERt 
rha ~emizlenmesi lazım bir sokak 

Ake:ı.rayda oturan okuyucumuz M. S. yazıyor: 

1ci ıtA.1w;arayda, Gurcba HiLscyin ağa rnalıallesinde • 
?'Q al~acı so7.-aC1, h ct sakaldan bamba.3ka bir man:::a
boy~etme1•tcdir. Yolun yarısını beygir arabaUırı boydan 
111, ~ UJaaı ctmi§tir. Çüı•ilmilş karpuz, kavun kabukları. 

Yvan pisliklerini; oo üzcrlerinde tıÇU§an sinek sü. 

rülcrini aylardmıberi yalnız hayretle tem,aşa etmekte -
yiz ... 

Sabah, vazifesine gitmek için cvincum çıkanlar, ev
veld bu nahoş ma;ızara ve buradaıı foı;clW.t eden pis h'o .. 
k"1t'UırUı 7.:arşılaşmaktadırlar. Gece de ayni. §G1J ... 

Be'lediyenhı bu suk-ak ii.zcriiıe dikkatini çekmenizi te 
menni ederiz.,, · 

;s - KUK\JN 

ilk okut falebeltri 

Aynı renkte elbise 
giyecekler 

Esas olarak yerli malın
dan gri göğüsıük 

kabul edildi 

l 

Kültlir Bakanlığı bütün ilkokul ta
lebesinin yeknesak bir kıyafet giyme· 
!erini temin için bazı tedbirler almış
tır. İlkokullarda okuyan bütlin talebe 
yerli malından gri göğüslük giye<:ek
lerdir. Göğüslük yaptıramıyacak ka. 
dar fakir olanlara himaye heyetleri 
yardım edecektir. 

Hukuk Fakültesinde 

Bu iki imtihanda muvaf
fak olamıyanlar dört 

sene okugacaklar 
Hukuk fakültesinin dört yıla çı

karılması dolayısiJe fakülte ders mUf~ 
redatında yapılacak değişmelerin ha
zırhklannn. devam edilmektedir. Fa
killtedc h.Alcn mevcut bulunan ikinci 
sınıf da birinci sınıf gibi dört yıl tah
sil esasına göre tahsil görecektir. Bi
rinci ve ikinci sınıf talebeler teşrini
sani nihayetinde imtihan verecekler
dir. 

lmtihandn yalnız kaldıkları ders
lerden değil bütün derslerden imtihan 
vereceklerdir. 

Bu imtihanda muvaffak olanlar 
diğer sınıflarra geçebilecekler, muvaf
fak olamıyanlar da dört sene tedrisat 
üzerinde ders göreceklerdir. Bu karar 
talebeye bildirilmiştir. • 

ilk okullar 
Altt seneye ~ıkaulmaau 

dUşUnUIUyor 

Lıseıerın 12 yııa çucanıması etra
fında Bakanlık tetkiklerine devam et
mektedir. 

Lise 12 yıl olduktan sonra müfre
dat programında sınıflara göre bazı 
değişmeler yapılacaktır. Bu arada ilk 
okullar altı yıla çıkarılarak orta ve li
se tahsillerinin üç yıl olması düşünül-
mektedir. / 

Çavuş kursundan 
mezun olanlar 

E.skişehirde açılan Çavuş öğretme

ni kursunda qerslere son verilmi§tir. 
Kurstan 84 kişi mezun olmuştur. Bun
ların 4 ü Tunçeli vilayetine 80 i de 
Ankara merkez köy öğretmenlikleri
ne tayin edilmişlerdir. Bu kurs öğret
menleri bir baş öğretmen nezareti al
tında çalışacaklardır. 

ispekterıer toplantısı 
itlk kanunun birinde bütün ilk ted

risat ispekterlerinin bir toplantı yapa
rak terbiye ve tedris işlerini görüşe

ceklerini yazmıştık. Bu toplantıda bu 
yıl açılacak olan imla, yazı okuma ve 
iş kursları etrafında da görüşülecek, 

bu kurslar için bir program hazırla
nacaktır. 

BEYOGLU BiRiNCi VE iKiNCi 
OKULT.1ARIN RIMAYR KURU.'1UN
DA - Beyoğlu 1 ve 2 inci ilkokulların 
himaye kurumu yıllık toplantısını 600 
üyenin iştirakile pazar günü 1 inci c
kulda yapmıştır. 

Heyetin bir yıllık çalı~ma rapon• 
okunmuş, ve memnuniyetle kabul edil 
miştir. 

Bundan sonra yeni yönetinıkuru 
mu seçimi yapılmıştır. Yeni heyette 
Hasköy Kamunbayı Halit, tüccar Ne. 
zir, emlak komisyoncusu Adil, Türl 
saanyii ve harbiye fabrikası muhase 
becisi Sait, birinci okul baş öğretme 
ni Sabit, ikinci okul baş öğretmeni 

Osman Nuri, birinci okul öğretmenle
rinden Vahit Yönkurul üyeliğine, ma 
liye memurlarından Recai, mürakipliğe 
jandarma binbaşılığından mütekait 
Rıza seçilmişlerdir. 

INKILAP DERSLER! - Dünkii 
inkılap dersini profesör Mahmut E.sat 
Bozkurt vermiş ve inkılabın hukuki ı 
safhasından bahsetmiştir. 

Kaza l<ongrele 
devam ediyo 

Birincikanunun on be 
dohıu da il 

toplanacak 
kongıel 

. Cumhuriyet Halk Partisi Uç 
greleri devam ediyor. Bugüne 
Beyoğlu, Bakırköy, Çatalca, K~ 
Kartal, Üski.idar ilçelerinin kongj 
toplanmış, halkın dilekleri, n k 
sine gönderilmek üzere tesbit ed 
yeni idare heyeti üyelerile, 11 ko 
sine ilçeler namına iştirak edece 
legeler seçilmiştir. 

Yarın sabah saat on buçuktı 
nyer Parti merkezinde Sarıyer, 
.20 buçukta Parti merkezinde Fa; 
çelerinin kongreleri toplanacakt 

Bu ayın 22 sinde Adalar ve 
koz, 24 aunde Beşiktaş, 25 inde 
nönü ve Sili\Ti, 29 unda da Şile v 
lova ilçelerinin kongreleri yapı 
bu suretle ilçe kongreleri tama 
mış olacaktır. 

Birinci kanunun on beşine do~ 
n kongresi toplanacaktır. 

Polis Haberleri 

Kömürden zehirlen 
Şişlide Tavukçu Fethi sok 

oturan mütekait Mustafa Cemil 
tığı mangaldan zehirlenmiş, BeJİW 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

1 
SARHOŞLUK YVZVNDEN -

kapıda oturan İhsan, sarhoş bir 
Salkımsöğlitte tütüncü Samiyeye 
kmtıhk ve hakaret etmiş, y&k 
mıştır. 

AYAOI KAY.llllŞ - Kerest 
de yükle giden hamal HaliJin 
kayarak dUşmüş, yaralı bir halde 
rahpasa. hastahanesine kaldınl 

YANGIN BAŞLANGICI -
yemez mahallesinde 15 numaralı 
bacası temizlenirken yakınlan k 
lardan tutu!JIIlm:ı, itin.iye yangı 
nişlemesine meydan vermeden 
müştür. 

MERDiVENDEN iNERKEN 
Fatihte Kı~eşmede rilsumat mE> 
Mehmet komşusundan avukat K 
lin evine misafirliğe gitmiş, merd 
den inerken düşüp dizkapa.ğmdan 
ralanmış, Cerrahpaşa hastahan 
kaldırılmı§tır. 

ÇARPARAK YARALA Dl -
numaralı kamyonu idare eden 
Takmakçı Büyük Çekmece Deli 
tan yokuşunda müteahhit Samiye 
parak yaralamıştır. Sami Cerrah 
hastahanesine kaldırılmış, şoför 
kalanrnıştır. 

KAMYON ARKA SINA TA 
MI§ - Su kumpanyası kamyonu 
för Hakkı, Feriköyünde top::-ak 
ken on yaşında Sırrı kamyonun a 
sına takılmış, Hn.kkı menetmek 
taş ntarak çocuğu başından yaral 
tır. 

KALP DURMASINDAN ôLV 
Icadlyede oturan Nobar evine dö 
ken tizerine f cnalık gelerek dü§Up 
miiştür. Yapılan muayenede öl' 
kalp durma.smdan olduğu anlaşıl 
tır. 

- Size y e:;: u.u 

- Alnum lt.arikatürü 



KISA HABERLER 

Torb&lı civarında modern ve bUyük bir 
hapisane tnııa.sma karar verilmiştir. Bura.sı 

da tmralrda olduğu gibi ziral hapisane ola 
rak kullanılacaktır. 

Ya anlı köle ••• 
• lzmirde yakında bir polis mUzesi açıla 

caktır. Burada manitacılarm, tavcılarm, sah 
tekArlarm ve ka.sa hmıızlarmm aIAt ve ede 
vatı te§hir edilecektir. 

• Haliç tdareainln henUz tamir görmtyen 
son vapuru da kızağa çekllmtştır. 

.. 
kşam oluyordu. 
lilin sarı sulan üzerıne ateş ren -
~ bir tül atılnuş gibiydi. 
:asık ve küçük evleri, fakat mermer
ve büyük mabetlerile ovayı doldu
Mcnfis şehri bir iki saat kadar son-

dw bir sessizlik içinde kalacaktı. 
filrcns Abaka'nın sarayında çok süs
lıtr sofra kurulmuştu. Küçük ve bü-

tcpsiler içinde incir, üzüm, ekmek 
c 
~bzeler vardı. 
ğ?rensle karısı ve üç çocuğu sofraya 

dular. Habeşli yedişer köle kapının 

1
prafma sıralannuşlar, ellerini gö -

rrine çaprazlıyarak emir bekliyor -
rr Karşıki köşede üç beyaz köle de 

• ;·ndeki flüt, Harp ve Darbuka'yı 
k için hazır duruyorlardı . 

:lu sırada iki ihtiyar uşak tahtadan 

1 
~umyayı getirdiler, herkes oraya 
~ ve mumya sofraıun etrafında ağır 
8 dolaştırıldı. ihtiyarlardan birisi, ka

• :>ir sesle, şunları söyledi: 
ıi Buna bak ve hayatın kıymetini 

Sağken bol bol ye, iç ve eğlen .. 
t } de bir gün böyle olacaksın t 
1 Sarp çalan köle, bir Yunanlıydı. An
~yirmi üç yaşında vardı. Çekme bur
Jbcyaz ve güzel yüzü, düzgün ve çe

ı fVilcudu hemen göze çarpıyordu. Fa-
1_ onun aklı başka yerlerdeydi. 
#emek başladı. 

ıfVücutlarının bir iki karışlık yerleri-
1 ı>eyaz tüllerle örtmüş olan cariye -

yemek salonuna girdiler ve çalınan 
:ıya uyarak dansa başladılar. 

3 Yunanlı Hellis'in gözleri dışarıday
Cariyeler onu süzüyorlar, vakit va -
iç çekiyorlardı. Fakat beyaz deli -
ılı hiç aldırmıyordu. Onun kalbinde 
bayalinde, Soito yaşıyordu. 

• * • 
Soito, Menfis'in en güzel kızıydı. On 
yaşında, göğsil henüz kabaran, Mı

n ılık güneşi altında serpilip büyü-
" kara gözlü, kara kaşlr, küçük yüzlü 
kız ... 

Babası büyük Ftah mabedinin baş -
~biydi ve prens Abaka'nın bu kızı is· 
• ıeğe niyetlendiği duyulmuştu. 
Karanlık çökmüştü. 

Soito yatağından kalktı. 
Sırtında, yakası, kollan ve etekleri 
:nmiş olan beyaz bir entari vardı. 
ra bir örtüye büründü; pencereden 
ıçeye, bahçeden de sokağa fırladı ve 
tZ sokalrlan geçerek Nile doğru koş -

Papirüs'ler Nilin kenanru doldur -
lflardı. 'Uç gün önce tekrar buluştuk
ı yeri bulamıyordu. Sularda arasıra 
1 
karuna.lar oluyor, beyaz köpüklerin 
uunda timsahların ve su aygırlarının 
yaz dişleri parlıyordu. 
Avuçlarını bir boru gibi yaparak ya
l bir sesle: 

- Hellist ... Hcllisl .. neredesin?. 
Dedi. 

