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Güzel AntaT..'1/(Jdan bir göriinüş 

lskenderun meselesinde 

ürki ye ile Fransa arasın
aki fikir ayrılığı nedir? 
lürkiyenin istediği teminath 

bir muhtariyettir 
Urkiye ile Fransa arasında ls- · -

kenderun meselesi dolayısile ;.. 
' meydana çıkan ihtilafı gayet 
~.a-~ı olarak tahlil edilecek olursa a.
~i farkın uu noktaya inhisar etti. 

tÖrülür: 
''l'tır.kiy~ diyor ki: Mevcut muahe-
~ uaıtu.J.Uu~ J.ovu.yvu .Y•pıua.~ cu ... 

~değilim. Bununla beraber İsken
~ \re Antakyarun da Lübnan ve 
~e gibi ayn bir milstakil idareye 

ar edilmesi zamanı gelmiştir.,, 
~~diyor ki: Mevcut muahede
~ ls rinde revizyon yapılmamak şar
~lc· ke~derun ve An~a hakkında 
~ 1Yenın arzularını yerme getirmek 
~~e herşeyi yaparım bunun için Tür
'!'atı olursa Milletler cemiyeti ö-

Zaıı ~endisile konuşmağa hazırım.,, 
~ . ıren bakıhnca her iki tara.im 
tı'bı 1:_ ~mda bilyilk bir fark yok 

g0runüyor. Davanın teferrüat iti-

ASIM US 
Sonu. Sa. 2 Sü. 4} 

Filomuzun amirol gemisi "Yavu.::11 wı 
k4ptan ve çarl:çı8ı güvertede 

onanmamız yarınsa hah 
Pire' de bulunacak 
Dost deniz

için çok 
hazırladı 

Yunan hükumeti 
cilerimizi karşılamak 
güzel bir proğram 

Başvekil Ekselans Mctaksas "Gran 

':!lı11111ıııııq11111ııı ıı111111ıııınıı11111ı: 

§ Paris, 26 (Radyo) - Ccne1:re.E 
§de bütün diplomatik mahafili lte. g 
~yecana düşiiren bir haber yayıl.~ 
~mıştır: g 
§ ltalya, Milletler Cemiye~:ndt;n~ 
~lspanyol lıükümetinin nıür.11ssili.g 
~nın çekilmesini istemiş ı•e hu ta.~ 
~lebi kabulcdilmetliği takdrdc kcn.g 
gdisinin Cene"•re birliğinden çeki.~ 
~leceğ!ti bildirmiştir. g 
~ Diplomatik malıafil, Ccne•)rPde~ 
§,ispanyayı tem.~ile yalnız Vnicnci-g 
gada1i meşru hükumetin hakkı ol.~ 
~duğu fikrindedir. ~ 
,;iiıııııtıııııııııııııııııııııııııııuııııııııu11ıııııı1111ııııııııı11111ııı1111~ 

3 merkezde 

Bugün şehrimizde cenaze 
töreni yapdacak 

Dün Edimede Generalin cena zesi büyük bir teessür içinde trene 
bindirildi. Tren bugün saat 1 O .40 da şehrimize gelecek. 

Edirne, 26 (Hususi) - General 
Şükrii Naili Gökberk'in cenaze t,rer.i 
bütü.\ Edirnelilerin iştirakile gez ya~
Jarı arasında ve çoı< hüzün.Ü 'Jir Jıa. 
va içinde yapıldı. 

Cenaze Şehir ;stasyon una geii ril. 
dikteı, sonra umumi müf etti~ <lı•nı-r'll 
Kazım Dirik, Edirne sayla fl ~ı·rd 

Aykut, belediye adına Doktor Sait 
çok heyecanlı hitabelerde bulundu. 
lar. .t ' 

General Kazım Dirik, General 
Gökberkin ta küçüklüktenberi ba~Ja. 
yan VP gittik~e artan meziyetlerini ve 
en yük.c;ek dereceye kadar olan kll.. 

(Sonu: Sa. 2 Sil. 5' 

Mühim siyasi Madrlt'te bal'· teslim 
görüşr:neler • 

Romada ltalyan - Macar, Varıovada olmak ı•stlyo• 
Leh - Romen, Londrada da İngiliz - A 

İtalyan mükazereleri oluyor. K I I h" d . k k kt h · ı· · · · • açan arın an attığına göre şe ır e y 1yece tü enme e, şe nn tes ımı ıçm 
Roma, 26 (A.A.) - Dün Capitole'de nümayişler yapıhnaktachr. 