Karanlıktan bir cevap geldi: 
- Tınnnnt .• 
Bu Hellis'in çalgısıydı; bir teline 
kunmuştu. 

Genç kız o tarafa koştu ve kendisini 
vıilisinin kollarına attı. 

Hellis söylüyordu: 
- Ben artık karanını verdim Soito ... 
rtık öleceğim. 

Bunda haksız değildi. Çünkü başra
p Tafnet genç kızı ona vermezdi. 
ermediği halde genç kız kendisini de
canlıya teslim ederek onun olsa, ara -
a prens Abaka vardı ve bu prens, kö
ıinin kansını kendi karısı gibi kullan
ak hakkına sahipti. 

Hellis devam ediyordu: 
- Bak, şurada bir sürü timsah var. 
çlıktan havayı yemeğe çalışıyorlar. 

ir an ... Yalnız bir an için korkmamak 
:ter. Ben gidiyorum. 
- Bırakmam. 

- Bırak Soito, ben artık yasıya:nar.ı . 
eni ~knlarınm kollannda görmekten-

- Ben de gelirim. 
- f o;te bu olmaz ..• 
- Olur ..• 
- Olmaz ... 
Uzaktan yüzlerce nal sesleri duyul -

Yazan: Kadircan Kaflı 
du. Şehrin sokakları akislerle doldu. 
Halkın evlerinden çıktıkları, meş'alele -
rin yandığı görülüyordu, 

Hellis yerinden fırladı: 
- Ya baban seni odanda bulmazsa? .. 

Çabuk geri dön t 
- Sensiz dönemem. 
Hellis ister istemez genç kızı kolun

dan tutarak şehrin sokaklarına ve hal -
kın içine daldı. Kendisi bir az sonra dö
necek ve ölecekti. 

Halkın arasında dellallar dolaşıyor 
ve bağırıyorlardı: 

- Eli silah tutan herkes Ftah mabe
dinin önüne gelsin. Asur hükümdarı Sa
nahrip Suriyeyi yakıp yıktı. Firavun 
Seti askerlerine söz dinletemedi ve düş
man Mısır üzerine yürüyor. Herkes si
lah başına .. Hür veya esir, fakir veya 
zengin, bUtün erkekler silah başına ... 
Güneş mabudu, harbe giren esirlerin 
hürriyetlerini bağışlıyacak 1 

Son sözler Hellis'in gözlerine doğan 
bir güneş gibiydi. 

- Soito, işitiyor musun? Ben artık 
ölmiyeceğim. Harbe gideceğim ve köl~ 

Diğer taraftan uzun senelerdenbert tamir 
görmiyen Haliç iskelesi de tamir edilmiştir. 

• Çimento thtlkdrmı tahkik etmek Uzere 
vtlAyette vilAyet mektupçusu Osman Nurinln 
reisllğl altında bir komisyon toplanmıştır. 
Komisyon thtikdrm sebeplertnl meydana çı 
karacaktır. 

• lstanbulun pl§.nı tle ııehrlmizde meşgul 

otan Prost bir ay kadar daha burada kala 
caktır. 

• Yapılan bir ıstatıstlğe göre 36000 köyde 
hiç mektep olmadığı tesblt edllmiıtır. 

• Muğlada tUtUnler bu sene çok iyi !iyat 
la mUşterl bulmaktadır. 

Geçmiş Kuranlar 
17 Teşrinisani 921 

HAMDULLAH SUPH1 BEYlN 
İSTİFASI 

Büyük Millet Meclisinde maarif 
mesewsi hakkında bir istizah vuJ..-ubul
mu-§tur. Maarif vek"ili Hamdullah Sup 
hi Bey bu istizaha cevap vermi§ ve 
şiddetli münaka.şatı miiteakip araya 
milracaat edilmi§tir. Meclisin ekseri
yetinin beyanı itimat etmesine rağ. 

men Hamdullah Suphi Bey istifa et
mi§tir. istifası kabul olunmuştur. 

likten kurtulacağım. İşitiyor musun?----------------
Beni seviyorsan buna razı ol!.. IST ANBUl BELEDiYESi 

* • • 

söylüyor, dualar ediyordu. 
Henüz akşam olmamıştı ki gönüllü -

ler arasında kaynaşmalar oldu. 
- Fareler! ... tarla fareleri! .. 
Diye bağnştılar . 
Yüzlerce ve binlerce tarla fareleri 

Mısır gönüllülerinin yiyeceklerine sal -
dırnuşlar, neredeyse deriden yapılmış 

olan kalkanlarla yaylan ve silahlann 
kayışlarını yiyeceklerdi ve böylelikle 
Mısır· ordusu silahsız kalacaktı. 

Hel!is şöyle düşünmüştü: 
- Eğer bu hücum Sanahrip'in ordu

suna da yaplıyorsa epeyce zayıf düşe -
cekler demektir. 

Sonra kafasında bir şimşek çaktı. 
Hemen Tafnet'e gitti: 

- Ben düşman ordusunu silahsız bı
rakabilirim. Sen de silahsız bir orduyu 
elbet yenersin 1 

- Bunu yapabilirsen seni zengin ed~ 
rim. 

- Ben yalnız bir §ey isterim. 
- Nedir?. 
- Menfis kızlanndan birini seviyo -

rum. O da beni seviyor. Bizi birleştir. 
- Bundan kolay hiç bir şey yoktur. 
- O halde şimdi bana bir kaç çanak 

bal vı:r. 
- O da kolay ... 

* • ' 
Hellis, sırtında ve omuzlarında bi · 

rer tulum bal, elinde bir kamışla bir 
torba buğday oldusu halde yola çıktı . 
Bir elile de çalgısının tellerine dokunu
yor, farelerin bağırmasını andıran ses
ler çıkarıyordu. Bal kokusu ve arasıra 
atılan buğday taneleri, ovada ne kadar 
fare varsa hepsini Hellis'in ardına top
lamr~tı. 

Hellis Asur ordusuna daldı. 
Fareler onun ardını bırakmıyorlard• 

Hellis elindeki kamışı tulumlardan 
birine bltmyor, onun ucuna bulaşan 
balı, ölü gibi yatan yahut şaşkınlıktan 
neler olduğunu bilmiyen Asur askerle
rin!n yaylarrn,a deriden kalkanlarına . 

kılıç ve baltalarını o:nuzlanna asmağa 
yanyan kayışlara sü:üyo:da. 

Peloz ovası:t:n yüz binle:ce tarla f:ı
re::.i Asur ordusunun deriden, etten ve 
yiyecekten ibaret nesi varsa, yağmaya -
başlamıştı. 

Karanlıkta başlıyan kargaşalık saba-

Şehir Ti1Jairosu 
Tepebaşı Dram kısm1 

TAKSİMDE - MAKSİM VARYETE 
TİYATROSTf:\TDA 

HALK OPERETi 

Yarın akşam 

Zozo Dalmas ve Fm 
AOS-IJJ 

PIPIÇA 

Biletler: 40, 60. 
Hususi: 100 

Yerlerinizi telefonla ayııunız. 
Telefon: 42633 

------------------
ŞEHZADEBAŞIFERAH 

S!NEMA.SINDA 

Büyük Türk İlltlz. 
yonisti ve Many~ 

tizmacısı 

Pr. Zati Sungur 
Her gün fevkalA
de oir programı" 
temsillerine yarın 
akşam başlıyor. 

Eğlenceli köşe 

Zeklnıze güveniyor 
musunuz? 

KABAHA TU KiM? 
MESELE: Çocuklar •ınıfta bir kabahat 

işliyorlar. Muallim talebeyi sorguya çeki 
yor. Çocuklar şu cevaplan veriyorlar: 

Turgut - Bunu Tekin yaptı. 
Doğan - Hayır, Tekin yapmadı. 
Orhan - Ben yaptım. 
Çetin - Hayır, kabahat ne Orhanda, ne 

GUnayda. 
Tekin - Doğan yalan söyledi. 
Ergin - Orhan yaptı. 
Aslan - Orhan yapmadı • 
GUnay - Ne orhan yaptı, ne ben. 
Oğuz - Günay doğru söy1Uyor: Tekin de 

kabahatll değil. 
SUAL: Dokuz çocuktan yalnız UçU doğ 

ruyu söylemişlerdir. O halde çocuklarm söyle 

diklerlle, kabahaUI kimdir ve kimler doğru 
söylemiştir.? 

Cevap: (Yarın burada okuyacaksınız). 

ha kadar sürdü. 
Sabahleyin yayların kirişleri yoktu. 

kalkanlar parçalanmıştı, kayışlar kopa
rılmıştı ve ordunun yiyeceği kalmamış
tı. 

Mısır gönüllüleri ilk ışıklarla bera -
her hücuma gec;ti. Sanahrip'in koca or
dusu panik halinde kac;ıyordu. 

Menfis'de, dünkü köle Hellis, başra
hif Tafnet'in kara gözlü kara kaşlı ve 
ceylan bak:~lı kızını kollarına almış, mer 
mer salondaki kölelerin çaldıktan c;al · 
gı ile cariyelerin dansları kar§ısmda eğ
leniyordu. 

Hussolini 
Fikirlerinde muvaffak 
olmuş sayılabilir mi? 

bir hareket kay
istiyen Duçe, 

ltalyada yeni 
nağı yaratmak 

• • klise ile nıçın anlaştı? .• 
Parise giden Brcndizi yolunu mah

sus seçtim. ltalyayı tekrar görmek is
tiyordwn. Ama işte üç yıl sonra İtal
yayı tekrar görmem, bana pek yeni 
bir şeyler öğretmedi. Yalnız Brendi
zi - Roma treninde tanıdığım Lecce'li 
Enjeniyorun söylediklerinden şunu an
ladım: ltalyada, benim içinde yaşadı
ğım günlerden üç yıl sonra, fikir, o 
günlere göre daha çok zayıf düşmüş.. 
tür. Çare yok bu böyle olacaktı; bir 
ulusun çocuklarma dört yaşında üni
forma giydirilir, sekiz yaşındakileri
nin omuzlarına, oyuncak da olsa, tü· 
fek konursa, on onbeş yıl sonra, orta· 
lık kollarile ayakları hep bir biçimde 
oynıyan bir takım etten makinelerle 
dolar. 

Otuzuna kadar kaf asmın epiyi i~
lediği, son on beş yıldır Venedik mey
danında söylenen nutukları alkışla
mamaktan başka bir şey yapmamış 

olmasına rağmen hala kendini birşey. 
ler düşünüp konuşabilir sanmasından 
anlaşılan Lecce'li tanışım, kumpartı
manda şöyle söylüyordu: 

"- Katolik kilisesi büyük bir kuı:J
rettir. Bunu anlamıyanlar dünyanın 

bu yeni formasyon devrinde çok zarar 
göreceklerdir. Fa.']izmin ileri bir hare
ket oluşu, katolisizmlc uyuşup kaynaş 
masmdan da anlaşılır.,, 

Geveze biri idi. Beni yukarı İtalya
lı bir İtalyan sanıyordu. Böyle sanma
sından cesaret alarak onunla, treni
miz Romaya bir saat kadar yaklaştı
ğı sıralarda artık epey dost olmuştum. 
Artık onun kendi kanından bir dostu 
ıını:,ım gıbi konuşuyoroum: 

- ''Duce gerçekten bir jenidir; a
ma siz onu, fa.']izmi katolisizmle bağ
laştırıyor sanmakla küçültüyorsunuz. 
Bakın neden böyle diyorum: Yakın za. 
manlara kadar faşizmi bir hareket o
larak vasıflandınnakla iktüa eden 
Düçe, son zamanla_rda, onun "Yei'li za. 
manların ihtiyaçlarından doğma bir 
ideoloji,. olduğunu öne sürmiye ba.5-
lamıştır. 

Eğer faşizm bir ideoloji olarak ge
lişmek davasında ise, bu ''yeni zamar.. 
larm ideolojisi,. nin kendinden önce
kilerle bağdaşısı değil, onları yıkıp 
yerlerine geçmesi gerektir. Çünkü ka
tolisizmdc, Romanın dejenere alemin
de bir zümrenin satvetli konforu ya
nında ma.sı hiçleştiren paganizme kar
şı doğmuş bir ideolojidir. Herşey gi
bi ideolojiler de doğarlar, gelişirler, 
ve ölilrler. Orta kurunda gelişmesinin 
son haddine varan katolisizm, röne
sansla beraber agoni haline girmişti. 
Bu agoni büyük muharebeden sonra 
son haddine vardı. Öyle ki kilise, bu
gün, mesela bütün aşağı ttalyada, tıp. 
kı revolosyandan önce İspanyada yap
tığı gibi, halkın hıristiyan sandığı Pa
ganlığmı hıristiyanlıkmış gibi isti!!'
mar ediyor, ancak bu sayede yaşıya
biliyor. 

"Yeni zamanların ideolojisi, yeni 
doğan taze ve ileri bir konsepsiyon 
yaratmak gerektir. Hiç böyle bir ileri 
varlık agoni halinde bir varlığa sarı
lıp ondan hayat kudreti almıya yelte
nir mi? Siz Mussolininin 1929 da Va
tikanla anla~masına. 1936 ilkteşrinin
de Balognada söylediği nutukta bu an. 
la.c;mayı en mutlu hareket diye göste-
rip uluslar sosyetesi azasını Fanatik 
layik'lcr diye ka.firleştirmesine ne ba
kıyorsunuz? · 

Mussolini La Teraneruıi anlaşmasi. 
le finansal bir mukavele yapmış ol
du. Nitekim Habeşistan muharebesi
nin İtalya için dayanılmaz olan ma!!'
rafını bankalarla endüstride kullanı
lan İtalyan serveti kadar Vatikanm 
hazinesi ödemiştir. 

''Kilisenin neden fa.~i7Jlli tuttuğu· 
nu sormayınız. Bunun sebebi pek mev 
dandadır. İşte ispanyada da Halk cep
hesi'ne karşı baş kaldıranlara o pa
ra veriyor. Sosyal • Komünizmi kar-

şısmda dalga dalga ileriliyen bir yeni 
ideoloji olarak telkki eden katolisizm, 
faşizmi, bu yeni ideolojiye karşı kon
servatuvar bir reaksiyon sanmakta
dır. Onun için katolisizm faşizm ağa. 
cınm büyümesini istemekte, sonra o
na sarma.şıp yapraklarının tazeliğini 
muhafaza etmesini sağlamayı tasarla
maktadır. 

"Mussolini ise dovasmı yürütürken 
kilisenin bu meramını boş görmekten 
başka ne yapabilir? Yalnız şimdi öy. 

Mussolini 

le lftzım olduğu için kendini her za
mankinden daha çok katolik gösteri
yor. Halbuki sosyalist duvarcıhktan 
sosyalizmin gazeteciliğine çıkan, daha 
sonraları sosyalizmi nasyonalizmle ev
lendiren Mussolini, bu kadar koyu bir 
katolik olabilir mi dersiniz? Kilisenin 
Azione Cattolica organizasyonlarını 

yıkmak için yaptığı sert hareketleri 
nt> o.,ı.-.. ır ,,,.,,.H11n117.'? Mnc;ı.QOlin;, t~ ... ı 
yan gençliğini katolik Mistisizmj içi!\~ t. 

de yumuşak, zebun, sağ yanağına to
kadı yedikten sonra sol yanağını çe
virir bir gencin yapmak için onu Azi
one Cattolica kazanı içinde kıvamlan. 
dırm.ak istiyen katolisizme hemen is
yan etmişti. Çünkü o dövüşmesini se
ven ve kolonizatör bir espri sahibi o
lan bir gençlik yaratmak istiyordu. 

''Sonra bir şey var: Bilmem siz far
kında mısınız? Romada on yıldır bir 
düzüye bir takım şeyler yıkılıyor ve 
bir takım şeyler yapılıyor. Dikkat et-

, tiniz mi? Bu yıkılanların hepsi, bina 
ve mahalle halinde, orta kurundur; 
Papaların Romasıdır; yapılanlarsa, 

gömülü oldukları toprakların altından 
çıkanlıp restore edilenlerse eski Ro. 
madır. 

"Eğer faşizm bir ideoloji ise Mus
solininin katolisizme karşı yeptıkları
na benim verdiğim değeri vermek, onu 
okşamalarını ise günWk politika say• 
mak gerektir. 

''Yok eğer faşizmin katolisizme kar
şı hareketlerini politika icapları, onu 
okşamalarını ise kendi ideolojisinin 
icapları saymak gerekse, o zaman Dü
ceyi pek küçültmüş oluruz.,, 

Elbette Lecce'li tanışıma ben bu 
kanaatlerimi, o beni İtalyan sandığı 
için böyle anlatmıştım. Yoksa, bir 
Türk olarak söyleme mümkün olsaydŞ 
kendisini daha çabuk yola getirirdim; 
çünkü o zaman faşizmin reel tarafını 
analiz etmiş olurdum. 

Faşizmin reel tarafı ise, onun "l"t
ni zamanların ideolojisi,, olamamas1• 

dır. Çünkü bir ideoloji ne bir, deif;.. 
kasyon sitemi, ne de bir orta kurıı11 
despotluğu halinde doğup yaşıyanıa:t. 
İnsanlık bu merhaleleri aşmış, bu sis
temleri tecrübe etmiştir. 

Hem sonra insanlığın muhtaç ol· 
duğu yeni ideoloji, her yeni doğan j .. 

deoloji gibi, yerine geçeceğini yıkar" 
ken pasifdir; ama kendini kurarıceıt 

.. n .. ,.J• 
yasakçı, kırıcı olamaz; o kendi ;;u"" 
liğine hayranlıklar yaratarak nıııS111 

vicdanında kendine yer yapar. . 
Faşizmse bunun aksini yapıyor· 

Yıkması gerek olanları okşıyor vr: JceJI 
dini bir yasak istihkamı içinde el dO" 
kunamaz bir halde yaşatıyor. 

. Slıl 
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Torba dolulan para aahibi aanılan, 't!P • 
albn babaaı denilen bacı berbeı in cena· 
zeai, mahallenin fakir ilmühaberile ve 
dört nefer hamalla kaldmlıyor ve Si • 
livri kapm mezarlığına götürülüp gö • 
mülüyor. 

• • • • • 1 1 

Eda, Cureba hastanesinde 20 gÜn 
yattıktan sonra, çıkıp ilk önce Hafize • 
nin evine geliyor Uğradığı feliket bt-
merli ... Babası ölmüı; anası sürgüne 
gitmi§ ... 

Hafize Edayı karşısına çekiyor. Ev• 
veli kederini yabıtırmak tarafma gidi
yor: 

- Bana bak yavrum, baban için ağ. 
laman, sızlanwn, saç bat yoıbmn fay • 
daw:... ölüm Allahm esmidir. Bugiin 
babacığına, yarm bana, öbür gün de 
sana ••• Dünyada kimse le.azık laıkmanu,., 
Peygamberler, evliyalar, padiıaJılar, 

krallar bile bu dünyadan göçmüıler ••. 
BugÜn varız, yamı yok. Hef)imiz §U 

kara toprağın üstünde misafiriz; ergeç 
altına gireceğiz. Hadi sil bakayun ıu 
gözlerinin yaımı ••• Saniyen, anan için de 
zinhar uzülme, kendini helik etme. 

Hayatta ya, sağ salim ya; gün ola, 
hannan ola... Böyle düztaban ıenine, 
düpnan iftirasına uğramak yalnız onun 
baıına mr gelmiı?. Vii.kelalar, vüzeralar, 
paıaJar, beyler bile ıürgüne •ürülüyor •• 

Sürgün edilmek.- Vakıa kötüce bir 
yazı ama çaımağa gerilmek, cellada tes
lim edilmek değil ya bu-, Orada yeyip 
içecek, yan gelecek.. Hem elenelim, Kon 
ay öyle bir memleket, öyle bir men* • 
ldcetnüı ki. •• Bolluk, berebtlik, havuı 
emsalsiz, suyu gii2ıel, insanları da pek 
cana yalan bir clıf8Jmlt·- Cün dolma· 
dan ••• Neydi meselin alt taralı, olaunuı· 
cau? .. Beceremedim itte, anlayıver. Gün 
doğmadan ananı oraya yollayan ayı bo
ian herif, padİJahmuzm bir pzabma 
nirılyıp lepetakl8k Oluverir do ta Bai
datiü'i; Basralan, Fizanlan boylar ital· 
lah... Eeee, etme bulma dünyaaı bu-

Hafize bu laflardan sonra evvelce ta
sarladığı ve karan verdiği mıeMılıeye p 
liyor: 

- Şimdi bma ~ söyliyeceklerimi 
.,ir bir dinle de hepsini kuJağma küpe 
et Artık bundanböyle, O slriidarb Sa • 
s-kiı Zebra sibi saçın 1-Jm darmada -
ian, lmbn entarin tahta bezinden. fmk
··~. eteklerin diz kapaklarında, çıplak 
'Yale, yarun yemeni ile sabahtan akta· 
~ kadar köprü üstlerinde, bir sürü 
~Planm, edepsizin, itin arasına kanı • 
~ asla ve kat'a caiz değil •• Deneye • 
~iini denedin, nedameti de ettin sanı
t'tın •• Bu Mler ucuz kurtuldun, yana • 
~in.da kalan bir çizgi ile yakayı sıyır -
dll\aa bunun yamu, öbür giinü de var. 
.\Ja.ep makrep gibisini aalavatla andı • 

---~ İpten kazıktan kurtulmuı, vu • 
~sezmez yere vuran. soluk almağa 
d dan cam yok eden kanlı katiller 
.._ e Yar-. Baluyorıun gi günün birinde, 
'"\lralardan biri baıına musallat. •• Yüz 
'9eplen olmaz, astannı da iater. istediği 
--~ İae pahal um pahalı_ Kafa tut • 
~ hiç olmaz, Belinm sunturlusudur. 

S&an kaçama.zam, elinden kurtula -
'Sin. Yi •• •• L!~-.1- L-L-__!_ ) me gunun .,.. .. __, XUIUa"ID 

~en, apammn kanlar içinde yerlen 
~lnüısin. Hem de öylesine ki bir daha 
)~casına... Şimdi söyle bakayım, 
t~ lrÜnalı değil mi bu g~liğine, bu 
lltet(i ~ · b. 

it) lrıne.. 20 paralık ır mezat malı 
~t'"--ı alıp kendine baksana, ne kıratta 

ktt olduğunu anlaaana alık kan ... 