Macar hükfimcti amiral Horthy ile zev- •• "' • • 
cesi ~erefine ttaıya kralı ve kraliçesi ile Arnavutluk da Burgos hukumetını tanıdı 
B. Mussolini hazır bulunduğu halde 
mutantan bir kabul resmi yapılmıştır. 

Sonu. Sa. 2 Sii. 4) 

l/ünluin~: 

Bir kazanç sırrı 
Doktor. Celal Muhtar 8an'atinde 

mahir bir adam.it. Fakat tiocıTet '1e 
borsa işlcr&ndeki 11whareti doktorluk
takıi dcrecc.s-ini çok geçmişti. Onun i.. 
çüı gazeteci arkada§lardan biri dok
torun ticarettek"i muvaflakiyet sebep· 
Zerini ara§tırm1§ oo dikkate değer bir 
takım müşahedeler kaydetnıi§tir. 

Madrit sokaldarrnda asilere karşı mfülafaa tertibatı alan halk 
(Yazıları ! inci sayı/ada) 

Maltlmdur ki liiıyük harp senelerin 
de Haydarpa§a istasyonunda büyük 
bir cephane infiliikı ozw,ştu. Bu infi. 
Uik yiiziinden Kadıköyündeki bütün 
evlerin, dilkkanların, mağazaların cam 
ları k1rılm1§tı. ArlMdaştmıztn ifade
sine göre bıı infilak esn<l81nda doktar 
Celal Muhtar Kadıköyünün bütün iş· 
siz g~ çocuklarını arayıp bulmuş, 
her tarafta sokaklara dökülen oam 
parçalarını toplatm1§, sonra bu oam 
paroalarım bir yere depo ederek A ı•. 
rupa oam fabrik4larıoo 8atmt§, bu 
suretle biiyilk bir k4.::anç elde etmiş. --------------------------------

Fıkrayı bıı suretıo nakJ.eden ar~ s ""' k J d • • 
:::;:~J't~ bir miUaha:xı kabilinde1ı ogu uevam e ıyor 

- Eğer bir günlük HaylW..rpaşa in
filtikmda bir mahallede kırılan cam. 
lann toplanması bir adam için servet 
te§kil. edebilirse günlerden.beri Mad
rit gibi biiyilk bir §Chrin bütün sokak
larında harbeden I spmıyolların 1.."tnp 
dök.dükleri binbir Wrlü §eylerin top. 
lanması kimbilir kaç ki.1iyi zengin e. 
decektir. Yalmz 'lmmm için şimdi Mad 
rit so1oakUırında 1mlunmalc ve her ta
raftan bomba, k~urş11n yağarken öWm. 
den korkm1yarok kırık 1.'e döl..~ük top
lamak gerektir!., 

Hasan tfumçayı 

Odun ve kömür fiyatlarında ihtikar 
yapanlar şiddetle cezalandırılacak 

~~t.ina., 26 (Hususi muhabirimizden 
t~,tıla) - Cumartesi sabahı Pireye 
~ ?l~ Türk donanmasını kar
~ bi ıçın dost Yunan hükumeti bü. 
~. k~-SaJnimiyetle hB.Zirlanmakta
,~~~ılama programı tertip edil· 
~~lir ır ve yarın kat'iyet kesbede. 

Britanya,, otelinde denizcilerimiz şe- ~ ... -.-tıllll-..ı-.-..-.-.-ı.-MIM 
refine bir fostival verecek, pazar ak
şamı da Atina biiyük elçimiz B. Ruşen 
Eşref tarafından Türk elçiliğinde bir 
festival verilecektir. 