1-d ~İze bu yolda bir hayli çene sal • 
1"'~ &onra ilive ediyor: 

~~ ~lını baıma alacaksın, derlenip 
~ • 8caksın, hulasası insana benziye -
~~; IOnra da, diyeceklerimi aynen, 

V 1 noic:tasına yapacakıın! •• 

"-sı ~ lletieeye geliyor. Edaya, kağıt ka-
""'' •tı .... ,,__ . edi B' "lltİtl ......... sım tavsıye yor. ır 

,., ~· anasına verdiği öğütlerin ay -
~) •tta daha cafcaflrsmı kızına dası-

°"· 
'~~ lıİnoğlubin; ıu noktayı unut -

'~ .... beni dinle, iyi aklıma geldi. 
'h. ....- kirn.e gözlerini sana dikmiş, 
~ ~Yran delisi gibi dudak sar • 
~Ot· hQ. de baktın ki nazarları yana 

• hni yanağındaki ustura yeri-

Hafize 

ne ... Uzaktan biç belli olmuyor, yakın
dan da sana fevkalade yaraııyor a, ora
smı geçelim, makaadım bafka... Yani 
lı:ar§mdakinin halatı bir aayipçeneyse, 
içinden: (Bu kız hırlı bir matah değil, 
yÜzünde bile bıçak yaruı var!) der gi
bi bir bakıpa, ne diye o lômsenin yüre
ğine gdhgıf aokacalum? •• Derhal diye
ceksin ki: V aldem, Sultan Meanit ve -
zir)erinden merhum HayynıJJah pafamn 

evlatlddarmdandır... Ananın, babanın 
sicillerini, mecidiye kağrtlarmı tabak gi
bi ortaya yaymada mana yok... Ne di -
yot'dum? ••• Evet, valdem sultan Mecit 
vezirlerinden merhum Hayrullah, Kud
retullah ••• Zarar yok uydunıp at.. pap
mn evl&tbldarmdandır. Kudretullah pa
tanın küçük mahdumu Sadettin, Şem -
settin, Tacettin. •• beis yok yine at. .• Bey 
Allah i.fiyet versin, tekne kazıntısı ol • 
duğu için ııınankça, zirzopça, türkçesi 
zırdeli mor kerakidir. Derdi günü cim
yıubkbr. Demirlerin, iplerin, saJmcak • 
Jarm üstünde Beni Zokzok araplan ka
d. raml.zldd.ir yapar.- Bir gÜn: (Ha. 
di Eda, sana da cambazlık yapbraca -
ğnn!) dedi ••• htinyedeki yalmm bahçe
sine kurduğu minare boyundaki cim • 
yastik direğine çıkacaksın da çıkacak • 
sın.. Ben: (Aman beyciğim gözüm ka • 
rarır, dütüP batım beynim param par
ça olur!) diyorum, onda yine inat da 
inat.- Söyledim a, tahtası eksik biri, ay
nı zaımnda da son derece celalh ve eli 
sakar bir çocuktur ... O esnada, Diyar • 
bekir kapuzu kadar bir pehlivanlık gül
lesini de havaya kaldınnıı. Kafama doğ
nı hrlabverdi nıi lifan narı gibi dört bö· 
lük etti gitti. .• K~ o minare 
boyundaki direğe çrkmağa batladım. 
Tepesine vardım varmadım, gözlerim 
kararımı. Haydi ben paldır küldür ata -
ğı. Bereket versin, aınğma ortasındaki 
demir bncaya elbisem takıldı da ölüm
den kurtuldum. Fakaıt ortaya asılı sa • 
lmcağm ketkin tahtaıına sol yanağım 
çarpb; boydan hoya yanldı. 

Hafi:zecWci akla da balmı. tp bu ka· 
dar uzatmadan, derin kuyulardan su 
çekmeden, (Çocukken babamın kalem -
trafmı alıp koşmaia batlaınıınn; düı -
müıüm, suratmu keısmiJ ! ) dese yetmez 
mi? 

Aldı kimseye vermiyen, her ıeye a
gablık davasmda olan ve düt düt öten 
çok kimseler itte bazan gök YiİzÜnden 
böyle top tltar. 

Edanın, bu aözlerin hepsine baı saJ. 
layııı; 

- Haldan var cici anneciğim. Peki, 
bq üstüne; dediklerinin hepsini dinle~ 
diın. Hepsi makbulüm! demesi Üzerine, 
Hafize: 

- O halde pek ala; senden dilediğim 
de buydu. Fakat daha lafımı bitinne -
dim, can noktasına gelmedim! .•• Ceva -
bını verdikten sonra bir ıigara daha ya. 
kıyor. Cayet ciddi bir tavır takmarak, 
ka,larrnı çatıp gözlerini aça aça, alt ta
rahnı getiriyor: 

- Bir: Kılığına, layafetine, üstüne 
baıma mukayyet olacakıın .• Sözüm ona 
aailler gibi eline on para verilecek hal
den kurtulacaksın .•. iki: Karşına çıka -
cak erkek kımundan hiç kimseye, Yu -
süfü ıani bile olsa yılışmıyacaksm .. Ba
lık kaçb, orospu bohçası oynar gibi fı
kır fıkır, kahkaha, kihkihi yok ... Oç:f 

(Arkası var) 

6 - KURUN 

Eski Nazır Çörçil'in Kızı 

Sara Çörçil nasıl dansöz oldu' 
Bu merakh kikayeyi bizzat kendisi anlatıya 
Avrupa matbuatı bu aralık lngilte

renin en büyük siyasilerinden meşhur 
ÇorçiJin genç ve güzel kızı Sara Çor. 
çilin macerası ile meşgul bulunuyor. 

Sara Çorçil bir müddet evvel haber 
verdiğimiz gibi tiyatroculuk hayatma 
atılmak için bir gün aile yuvasını terk 
ediyor ve Amerikaya gidiyor. Bu defa 
yazdığı bir makalede hayatının şim_ 
diye kadar maHlm olmayan tafsilatı· 
nr anlatmaktadır. Amerikan gazete. 
lerinde çıkan bu makaleyi hulasaten 
bizde naklediyoruz: 

"Evvelisi gün Postondald Riyo tL 
yatrosunda oynamıştım. Sahnenin 
perdesi inmiş ben de altındaki odacı· 
ğımın kapısına gelmiştim. Hila seyir. 
ciJerin alkışları devam ediyordu, Müt. 
hiş gurur içindeydim. Kapıdan i ed 
girer girmez şık bir vazoya .konmuş 

güzel bir çi~ek demeti gözüme ilişti. 
Demete iğne ile tutturulmuş kartta 
şu yazıları okudum: ,,22 yaşını ikmal 
eden Sara Çorçile ittihat.,, Tanıdıkla· 
nm beni unutmamış dedim. Demetin 
yanında amcaJarımdan, kuzenlerim. 
den diğer hısım ve akrabamdan gel. 
miş oir sürü telgraflar da vardı. 
Aldığım tebrik telgrafları içinde ha· 

bamın tebrik ve dualan beni büyük 
bir heyecana koydu. Otururken göz 
yaşlarımı güçlükle zaptediyordum. 
1914- yılında doğmuştum. Bugün tam 
22 yaşındayım. 

Annem bana doğduğum günün tart. 
hi bugün olduğunu pek çok defalar 
hikaye etmişti. Avrupa muharebesi 
henüz. başlamış, Almanlar Belçikanın 
Anvers şehrini işgal etmiş, vaziyet o 
kadar karışık ve tehlikeli imiş ki 
aiJem Londrada bulunmayan babama 
bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini 
bile haber verememiş. llk hatıratım_ 
dan aklımda kalan şey yalnız Kent 
dükalıbn.daki evimizdi?. Bundan ba~ 
ifa hjsb!T şen hatırlayamıyorum. 

O zaman benim en hoşuma giden 
şey evimizde 8 çocuk bulunması idi. 
Bir sürü de beyazJı siyahlı ineklerimi-ı 
vardı. Ben bu inekleri çok severdim. 
Hatta bunları fil zannederdim. Küçük 
bir kızcağız idim. Avrupanın büyük 
meseleleri beni hiç alakadar edemez. 
di. Hatta babamın mühim bir diplo_ 
mat kimse olduğunun bile farkında 
değildim. O benim için yalnız "Baba., 
idi. Bu arada düşman tayyareleri ln· 
giltereyi endişeye veriyordu. 

Bir gün akademi direktörü Kohra·ı 
nın yazıhanesine müracaat ettim mak. 
sadımı anlattım. Direktör bana: 

- Valdeniz buraya geldiğinizi bili. 
yor mu? diye sordu. 
Verdiğim cevap gayri muayyen idi. 

Fakat kendisinden bir tiyatroya dan· 
sör olarak alınmamı rka ettim. Dl. 
rektör meşhur dansör Klak Lusi ta. 
kip etmemi söyledi. 

Bir hafta her gece oynadığı tiyatro
ya devam ettim. En küçük teferruatı. 
na varıncaya kadar bütün harekeleri_ 
ni tetkik ettim. Bu arada fikrimi alt 
üst eden bir mesele vardı. AiJe haya
tını bırakıp da sahneye çıkarsam aca. 
ba bir i<>kandal mı yapmış olurum? 
diye düşünüyordum . Bu arada haya_ 
tıma Vikoliver isminde bir erkek ka · 
rıştı. LOndranrn içtimat muhitlerinde 
bizi beraber görenler arasmda Viki 
sevdiğim fısıltıları çıkmağa başladr. 

Vik işittiği bu gibi şayiaları tekzip 
ediyordu. Biraz sonra Vikin beni ka
çıracağı, Nevyorka götüreceği şayiası 
aldı yürüdü . 

Vik benim dansa olan alakamı dUş. 
künlüğümü iyi anJamışh. Bana yar~ 

dım ediyordu. 
Bu arada Vik Amerikaya gitmek 

mecburiyetinde kaldı ve gitti. Ben de 

işaretler: 
~-. ~ ~ ,_. -

teessürümden çıldıracaktım. Vlke 
değil müteaddit mektuplar ya~ 
benim de Amerikaya varma mı kola 
laştırmasınr rica ettim. Bana verd 
cevapta "Amerikaya hareketten evv 
çok iyi düşünmem lazım geldiğini ta' 
siye ediyordu.,, Fakat bir sabah Vild 
bu tavsiyesini de nazarı dikkate a 
rak valizimi kapınca Amerikaya 
reket ettim. Ailemin benim için 
düşüneceklerini pek iyi biliyord 
Herhalde yapacağım emri vakiye i 
raz P.tmiyeceklerdi. 

Amerikaya geldiğimdenberi her 
sahnede dört defa dans yapmaktayı• 
Vik benim menajerimdir. Onun ta 
yesinden dış.an çıkmıyorum. Dans 
nim için dünyanın en büyük saade 
dr. 

Bana Viki sevdiğimi söyliyenl 
oluyor. Ben de tekzip ediyorum. 
de böyle sorgulara aynı şekilde ceva 
verdiği gibi Sara Çorçil ile olan m 
nasebetimiz her vakit çok samimt 
iyi bir dostluk çerçevesinin içinde clttt 
vam etmektedir diyor. işte bugünkfl 
vaziyetim böyle. Ama, birçok gazew 
ler dedikodu yapıyorlarmış? Hakika 
bildikten ve onu da burada itiraf et. 
tikten sonra? .. 

Mahzenlere kaçtığımızı unutma. 
dım. Ben tehlikenin ne olduğunu id. 
rak etmiyordum. Fakat tehlike işare
ti verildiği yani ufukta Alman zep. 
linler! görüldüğü vakit bizi mahzen. 
lere kaçırıyorlardı. 

Harp devam ediyor 
Siyasi bir hava içinde büyüdüm. 

Loyd Çorç dostumuzdu. Sık sık evi
mize gelir bizi ziyaret ederdi. Aile 
dostlarımız arasında bir Ledi Astor 
vardı. Ledi için büyük bil' sempati ve 
hayranlık duyuyordum. 

17 yaşına geldiğim zaman Parise 
gitmiştim. Fakat çok kalamayıp Lon. 
draya döndüm. Çünkü mevcut an'ane. 
ye göre İngiliz sarayına prezanta edi· 
lecektim. Benim için çok heyecanlı 
olan bu merasimin yapıldığı gün kra. 
lrn hasta düşmesi talisizliğine uğra. 
dım ve yalnız kraliçenin huzurunda 
eğilebildim. 

tngilterede başka bir an'ane daha 
vardı. Saraya prezanta edilen ve Lon· 
dramn içtimai hayatına giren genç 
bir kızın merasim yapıldığı sene ve 
nihayet ertesi sene evlenmesi lazıın 

gelir. Bu an'anenin birçok felaketlere 
sebep olduğuna kaniyim. Ben ne 19 
umda ne de yirmi yaşımda evlenme~i 
düşünmiyordum. En büyük arzum 
tiyatro sahnesinde görünmekti. Bu. 
nun için içtimai hayatın icaplarından 
olarak bana gösterilen dersler arasın. 
da yalnız dansı tercih ediyordum. nıc 
zamanlarda hergün bir saat ders alır
ken sonraları beş saate kadar çıkar. 
dım. Çok yoruluyordum. Dansların 
i<:indf' en hoşuma gidenleri klasik ve 
halet oyunları idi. Aklıma ,·erlestir-ı 
diğim şey kralhk dans akademisinde 
imtihan vermek idi, 

919 da Klemanso şöyle söylüyor
du: 

··- Sulh harbin başka vasıtalarla 
devamıdır.,, 

Ayni senede Venston Çörçil bir 
makalesinde şöyle yazıyordu: 

••_ Kavga bitti; fakat buna ha • 
kıp da harbin de sona erdiğine ina • 
nanlar ne gülünç insanlardır.,, 

Bu sözler 919 da söylendi, san • 
mayınız ki 936 da bu sözler artık 
ateşi üstünde mütareke günlerinin 
kafalarda bırakmış paradüksal ve tu
haf hatırasıdır. 

Klemanso olsun, Venston Çör • 
çil olsun sanıyorum ki bu sözlerile 
bir yeni devrin kapısını açtılar, ve 
bu yeni devrin en realist formülünü 
koydular. 

Harpten bıkan, siperlerde şehir
leri ve hayatı ancak bir cennet hatı· 

rası gibi, bir rüya gibi yadeden in • 
sanlar mütarekenin ilk günlerini ne 
şekilde olursa olsun insanlığa, haya· 
ta dönüşün bir başlangıcı saymışlar· 
dı. Bu ne masum bir hülya idi. Bu 
masum hülyaya şiirile, edebiyatile 
bütün bir dünya inanmış ve bunun
la avunmak istemişti. 

Bu avunma bir sabah rüyası ka-

Sadri !:rtem 
dar bile sürmedi. Klemansonun ve 
V enston Çörçilin gördükleri 
meydan harpleri ortaya çıktı. 

• • • 
Sulhu harpten ayıran v~sıf ne • 

dir~ 

Harbin karakteri, yalnız küme 
küme insanların ölmeleri değildir. 
Çünkü, muharebeler kadar şiddetli 
hastalık salgmlan insanları sulh se • 
nelerinde harap eder. Mesela Hin • 
distanda bir hastalık salgını defteri • 
ne bir meydan muharebesinden hat
ta senelerce süren harplerden daha 
çok ölü kaydeder. 

Zaman olur ki bir intihar dalgan 
bir memleektte harbin yapmadığı 

faciaları peşinde sürükler. Meseli 
930 Almanyasmda işsizlikten intihar 
edenlerin sayısı 60 bindi. 1870 har• 
bi altı ay sürmüştü, iki tarafın harp 
zayiatı aşağı, yukarı 60 bindi. Bu 
misaller ğoğaltılabilir. 

Harbin karakteri, bütün kuvvet• 
leri bir nokta, vazıh, kat'i bir hedef 
etrafında teksif etmektir. Sulhun ka
rakteri; muharebenin nihayet bul • 
mas ıdeğil, biitün bir cemiyetin ge
nişlemesi, teksifin yerini inkitafm 

(Luti en •ayı/ayı iecırini:Jri) 



ehir Meclisinde münakaşalı bir celse 

elediqe davalarında 
Donanmamızın ilk kafilesi düı 

Maltaya hareket etti 
OOLZ NEŞBIYATI: 

yoksa 
aittir? 

Saat 12,30 PJAkla TUrk muaUdat. 12,50 ha 
vadia. 13,05 Pllkla hafif müzik. 13,2:>-H,OO 
Muhtelif plAk nepiyatı. 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

ragat hakkı Meclise mi 
Belediye Reisine rrii 

b · l Saat 18,80 Plll.kla dana muslktst. 19,30 
Sehir meclisi dün saat iki buçuk.f 

ikinci reis vekili Ahmet Tevfik 
nla başkanlığında toplandı. Ge. 

eelaenin zabıtlarından sonra mec· 
bitmiş olan içtima müddetinin 

hafta daha uzatıldığı hakkında 

mdan gelen tezkere okundu. 
kin lstiyen azalana istekleri kabul 

ır meae e konuşulurken .Belediye re. Konferans: Doktor Fahrettln Kerim taratın 
isliğinln davalardan feragat şekli hak dan 20.00 Vedia Rıza ve arkadqlan taratm 

kında muayyen bir usul ittihazı teme:ı dan 20.ao TUrk musiki heyeti. 21,00 Bedia, 
nisinde bulunduğunu hatırlattı. Ma. Va.afi Rıza ve Hlzım tarafından orkestra re 
kam namına izahat veren hukuk i§leri fakatile LUka Hayat operetinden bir temsil. 

Yavuz ve torpitolar 
bugün gidiqor 

Filomuzun Malta ve Pire seya· 
hati on beş gün sürecek 

idi. iki yolun istikametlerinin ta 
hakkında fen işlerinden ve Be. 
~ta pazar kurulmasının değişt:. 

esi hakkında hesap işlerinden 

len tezkereler mülkiye encUmeninP 
vale edildi. 
Bundan sonra encUmenlerden ge. 
n mazbatalann tetkikine geçildi. 
nlann arasında bütçede yapıla~ 

mUnakalenln uygun görUldUğünt' 
lr bütçe encümenince hazırlanan 

hatalarda vardı. Uygun görülerek 
bul edildi. Ayaspaşada Saray arka. 
daki Masraf Nazm sokaflnm ka · 
tılması hakkındaki teklif kavanl" 
dlmenlnce kabul edilmişti. Enett. 

bu meselede karar verilmedeıı 

ee şehir miltehassısının fikrinin 
rulmasını lüzumlu görüyordu. Ev· 

bu sebeple Belediye reisliği ma. 
mına f.ade edildi. 
Temyiz edilmesinden vazgeçilmesi 

la.ha faydalı görülen davalar hakkın. 
~yapılacak muameleye dair kavanin 

citmeni matbaası uzun münakaşala· 

mucip oldu. 
Encümen bu işin esasen Belediye 
Uğinin salahiyeti dahilinde bulun. 

•atanu söyllyor. 1000 liraya kadar 
lan davaların temyizinden sarfı na 

11&1' edilip edilmemesi hususunun Be
lediye reisliğince doğrudan doğruya, 
daha faz1a miktarda ait olan davala. 
nn temyizinden sarfı nazar edili:> 
edilmemesi hususunun da daim eneli. 
menle milşavere edilerek karara bat-

___ ...., ı. ... ı.1--3-'1 • .. • ,.,.. -t1o-•• 6 u .. 

r&liiyordu. Azadan Hasan Fehmi 
Tınar, bllQmum BeJediye davalannd ı 
feragat hakkının Belediye reisliğine 
defli Şehir meclisine alt olduğu yo. 

da evvelce ileri sUrmUş olduğu ka· 
tini tekrar etti. Azadan Mustafa 

leftet, encümenin noktai nazarını 
mtldafaaetti. 

Ham Hilmi, evvelce buna benzer 

• • • 

mUdUrU Muhlis bu işlerde karar ver- 21,so orkestra. 
l - Masaenet: (Ph&dra) uvertür. 

me salAhiyetinin tamamen Belediye 2 - wetzeı: (Afkm zaferi) vaıa. 

reisliğine ait bulunduğunun DahiUyc 3 - Fr. Tbome: (İUrat). 
veklletinden evvelce bildirilmiş oldu. 4 - Dvorak (Htlmeresque). 
ğunu, binaenaleyh bu kiğıdın meclis~ ıs - Macar halk §&rkıtan. Saat 22,00 Pllkla ııololar. 22,30 Havadis. 
yanlışlıkla gelmla olması melhuz bu. 23 oo '# , Son. 
lunduğunu söyledi. Halil Hilmi, tek·=-----------·----. 
rar söz alarak işin renginin değişti . 

ğini, şu halde bu meselenin de ayrıcı 
tetkike muhtaç olduğunu ileriye sür. 
dU. Neticede kavanln encümeniniı 

mazbatası bir kere daha bu cihetlerdt> 
nazarı dikkate alınrak tetkik edilmek 
ü~ere daimi encümene iade edildi. 
Karaağaç müesseseleri 933 ve 93:1 

yıllarına ait hesaplannı tetkik edildı
ğinl ve bu hesap neticelerini bildire'! 
tetkiki hesap encümeni mazbatası 

okundu. Bu mazbatalara göre bu mü 
fSllestnln o senelere ait varidatınd:l 
göze çarpan bir eksiklik vardır: Bu 
eksiklik encümenin tetkiklerine gört> 
o senelerde kaçak et satışının almtş 
yUrümUş bulunmasından, buz sahş 
yerlerinin evvelce tayin ve tanzim edil 

BORSA 
uı. 10 • ç3& 

llbalaruıda Jddm lfıln'tll olanlu, .... 
rtDde m~ prealenllr. Rakamlar 
eaa& 12 de kap&Dll utq f~a\l.ıi.nı ın. 
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satışının azalmasından ileri gelmekt~ • NeyYorll U,'1117~ • lıladrlO 1 '8 
dir. Azadan Hamdi Rasih aradan iki • PaN ı7 ı 7:ı • BerllD ı .vs 
yıl geçtiğine göre varidatın eksilme- • Mtıano ll>.a • V&rlOft '2a 

si noktasında ne gibi tedbirler alınmış : :::-' ~~~~b : ::..peplt:·~~7~ 
olduğunu sordu. • CeneTre 'i •6~ • Belgr&d Hf e& 
Karaağaç müesseseleri müdürü N;. • 8ot)'a ~.2:ı2b • Yokoh&ID8 ~ 71J 

hat, makam namına cevap vererek ka. • Am.terd&m ı.t61>7 • lloeko.a ~' 7;, 
çak et satışının önüne geçilmek için 

1
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çok çalışıldığını, buz satış yerlerinin 
eskisine göre çoğaltıldığını ve esasen 
bu tedbirler yüzünden varidatn da 
artmakta olduğunu söyledi. Bu izahat 
klfl görülerek tetkiki hesap enciimenf 

ESHAM 

• Iş Bankası ıo oo TramnJ ~w 
• Anadolu 24.bb • Çimento 18,66 
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un n sonra aynı enctlmen kon· PoaomoDo •• 06 Teletcıe .oo 
servatuvarın 934 yılı hesabının tetki. •-------------

tatlkrazlar Tahviller kine dair hazırlamış olduğu maıbata 
okundu; tasdik edildi. 

Belediye ve vilayetin 934 yılı kati 
hesabı hakkında tetkiki hesap encü. 
menince hazırlanmış olan mazbata da 
okunarak müzakere ve kabul edildi. 

• lDSa T.Hor. 1 :lH S.~ 

• • • • D 2Jlıl 
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Tetkiki hesap encümeninin bu su
retle kabul edilmiş olan mazbataları_ ı .. --·------------' 
na göre 1933 ve 1934 yılları içinde ge. Dr. Hafız Cemal 
rek Karaağaç müesseselerinde, gerek LOKMAN nKDI 
konservatuvarda gerekse vi1Ayet ve 
Belediyede nridatın tahsili ve sar- Dahiliye Mütelacu.w 
fiyat 11Su1U dairesinde yapılmıştır. Pazardan başka gUnlerde (2 den 6) 

Maltayı ziyaret edecek olan donan-1 
ma.mızm ilk kafilesi dün saat 11 de 
limanımızdan ayrılmıştır. 

DUn gidenler Erkin denizaltı ge
misi ile Dumlupınar, Gür, Sakarya. 
birinci 1nönU denizaltı gemileridir. 

Yavuzla dört torpitomuz bu sabah 
altıda limanımızdan hareket edecekler 
dir. 

Amiral Şilkril Okan, dUn sabah 
Yavuza gitmiş, son hazırlıkları göz. 
den g~irmlştir. 

Saat onda İngiliz sefiri, bir muşla 
Yavuza giderek Amirala iyi bir yolcu
luk temenni etmiştir. 