Henüz hazırlanmakta olan progra
mm bundan sonraki kısmını yarın bil
direceğim. 

neler var?. 
listeye dahil maddelerin hangi 
';'em leketlerden qetir ileceği hiikfımet 
Q,.af lndan yakında bililiri lecek 

(Yazıları 4 ünciide) 

~f üvezzi /erini zden 

KURUN 
ilavesini istemeği 

unutmayınız. 

eu sayıda 
Bugünkü medeniyete hangi basamak· .,.r.-: 

lardan çıktık? - otomobilde öldürülen 
adam• ve Beşizler büyüyorlar - kolay Soğukların birdenbire bastırması yüzü tıden şehrin her tarafında su horul.an 

bir hokkabazlık nm ta.§tığı göriilüyor 

Ayrıca Hnvaların ~on bir iki gün il:!nde soba borusu taşıyan hamallara ·~a. 
40 yaşında güı.el görünmenin birdeııbire kara kışı andıracak efece. düf edilmekte idi. 

sırrı nedir? cede soğuması, henüz odun ve kor.ıiir Bu arada odun ve kömür f!;\tl"l.. 
Sizi bütün bir hafta meşgul edecek almamış olanlar!:ı sobası oJmıyaniarı rı da birdenbire yükselmiştir. Ih&i. 

bir çok güzel yazılar büyük ternşs düşürmüştür. karı derhal önlemek üzere ~c:oıeblıi:se 
Dün sokaklarda bilhassa solıa ve .(Lutfen sa.yıfayı çeviriniz), 



Alman - Japon anlaşmasında 

Gizli noktalar nelermiş ? 
Anlaşmaya bağlı bir protokola göre 

Almanya ile Japonya Felemenk müstemleke
lerini ellerine geçirmek istiyorlar 

Sovyetler Birliğinden Almanyaya bir cevap: 

Sovyetlere hücum eeerse tarihte "Almanya 
görülmemiş bir darbe yiyecektir,, 

Londra, 26 (A.A.) - Evening Stan 
dard gazetesinin diplomasi muhabiı i, 
Alınan • Japon muahedesine gizli bir 
protokol bağlı olduğunu salahiyettar 
bir menbadan almış olduğu malumata 
atfen bildirmektedir. 

Bu protoko~ şu noktaları derpiş et
mektedir: 

1 - Felemenk müstemlekelerinde 
Alman ve Japon nüfuz mmtakalan ih
dası, 

2 - Büyük Okynnus adaları mese
lesinin halli, ve bu Okyanusta Alman 
larla Japonlar için iktisadi nüfuz da
ireleri ihdaaı. 

Mevzuu bahis protokol, Bornco ile 
Celebes adalarının Japonyanm nüfuzu 
dairesi ve Sumatra ile Cavanm da Al
man nüfuzu dairesi içinde kalmasını 
derpiş etmektedir. 

ANLAŞMA ASKERi lMlŞ 

Varşova, 26 (A.A.) - Siyasi mü. 
§8.hltler, Alınan - Japon itilafının iki 
memleketin askeri itilafını gizlemek 
i~in bir bahane olduğunu söylemekte
dirler. Bu mU~itler, bu itilft.fın tn. 
giliz - Sovyet mUnasebatmda hususle 
gelmiş olan salahın neticesi olduğu 

mUtaleasnu serdeylemektedirler. 

''SOVYET • ALMAN GERGlNLlGJ 
ZAiL OLACAK,, 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajan
sı Moskovadan istihbar ediyor: 

Sovyet vatandaŞlarından Kovalen
ko ile Locmenko Alman mühendisi 
Stickling gibi idam cezasına mahkfun 
edilmişlerdi. 

Her Uçilnün de cezası altışar sene 
hapse tahv!l edilmiştir. Haklarında 

idam hükmü verilmiş olan diğer altı 
Sovyet tebaası, idam edilmişlerdir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Bcrlinle Moskova arasındaki ger

ginlik, zail olacaktır. Filvaki Alman
yanm mUhendis Stickling'in kurşuna 
dizilmesi takdirinde Rusya ile diplo
masi münasebetlerini kesmesinden 
korkuluyordu. 