Saat on birde Riyaseti cumhur da
ire mUdtırU. Hasan Rıza ile vali ve' be· 
lediye reisi Muhittin Üstündağ, Deniz 
Ticaret mUdUrU M:tıfit Necdet, motör
)P.rlA Ya.VW&G. S"loııok sü-1 'DC:'Ymınt lt~· 

mennisinde bulunmuelardır. 
Saat on buçukta, Şirketi Hayriye

nin 91 numaralı ve Akayın Kalamış 
vapurları yirmi kuruş mukabilinde 
birçok kimseyi alarak Haydarpaşa a. 
çıklarma gitmişlerdir. 

Bir kısım halk da motörlerle, san· 
dallarla donanmanın etrafını sarmış
lardı. Teşyiciyelrl taşıyan vapurlar 
ve motörler bütün donanmanın etrafı
m dolqmışlar, Yavuzun yanına gelin· 
ce durmuşlardır. 

Burada heyeeanlı tezahürat yapıl 
mış, Amiral, zabitler ve efrat, bu te
zahürata, selAm vererek mukabeled(' 
bulunmuşlardır. 

Yawzun bandosu da milli havalar 

çalmııtır. Saat U de önde ana ge1l 
olmak U7.ere, deı&altı gemiferi h~ 
ket ederek donanmadan ayrılmış! 
dır. 

Mızıka sesleri ve halkın coşkun 
zahUratı arasında gemiler Mann• 
ya açılmışlardır. Bu sıarda hava 
!arından bir tayyare de alçaktan \ 
rak uğurlamıya iştirak etmiştir. 

Bu sabah kalkacak gemilerle, 
ilk kafile, Boğaz dışında. biri 
doğru Maltaya gideceklerdir. Do 
mamız, cuma günU 8,5 de Maltayaı 
racak, ve orada beş gün kalaca 
Ayın 26 ıncı günü sabahı Malı. 
hareket edilerek 28 inci günü öğl 
sonra Pireye varılacaktır. 

tık kinunun Uçüncü gUnU doı 
ma lzmire, ondan da lstanbula d 
ceımr. 

lngiliz filosuna iadei ziy1ret 
sadile yapılan bu seyahatte 1 
donanması Mal tanın 20 mil açı w 

gemilerimiZl karşılıyacaktır. 
Amiral bUyük merasimle k 

nacak, karaya çıkınca karadan a: 
toplarla sellmlanacaktır. 

Maltada, her gemide bir ağıd 
gemi tahsis edilecek, müteaddit 
fetler verilecektir. 

Yavuma İngiliz donanması er 
na Uç ziyafet verilecektir. Ya 
bir Atatürk köşesile bir de in 
müzesi hazırlanmıştır. 

Donanmamızın Seli.niğe gid 
haberleri doğru değildir. 

Büyük harptenberi dünyada sos· 
,-eler kendilerini vazın birer he • 
&lef etrafında toplaınııtırlar. Tıpkı 
muharebeyi kazanmak için hedefle
Iİni tayin eden harp günleri gibi. 

TabsilAtta evvelce bütçeye muham. ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye
men olarak konulmuş ve tahakku'• ni numaralı hususl kabinesinde hasta- ---------------------------~ 
etmiş rakamlara nazaran eksiklik gö. lara bakar. Antakya ve Iskender Bu tekiaüf yeniden rejimler icat 

etti. Ve bu~ sivil adamlara üni • 
lormab ve renkli gömlekler giydiren 

· olojinin kaynağı bu bqka vaaı
talarla devam eden harbin zaruret • 
)eridir. Yine bu göze görünmeyen 
llarbi gümrük setlerinde, ekonomik 
hesaplarda, ticaret münasebetlerin . 

• ne kadar açık hissederiz. Bir 
memleketin hudydundan çıkıp haf • 
b bir memlekete girmek bugün bir 
Çerden, kalkıp, karşıki düşman si • 
perine girmekten daha kolay değil • 
Gr. 

Beton siperlerin sürekli bir ateş 
6lbnda nihayet ateşe tutulmuı bir 
balmumu gibi eridiği bir hakikattir. 
Fakat hangi top bugünkü gümrük 
kalelerini yıkabilir; hangi gaz mu • 
harebcsi, hava hücumu kontenjan 
liatelerini ortadan kaldırabilir~ işte 
bugün sulhun seneleri böylece bir 
harp seneai halini aldı ... Bu harp se· 
nelerini iyi veya kötü diye aymnıya
c:a "ız: çünkü sulhu, iyi sulh, kötii 
eullı diye katagorilere ayırmak müm 
kün olduğu gibi harbi de iyi harp kö
tü harp diye ayırmak miimkündür. 

Realite, Klcmanaonun, V enston 
Çörçilin ~özlerinin gerçekliğini 936 
da hile inkar edemedi. 

rülmilş ise de sarfiyattan yapılan ta· Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
sarruf ile bu vaziyet karşılanmış v~ telefon: 21044 
işlerde geri kalmamıştır. 

lspanyol başveki
line ~Öre 

(O styanı 1 incide) 

MADRITIN MKAVEMETI KIRILl
YOR MU1 

Londra, 16 (A.A.) - As'1 kuvvet
lerindeki Reuter muhabiri, dünkü mu
harebeyi tasvir ederek diyor ki: 

Asilerin önde yirmi dört harp tay. 
ya.resi ve arkada deniz bombardıman 
tayyaresi olmak U7.ere otuz iki thy. 
yareden mürekkep bir filoyu iiniversi
te binası ve garpteki park Uzerinde 
uçarak bunlardan her biri hUktlmetçi
lerin mevzileri üzerine birer ton bom
ba atmaları neticesinde hilkfunetçile
rin mukavemetleri kırılmağa başlar 
gibi olmuştur. 

ASiLERE YARDIM GELiYOR 

Paris, 16 (A.A.) - Havas ajansı
nın A vila muhabirinden: 

Hükumet tayyareleri dün Avila 
üzerinde uçmuş ve yedi bomba atmış· 

tır. Fakat bunlardan hiç birisi tayya. 
re meydanına düşmem;. tir. Hi.ikiimet 
tnyvareleri. takriben 3.000 dir. 

Asiler, resmi bir menb:ıdan bildi
rildiğine göre, dahllt harbin bidayetin-

denberi hUldunetin 102 tayyaresini 
düşürmüştür. Halbuki asilerin zayiatı 
ehemmiyetsimir. 

Pazar günU, hilkQmet kuvvetleri 
Ma.dritin etrafındaki demir çenberi 
kırmağa yenid~n teşebbüs etmişlerse 
de muvaffak olamamışlardır. 

Taarruz için asilere her gUn takvi. 
ye kıtaatı gelmektedir. Bu taarruzun 
pek yakın olduğu zannolunuyor. 

MADRITIN BOYOK BiR Kl~MI iŞ-
GAL EDiLMiŞ 

Sevilla, 16 (A.A.) - Bu sabah a
şağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir. 

Madritin bilyUk bir kısmı dUn i~
gal edilmiştir. General Narela'nın ri
yaseti altında bulunan üç kol, dün 
saat 16 da Manzanares nehrini geç
miştir. Bu kuvvetler, sağ ve sol cenah 
tarda mukavemete maruz kalmamıf:
lardır. 

Casadel Campo mmtakasında da 
bir kol hareket etmiş ve tankların hi
mayesi altında Delos Franceses köt>
rllsUne kadar ilerliverek sıkıştırmı~
lardır. Madritin şimali Garbt mmta
kasile Pasco de Rosales işgal edilmiş

tir. 
General Magada, Aranjucz yolu 

cephesinde yaralanmıştır. Esuerial 
cephesinde de kuvvetlerimiz, ilerleme 
ğe muvaffak olmuşlardır. 

(Vattarafı 1 nctde) 1 
Rll-..aniye 16 (Hususi) - Geçenlerde 

~urfyede meşgul olan . çete Ladkly~ 

yakınında hristiyan. mektebinde iki 
hristlyanı dağa kaldırmış ve 2500 Su. 
riye altını alınarak serbest bırakıl. 
mışt•r. Bu hadiseden sonra maha11i 
hükfimete mensup bir müfreze tara
fından Lazkiyenin şimali garbishıde 
ki bazı TUrk köylerine 5000 Suriye 
lirası cezayı nakdi yazılmıştır. 

Halbuki bu köylerin çete soygun. 
cuJuğu ile hiçbir alakaları yoktur. 

lSKENDERUNDA 

İskenderun 16 (Hususi) - Sanca!\· 
ta intihabat başladıktan sonra dük. 
kanlar kapanmıştır. Ahali iki günlüll 
erzakile evlerine kapanmışlardı~. 

Avukat Vedi l\fUnir, Samih Azmi. 
Mustafa Rasihln Mumusa sürüldük . 
leri anlaşılmıştır. 

Türk tebaasından Celal adında bl 
ri tevkif edilmiştir. "Yeni Gün,, ba~ 
muh~rriri Şlikrü Balcı tevkifinden 
korkarak kaçmıştır. 

TÜRK AJ.,EYHTARLARI NAMZET 

Antakye 16 (Hususi) - TOrkleı 

aleyhine çalışmakta olan eşhastaıı 

Hüseyni 1.ade Mustafa, nı Reledln· 
reisi Etem Antakyeden namzetlikle. 
rini koymuşlardır. 

TÜRK TARAFTARLARI lŞT 
ÇIKARILIY AR 

K•rıkhan 16 (Hususi) - Tür 
Türk düşmanı memurlar istifa 
bar edilmektedir. Netekim 11 
nahiyesi müdürü Akif ile Ordu 
yesi müdürü bu meyandadır. 

HRl8TlY ANLAR DA ENDIŞ 

lskenderun 16 (Husu.si) - 1 
bat esnasında gösterilen tazy" 
li hristiyanlar. Ermeniler ve Al 
üzerinde de fena tesirler yap 
bu unsurlar üzerinde de Suri 
hadiseler endişe uyandırmıştır. 

HALKI PARA iLE KAZAN)f 
lSTlYORLAR 

Kırıkhan 16 (Hususi) - J{ır 
mıntakasında halk taZ)ika r 
intihaba iştirak etmediğindell 
yetin para vasıtasile kaza11ıl 
girişilmiş, ve şimdiye kadar bir 
para harcanmışsa da muvaff 
elde edilememiştir. Yalnız J(ı 
mer1<ezinde 3000 Suriye lirası 
edildiği tesbit edilmiştir. 

HAPiS CEZASI 

ls~enderun 16 (Hususi) -
bata iştirak etmlyenltrfn bir •'I 
aya kadar hap.1e konulacak 
teblit ile bildirilmiştir. 



Öme Asım Aksoy, 
Zaman zaman ileri .sürülen bir id. 

dia vardır: '.l'elif veya tercüme her. 
hangi bir eserin vücuda getirildiğini 
tamamile yayamıyoruz. Öyle kıymetli 
eserlere rastlanır ~ kaç yıl ent>l 
tabedildikleri halde henüz pek çoğu
muz bu neşriyattan haberdar olama. 
mıştır. 

• 

1- K•JP-~N 

Düzelme 
Kültür Bakanlığının köylere ça

vuşl:ı.rdan ilkokul öğretmeni vermek 
yolundaki te§ebbüsüne dair dün iki 
zrt görüşten bahseden bir fıkra yaz
mıştık. Fıkranın bir yerindeki menfi 
sıgalar yanlışlıkla müsbet dizilmiştir. 
Doğrusu şudur: 

"Halbuki bunlar bir muallim mek
tebinden çıkma öğretmenin haiz ol
duğu hakkı almıyacaklardır ve öğret. 
meni oldukları okul tam manasile bir 
ilkmektep olmıyacaktır., 

HALK.EViNDE KONFERANS 
Eminönü Halkevinden: 18-11-936 

çarşamba günü saat 16 da evimizin Ca
ğaloğlundaki merkez salonunda bir top
lantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda E
vimiz üyelerinden muharrir Nusret Sa
fa Coşkun tarafından (Milli Edebiyat 
meselesi ve ne diyorlar?) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Konferansı ta -
kiben bu mevzu etrafında serbest ve 

R.UJLAIU 
SMTDAYAt . 

Filhaki~ bu iddia, kelimenin tam 
manasile yerindedir. Yazıldığını, ya. 
but tercüme edildiğini bildiğimiz, öğ
renemediğimiz her konuda çok değerli 
kitaplar vardır. Bunlar senelerce ev. 
vel neşredildikleri halde keyfiyett~n 
ancak mahdut bir kütle haberdar ola. 

münakaşalı bir konuşma yapılacaktır. --------------; 
Bu toplantı için çağrı yoktur, herkes 

bilmiştir. 

Bu iddia, lstanbul ve Ankara dışın
da kalan \itayet ve kasabalanmı '· 
için daha çok varittir. lstanbul veya 
Ankaradaki yazıcılar tarafından vü. 
coda getirilen bir eserin neşrini ora. 
}arda çıkıp bütün memlekette okunao 
gazeteler vasıtasile yayabilmek dah..ı 
mümkünken diğer viiayetlerdeki mu

Ga...'"'iantep saylavı Bay Omer Asım Aksoy 

yazmağı çok istediğimiz halde sütun. 
larımızrn müsaadesizliği arzumuza 
mani oluyor. Şu sebeple, eserlerin tah
lilini başka bir yazımıza bırakır ve 

yukarıda izaha çalıştığımız nokta. 
Jann alakadarlarca. nazarı itibare alı. 
nacağını ümit etm"ek isteriz. 

Ali Enver Toksoy 

harrir veya mütercimlerce yazılmış ------·------------------------
olan kıymetli bir eserin satılma.qr, 

şüphesiz vasıtasızlık yüzünden ya im. 
Jdnsız, yahut çok müşkül oluyor. 

Ankara ve İstanbul haricindeki ka. 

Hınıs' ta 
sabalanmızda da kıymetli eserler vii- V j k •• .. • ht • 
cuda getirilmiş ve getirilmektedir. ı o ve opru l ıyacı-
Muhtelif mevzular üzerinde yazılmış IJz karşz/amak /azım 
olan bu kitaplar arasında, taşıdıklan 

Bir çocuk 
Su kazanına düşüp 

boğuldu 

gelebilir. 

KADIN HEK1MLER1 TOPLANTISI 
Türk Ginekoloji Kurumu bu ayın 

toplanbsmı dün Prof. Kenan Tevfik'in 
başkanhğı altında Beyoğlundaki Tıp 

Cemiyeti konferans salonunda yapmış -
tır. 

Bu toplantıda: Dr. Ahmet Asım O
nur: Patlamış ve dış gebeliği taklit e -
den hat ve delinmiş bir apandisit, keza 
yeni bir cisimle yapılmış avortman hak
kında tebliğatta bulunmuş ve bu hasta
lara ait ameliyatla çıkardığı müstahzar
ları göstermiştir. 

Dr. Necati: Adet durmas.ı ve hypo
phise tümörleri hakkında izahat ver -
miş ve filmler göstermiştir. 

Bu vak'~lar hakkında yapılan ilmi 
münakaşalara Kenan Tevfik, Aziz Fik
ret, Ahmet Asım, Tevfik Remzi, Hadi 

değeT itibarile okunması hepimizce 
faydalı bulunanlan çoktur. Fakat, 
pek yazık ki, ne yazanları, ne de ya. 
zılan1aTı tanıyamıyoruz. Bunların 

şöhreti maluı.11i blmağa ve o kasaba 
hududunu nşamamağa mahkQm bulu. 

Hını.s, (Özel} -
Üç gündenberi Hi
nısteyim. Derin bir 
sükfuıet içinde ya. 
§ıyan bu kasa~ 
nm sokaklarında 

dolaşırken kahve 
önünde oturan yaş 
lıca bir ad m a
yağa kalkarak be
ni bir kahve içme
ğe davet etti. Gi
dip yanma otur. 
dum. Orada otu

ihsan, Necati katılmışlardır. 
Balıkesirde Vicdaniye mahallesin. --------------

de Cami sokağında. bulunan lsma.ilin ... --------------• 

nuyor. 

Gaziantebin yetiştirdiği değerli ta· 
ır-.ve e<lip bay Omer Asım Aksoyun 
vüeoda getirdiği eserlerde aynı akibe. 
te maruz. kalmıştır. Şüphesiz, içimiz. 
den onu ve eserlerini tanıyan çok az
.drr. Umumi olan bu acı hakikata ya. 
kıneıı vakıf olduğumuz içindir ki, mil. 
li kütüphanemize, devamlı meşguli
yetlerine rağmen birçok kıymetli eser. 
ler lmzandırmış olan bay Omer Asım 
Aksoy ve asarından okuyucularımıza 
bahsetmeği faydalı bulduk. 

B. Sabit Şcvh."'i rurken genç bir 
Arap atı üzerinde gri renkte bir kü
lot ve parlak bir çizme, üzerine de gri 
bir ceket ve şık bir kasket giyen bir 
centilmen geçiyordu. Dışı gibi üstü 
ba.~ı da temiz olan bu zat meğer ki 
mülkiye müfettişlerinden (Sabit Şe
ren) imiş. Ckçen yıl Cumhur riyaseti 

üç y~larındaki Hasibe adlı kIZI bir 
kazanda bulunan suya d~<unüş ve bo
ğularak ölmüştür. 

Bu vak'a perşembe gilnü olmuş, 

çocuk o gün akşam üzeri mezarlığa 

götürülerek gömülmüştür. 

Hadiseriin duyulması :UZerlne vazi. 
yet şüpheli görüldüğü için mUddeiu. 
mumilik ve polis derhal hadiseye el 
koymuş, İsmail ve kansı sorguya çe
kilmiştir. !smail dışarıda olduğunu, 
onun için çocuğunun ne §Ckilde öldü
ğilnden malfımattar olmadığını söyle
miştir. 

Tahkikat ilerlemektedir. Çocuğun 
ne şekilde öldüğü ve doktor raporu 
alınarak mı, yoksa alınmadan mı g&. 
müldüğü ancak bu tahkikat sonunda 
belli olacaktır. 

kalemi mahsus yardirektörü iken ken- __ F_a_t_ih_S_u-lh_V_çu ___ ncu_·_· _R_uku __ k_H_a_ki-.m--
di arzusile Anadoluda hizmet etmek lüii.nden: 
için müSaade istiyen bu zat üçüncü ~J 
mmtaka müfetti~liğine atanmıştı, bir Aksa.ray civarında Baba Hasan A
aydanberi burada temizlik yapmakla lemi mahallesinde Kırıktulumba so
meşgulmu.ş.Vatandaşları tenvir ve ir- kağmda 30 sayılı hanede otbran Sa. 
şada uğraştığından buralarda iyi bir dık kIZI Ayr;e Saffetin hacrine ve to
nam almıştır. Sabit Şeren keskin zc- runları Ahmet Necip çocukları Necip 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm-

da daire 2 numara 3 de hastaları· ı 
ru kabul eaer. Cumartesj günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

Bakırk-Oy Sttlh HuJ.."'lık HaJ..;mZiğin
clen: 

Müddei Havanın müddeialeyh Bur
sada Fevzi Çakmak cadd€:sinde lise 
sokağında 10 numaralı evde mukim 
kocası İsmail aleyhine açtığı sulh te
şebbüsü davasından dolayı berayi teb
liğ gönderilen davetiyede müddeialey
hin bulunmadığı ve halen mahal ve 
ikameti meçhul bulunduğu davetiyeye 
verilen m~ruhattan anlaşılma.sına 
mebni ilô.nen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve yevmi mahkemenin de 10 
kanunuevvel 936 perşembe saat 10 
mahkemeye gelmediği takdirde gıya
bında devam olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak Uzere ilan olunur. 

Hukuk mezunudur. Fakülteyi ik. 
maiden sonra bir müddet hakimlik, 
avukatlık ve avukatlıkla beraber lise 
edebiyat hocalığı yapmıştır. Muallim
liği sırasrnda vücuda getirdiği asar. 
dan en mühimmi, beş yüz yedi sayfa 
tutan (Usul tahrir ,·e edebiyat ders. 
leri) dir. Bu esnada manzum ve men
sur bazı küçük, e..<:erler daha vücuda 
getirmiştir. 

Kudreti her sahada mütecelli olan 
bay Ömer Asım Aksoyu bir nıüdde• 
sonra Parti ve Halkevi başkanlıklarm 
da ve müteakiben Antep mebus1uğun. 
da görüyoruz. Halkevi başkanlığı on. 
daki ilmi kudretin daha ~ok randıman 
'\"ermesine yesile olmuştur. Filhakika, 
<değerli edip, bu mevkie geçtikten son· 
ra daha büyük bir Caaliyet göstermiş, 

iiç senede altı kıymetli eser nrmi~tir. 

kası, serbest düfjtincesi ve çok iyi g~ ve Tacıser ve Yektanın sinni rüşte vü- -----------------
rüşlerile bu havalide ~ok kıymetli iş- sullerine kadar her dördünün bilumum DOKTOR 
ıer görmektedir. Onun, zoru, derdi va. umuru vesayetlerini üa etmek üzere Hüseyin Usman 
tanın itilası, vatandaşların ka.ranlıl{ 14.11.936 gününden itibaren İstanbul 
yollardan aydınlıklara çıkarılması ve barosunda mukayYct avukat Abdur- Sabik Haseki hastahanesi dahiliye 
az zamanda. müsbet işler görülmesi- rahman Adil ile ayni b:ıroda mukay- mütehassısı muayenehanesi: Laleli 
dir. Bütün bu muhitte onun bıraktığı yet Sümer Bank hukuk müşaviri avu- Lutuf apartımanı. Saat 4-7 ye ka-
nurlu izler göze çarpmaktadır. kat Mehmet Hadi Se.m'inin vasi tayin dar. 

Bunlardan dördü dilimize aittir. 
Gaziantep dilinin tetkikleri, Gazian. 
tep nğzında sentaks araştırmaları, öt. 
'rurkçe dersler ve bir dili öğrenm<?k 
için sıra ile lüzumlu kelimeler adını 
taşıyan her dört kitaptan Türk dili 
tetkik cemiyeti iyi istifadeler görmüş.. 
tür. 'C~üncii dil kurultayı ve Güneş -
nu teorisi adlı beşinci dil kitabı da 
ha.sılrnak üzeredir. 

Hınısın büyük ihtiyaçlarından bi- edilmiş oldukları ilan olunur. 
rincisi yol ve köprüdiir. Burası Erzu. --------------
rwna yalnız bir yolla bağlıdır ki 0 da lstanlnıl Asliye V~:incü llu1:u7: lı!ah
Hasankale üzerinden giden yoldur. Bu kcmcsinderı: 
yol üzerindeki Küllü köprüsü çuru- Kasnnpaşa.da eski Bayram yerinde 
müştür ve sallanmaktadır. Kuvvetli Tahta Gazi Hakim sokağında 2:1 sa. 
bir su gelirse süpürüp götürecE>ktir. yılı evde oturan Abdurrahman kızı 
Bu köprü yıkılacak olursa kazanın vi- Ayşe tarafından kocası Kırklareli Pı
layet merkezile olan rabıtası kesile- narba§ı nahiyesi askeri kışlasında işı::i 
cektir. Palandöken yolu kışın kapan- Veli oğlu Mustafa aleyhine açılıp 
maktadır. Bu köprü icin getirilmiş O· mahkememizin 93511716 numarasına 
lan beş yüz ağacın da bir kısmı çalın. knydolunnn boşanma dctvasının duruş
mıştır. Şu giinlerde eğer tamir edil- ma günü olan 12.11.936 saat 10 da 
mez.se muhakkak surette yıkılacak ve müddaaleyhin mahkemeye gelmemiş 

Gazi yurdun yetiştirdiği güzide şair şimdi (100) lira ile tamiri mümkün olduğundan dolayı hakkında gıyap kı _ 
~a.sip Dürrü'nün eserlerini tahlil V.! olan bu köprü için bilô.hare binlercE" rarı ittihazile bu baptaki duruşmanın 
k~Y~tını hulasa eden kitabı da milli liranın sarfma mecburiyet hasıl ola- 24.12.936 saat ona bırakılma.sına k.ı
t Uffiphanemiz için kazançtır. (Gazian. caktır. rar verilmiştir. Müddaaleyhi mumai-
1~Pte Eti asarı) b:ı r:lıklr kitabı ise Dii. ------------·--- leyh mezkur günde de mnhkl.'!meyc ge~
kUk Ve CnbahöyfıJ:tc gizli kalan çok • 1 "" F I f mez vey.ı tarafından bir vekili kanuni 
<l'YınctH yiizlerce tarihi e.seıin mev- jı 1 mı e se e -- göndermezse hakkındaki duruşmanın 
ana çık ' o t o t" 1 gıy b d d Vo b" d masrnı .enın e mıı:; ır. Dün ve Yarın Kitaplarındandır a ın a cereyan c ecegı ve ır a-

>t Şu sa hrlarla, ne Om er Asımı, ne dr• F" 
40 

k t 'Lı-ı. mahkemeye l::~ hııl olu:- I!'Iyacağı um 1 • ıyatı uruş ur ~ er Asımm kitaplarını nnlatamadr.