SQVYETI,ER KONGRESiNDE 
Londra, 26, (Radyo) - l\fo3k:wa. 

dan bildiriliyor: Sovyetler ko!'J. re. 
sinde, Alman - Japon snla~ır.a.-.1 

mevzuu bahsolmuş ve Ukrnyna h<•Ş

vekili şöyle deınıştir: 
"Ukraynanm işgali Ren'den dah~ 

zordur. Eğer naziler Sovyet foprnk. 
larına hücum tdecek olurlarsa kıı:11. 

ordu cnlara tarihte misli görüimemiş 
bir clarbe indirecektir t.,, 

Karadenizde müthiş bir fırtına var 
1 ahli$iye gemileri Boğazdan dışarı çıkamıgor 

Zonguldak, 26 (A.A.) - Bir haf -
~adrr Karadenizde esen fırtına, dün ak
ıamdanberi şiddetini arttırdı. Ereğli li
manında 7 .000 ton buğday yüklü Er -
mela adlı bir Yunan vapuru batmı~ ge
milere bindirerek dclinmi§ ve olduğu 

yerde kalmııtır. Gemi, gUvertesine ka
dar denize batmı§br. · 

Deniz yollarına kömUr Y,Uklü ıilep

çilik şirketinin İzmir vapuru su göster
mek neticesi batmak tehlikesi baş gös -
terdiğinden Buzhane mevkünde baştan 

kara oturmuıtur. 
Tahlisiye gemileri boğazdan çıkama

maktadtrlar. 
YUNANIST ANDA DA FIRTINA 

VAR 
Atina, 26 (Hususi) - Kış Yunanis

tanın her trafına sirayet etmiştir. Dün 
Moreye de kar yağmıştır. Atinanın ci
varındaki dağları kar kapatmı~tır. Yu 
nan d~nizlerinde hüküm süren şiddetli 
frtınadan pek çok yelkenliler batmıştır. 

Bir çok posta vapurları gelememiştir. 

Fransa menf aatlarını müdafaa .edecek 
Paris, 26 (A.A.) - Nazırlar nıt!e. 

]isinde beynelmilel vaziyet hakkında 
izahat veren hariciye nazırı :U. lnn 
Dclbos, Alman - Japon itilfıfname. 

geçen zabıtai belediye memurlan lıa. 

zı mahalle aralarındaki kömürcüJ'!:in 
kömürlere küçük ta~lar katmakta ol. 
duk!nrı neticesine varmışlardır l{c. 
lediye bu gibileri şiddetle ce ·r:ılan. 

dırmnğa karar \'ermiştir. 
~ 

Aynca kömürü fahiş surette fnzln . 
yn satanlar da cezalandırılacato::'l:. 

dır. 

l'tlEKTRPLERDE 
Dicer taraftan havaların soğuma. 

SI dolayısiJe bütün okullarda ro ba 
kurulmasına başlanmıştır. Ş ehı in 
'l'ür·:: okullarına idarei hususiye büt. 
çesin<~en ayrılan para ile 2000 voru 
alınmıştır. 

DEN/7DE 

sinin Cermen - Sovyet müna."1..'•e~le. 
rinin ıslahına müsaiı olmıyan r>ır ha. 
va \'Ücuda getirmesi endi~sini ı:z•ıar 

etmiştir. 

B. Delbos, Fransız - lngifü; ar. 
]aşmasının halihazm'la fe\'kali<le n:ti . 
kemmel olduğunu beyan etm\ Ye 

Fran~anın ispanya işlerine m •dalın. 

lede bulunmamak azminde ol·lutı:ı,,• 

teyid eylemiştir. 

Fr:ınsa, lspan} adaki vaziyetin 
inkişafı ne olursa olsun, hiç k ' mse. 
nin kendi menfaatlerine dokunması . 

na müsaade etmiyecektir. 

\ 

Suikast 
hazırlanmış 
Paris, 26 (A.A.) - Harbiyt! naım 

Bir Generalımızı 
daha kaybettik 
Atina, 26 (Hu.ı;;usi muhabirimiz=4t'n, 

telefonla)) - Bir müddet enel h•n·.ı 
tepdi:H için memleketimizden ayr&lırn 
General Şakir Güleç, .NLc;te nüw1 i~a. 
betile vefat etmi~tir General Tn!'L 

yetnamesinde cenazesinin Tü:kiscyt 
getirilme.sini istemiştir. Cenaıesi, hı: 

kaç güne kadar, tahnit edildik1eı1 3cr. 
ra, Türkiyeye nakledilecektiı·. 