1 
____ tebliğ makamına kaim olmak üzere 

S:ıtnııtn farkın dayız. Bu husw;ta fazla ilô.n olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemesi Üçiln. 
cü Hu/.."uk Dairesinden: 

Mari Mili taraf mdan kocası Beyoğ
lunda Hava sokağında 9 sayılı Balcı 

hanında mukim !{oço Zafiropolos aley
hine açtığı 93511750 numaralı boşaı -
ma davasından dolayı icr:ı kılınan 

mahkeme sonunda kanunu medeninin 
130, 134, 138, ve 142 inci maddeleri 
mucibince boşanmalarına ve kabahat. 
1i kocanın bir sene müddetle evlenme
mesine ve kayfiyetin ahvali şahsileri 
siciline kaydına dair sadır olan hi.:
kUın ve kararı havi 99 numaralı ilfi.
mrn müddealcyh Koço Zafirepolusun 
ikametgahı m041hul olmasına mebni 
hukuk usul muhakemeleri knııununun 
141 inci maddesi mucibince ilanen ter.
sip kılınmış ve bir sureti de mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş olduğm:

(1 1 tarihi ilandan itibaren on beş gihı 
zı.rf ımla Koro Z"firopolusun temyLd 

1 dava cdeb"!ccc~i te!Jliğ makamına ka 1 
im olmak üzere ilan olunur, 

lLAN 
T. C. iktisat VeMlcti 

mum Müdürlüğiinden: 
İzmir vilayetinin Merkez ka.: 

tabi Cuma ovası nahiyesi d 
Yeniköy karyesinde şimalen 

oğlu tarlası tepesinden b~h 
Sandı köprüsüne doğru hat, p. 
Bu köprüden Dam tepesine doğr; 
cenuben: Dam tepesinden Z" 
Kayaya doğru hat, gar ben: ZUn 
Kayadan hudut başlangıcı olan 
oğlu tarlası tepesine doğru h 
mahdut 250 hektar arazide Osma 
ri tarafından 27.2.933 tnrihi ve
numaralı ruhsa.tnameye dayaJ 
aranılıp meydana çıkarılan I 
madeni "99,, sene müddetle muım 
uhdesine ihale kılınacağından m: 
nizamnamesinin 36 ve 37 nci m 
leri mucibince bu bapta bir gün 
razı olanların 17.11.936 tarihind 
baren iki ay içinde Ankarada tir 
Vekaletine ve mahallinde valili 
kamına istida ile müracaat eyle 
ilan olunur. 

KİRALIK KARGlR EV VE D 
Beşiktaşta Altaretlerde 2, 5, 

29, 30, 37, 45, 46, 60 numaralı 
15, 19, 20, 24, 43 numaralı d' 
lar açık artırma suretile kiraya 
lecektir. İsteklilerin 28 teşrin~ 
zartesi günü saat 15 e kadar AlG 
lerde 54 numarada müt€:velli ka 
kamlığına gelmeleri. 

(V. No. 1921 

lstanbul Asliye Altıncı HuJ...-uk 
kcnıc.sinden: 

Yani oğlu Tan~ tarafından l 
köyünde Modada eski Rali yeni t 
si efendi sokak 13 numaralı ka: 
Panayotun evinde iken ikamet 
belli olmıyan kansı Panayot kızı 
yakiçe aleyhine açılan bo§aruna 
sının tahkikatında: Miiddeaaley 
ikametgahının meçhuliyetine b 
davetiyenin on beş gün müddetl 
nen tebliğine ve tahkikatın 5.1 
cumartesi günü saat 10 na talikin 
rar verilmiş ve davetiyenin bir n 
sı da mahkeme divanhanesine as 
bulunduğundan muayyen gün ve 
te İstanbul asliye altıncı hukuk 
kemesinde bulunulması ve aksi 
dirde gıyabında tahkikata devam 
leceği tebliğ yerinde olmak üzere 
oı ..... ur. 

lstanbul Asliye Altıncı II 
M ahkcm-0süıdcıı: 

Şöhret tarafından Küçük pa 
Hacı kadın mahallesi Darülhadis 
kak 10 numaralı hanede iken h 
ikametgahı meçhul olan kocası 
leyman oğlu Şaban aleyhine açılan 
şanına davasının tahkikatında: T 
gata rağmen mahkemeye gelmedı 
den hakkında gıyap kararı ittfü 
beş gün içinde ve on beş gün müd 
le ilanen tebliğine ve tahkikatın 
937 tarihine müsadif perRembe 
saat ona talikine karar \"erilmiş ~ 
yap kararının bir nüshası da m 
me divanhanesine asılmış bulundu v 

dan beş gün içinde itiraz etmedi._:ı 
muayyen cün ve saatte !stanbul 
ye mahkemesi altıncı hukuk dair 
de bulunmadığı takdirde gıyabında 
pılan muamelelerin muteber tutul 
ğı tebliğ yerinde olm:ık üzere il· 
Iunur. 



ABONE ŞARTLAR/ 
Yıllık 

76Q 

• aylık 

23~ 

w.ncı yerlere 136Q 7Z3 &00 

yeo yerlere\ 

AylıJl 

110 
160 

180 

~ 
tılrllgtne l 180 8GO 600 

ldyenlo her pnıo.ta merke:z:ı.rtde KUKUN'• abOne yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YERl: 

t:J.'elefon 
jld&nı: ı.sTO 

ıYazı lf.lerl: nua 
1'elgra.t adrUl: KUBUN lltaııbul 

Posta kutu.su No. 68 
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evlet Defniryolları. pe Limonları işletme 
. ·. . · .. " ..... Umum ·. idaresi ilanları · ve BELGEVŞEKLiGiNE KAR Ş r 

\Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri 
~yazılı lokomotif ve vagon bandajları 24--12-936 perşembe gü
J1Palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sabn alınacaktır. 
~Bu İşe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka -
~a tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 No. 
\hasında İntişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

·HORMOBiN 
terini ayni gün saat 14,30 ve 14,45 e kadar komisyon Reisliğine ver· I , 

lei lazımdır. r- Bayan ar 
k d kürk > Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar Kış mevsimi yaklaştı, ya ın a 

'la Tesellüm ve sevk şefliğinden dağrtılmaktadrr. (2790) manto giyinmeğe başlıyacaksınız: 
BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 

ı. Muhammen Muvakkat ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN· 
; İsmi bedeli teminat Saati TOLARI satmaktadır. 
·- Loko bandajı 22233 lira 1667,47 lira 15,30 
- Vagon ,, 43146 ,, 3235,95 ,, 15,45 
3~~~-------------------------------------------------

'iktisat Vekaletinden: 
"lŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümlere 

• · kurulan "İŞ DAiRESİ" nin Te~rinisani 1936 başından itibaren faali
I bqladığı 145 inci madde mucibince ilfuı olunur. (1661) (2802) 

ı~Jandarma genel komutanlığı An
ıra satınaima komisyonundan: 
ı '"utan 3900 lira tahmin edilen, çeıit ve her çeşitten alınacak mikdar 
.m komisyondan alınacak prtna mede yazılı bulunan yirmi altı çeşit 
: ecza 17-11-936 salı günü sa at 14 de açık eksiltme usulile satın a· 
":aktır. Eksiltmesine girmek istiye nlerin belli gün ve saatte 292 lira 50 
<qluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile komisyonumuza 

1 
vurmaları. (1581) (2610) 

Anadolu~n EnYerKıeÖuuJ edilir 1 
Mahmutpaşa Kürkçü ban içerisinde 

----- Telefon: 21685 

t 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Mikdan Tahmin TeminAh Tarihi 

metre mr. tutan Lira 
t "fi Extra W alton Ca. 2,2 ~ 
ı ayar ve evsafında (Li- 827a50 2000 Lr. 150 Lr. 27 / 11/ 936 ~ VAKIT Propaganda servisin-

~ den: 
JUDl) olacaktır. 40 hk mu- Cuma günü ii 
ıva ile mukavvalanarak dö. saat 14 ele \ 

;:ıc:!~u~:~:;ıtutk:t ~~~~ün:~k I 
cak, ve faslı müşterekler- ~ = :suç aralık kalmıyacaktır. ~ 

: Linoleum açık düz renkte ve o1<uldaki nümunesinin ayar ve evsa. \ 

1 da olacaktır. Döşenen sathın bütün kenarların 25x25 maktamda ve bir § 
-afı yuvarlak çıta ile çevrilecektir. İ 

~ 
u Nümune ve şartnameleri okuldadır. i 
1 Edime san' at Okulu için almac ak olan cins evsaf ve mikdan yukan 1 
lyazılı olan (Linoleum) 11-11-1936 tarihinden itibaren açık eksilt - ~ 
lye konulmuştur. 27-11-1936 tarihinde ihalesi yapılacağından istek- 1 
Pin dipozit akçalarmı yabrdıktan sonra Kültür Direktörlüğünde Orta o- \ 

1
1ar alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2967) ~ 

§ 
~ 

( 
1. - İstanbul Ziraat Bankasından maat almakta olan Mahalli idare § 

== laüt ve öksüzlerinin 1936 yılı ikinci altı aylık yoklamalarına 16/Teşrini- € 
ıi/1936 gününden itibaren başlan mışbr. ~ 

' 2. -- Yoklama İlmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cevaplar j 
2lacak ve fotoğrafları yapıştmlmıt ve tasdik edilmiş olacaktır. ~ 

• 3. -- Maaş sahipleri yoklama il mühaberlerini oturdukları yerlerin g 
r = 
rmakam veya Nahiye müdürlükler ine tasdik ettirdikten sonra resmi se- ~ 

nüfus tezkeresi ve maaş cüzdan lariyle birlikte Zat işleri Müdürlüğü W: 
el kalemine gelerek yoklamalannı yaptırmaları, ilan olunur. (2979) l 

ı - Türk evlatlannın işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş any<m 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

meccanen kabul eder. 
İ,Şsiz kalmamak için bundan h.

tifade ediniz. 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilaıtlanndan istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kol~ ve en ucuz 
bir tekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 
fa-'~ etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :>iyano, 
tnobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

Bütün bu arzularınızın temini 
için müracaat edecek mahal yal· 
nız V AKIT Propaganda servisi
dir. İstanbul Ankara caddesi VA-

Tu .. rk H K ava rumu E KIT Yurdu. Telefon: 24370 u ~1dllllllU111111Ullllllll(U11111111lllllllU11111111ıtlllNlUl111Jllllllllllllll11 
Büyük Piyangosu 

i Şimdiye l< adar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

~? nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 

iŞ ARIYOR 
Mütekait jandarma yüz.başısıyım, 

çalışacak yaştayım. Avukat yanında 
çalışabilirim. Muhasebe, kitabet ve 
dosya işlerinde melekem vardır. 

Arzu edenlerin Vakıt Prapagand.a Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 
servishte müracaatl.a.rı. 

\.yrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. p A R A 

Her eczanede araymız 

ıŞ 1KL1 

NEON 
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