General Şakir, Başvekil lcımet in. 
önünün şınıf arkadaşlarındandı 

Madrid'te halk 
teslim olmak 

istiyor 
Paris, 26 (A.A.) - Tenerüfe rad

yosu dün akşamki tebliğinde Madriti 
mUda.f aa ebnekte olan kuvvetin ancak 
her gün takviye kıtaatı almakta olan 
beynelmilel müfreze olduğunu bildir
miştir. Bir çok Kızıllar a.eilere tesliın 
olmuşlardır. Bunlar, bir çok Kız.ıl mu
hariplerin mücadeleyi terketmck niye
tinde olduklarını söylüyorlar. Madrite 
§ehrin teslim edilmesi cereyanı kuv
vetlenmektedir. 

YiYECEK lÇEOEK TtJKENlYOR 
Paris, 26 (A.A.) - Madritten bil

dirildiğine göre yiyecek ve içecek mik 
tan gittikçe azalmaktadır. Paytaht 
ahalisi, yalnız pirinç ve merciınek ye. 
mektedir. Her akşam kadınlardan mU
rekkep guruplar, paytahtm şarkında
ki yollara gitmektedir. Bu yollarda 
milislerle gönderilmekte olan iaşe mad 
deleri yağma edilmektedir. 

Tuleytula, 26 - Kaçanlar, Madritte 
halk arasında büyük bir galeyan hü
kllın sürmekte olduğunu söylemişler
dir. Her gün halk, şehrin teslim edil
mesi için nllmayişler tertip etmekte .. 
dirler. Kızıl kuvvetler makanıatı, bu 
nümayişleri tenkil için kuvvete mUra
caat ebnektedirler. 

Aı.""1.AN GEMiLERi ASiLERi 
HIMA YE EDiYOR 

Madrit, 26 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Asilerin· tayyareleri, dün payitahtı 

iki defa bombardıman etmiştir: Biri sa
sat 9 da ve diğeri 15 de yapılan bu i!d 
bombardıman, hasarata ve yeniden bir 
takım telefata sebebiyet vermiştir. Ma
amafih, asi tayyareler maksatlanna e -
rememi lerdir. Zira cumuriyetçilerin 
tayyareleri, bunları hemen püskürtmüş 
tür. 

Asiler, Monoloa mıntakasında bir ta
arruz hareketi yapmışlarsa da tardedil
mişlerdir. Cumuriyetçiler, Casa del 
Campo'da ilelemişlerdir. 

Madri t radyosu, Cebelüttarıkta bu -
lunan üç Alman harp gemisinin Fastan 
İspanyaya Faslı asker naklederken Ca
narias kuruvazörünii himaye etmek üze

iSKEN DERUN 
meselesinde 

( Usttarafı 1 ııcide) 

barile tetkikine girilince bu fark yerle 
gök kadar birbirinden uzakla.~ır gibi ı 
olur. Fakat hakikatte bütün farklar 
şu noktada toplanır: Fransa lskend<'
run ile Antakyaya 1921 muahedesilc 
esasen hususi bir idare vermeği taah
hüt etmiştir. Lakin bu taahhüdü şim 
diye kadar bu muahedenin ahkAm1 
dairesinde yerine getirmemiştir. O ka .. 
dar ki son zamanlarda vakıf olduğu. 

muz muamelata göre Fransa adeta 
kendi kendine 1921 muahedesini nak:z 
bile etmiştir. İskenderun ve Antakya
daki Hatay Türklerinin resmf dili 
tUrkçe, kUltür dili gene türkçe olacak
ken bu havallnin Türklük karakteri 
bozulmak için herşey yapılmıştır. tık 
mekteplerde bile okuyup yazma A; 
rapçaya çevrilmiştir. Mahkemelerdi" 
davalar arapça görülmektedir. Hatay 
Türkleri temyizi icap eden davaların 
evrakını -gene arapça olarak Şamdaki 
Suriye temyiz mahkemesine gönder
meğe mecbur tutulmaktadır. Gene bu 
muahede mucibince İskenderun ve 
Antakyadaki memurların Türk ırkın
dan olması lfızım gelirken Fransız, A
rap ve Ermeniden başka kimseye me
muriyet verilmemektedir. Ancak yüz 
ellilikler gibi soysuz ve hain olanlar 
kullanılmaktadır. 

İskenderun ve Antakyanın muhta
riyeti böyle mi olur? Bu idare muh
tariyet değil, esaretin bile en kötil 
bir şeklidir. 

Şu halde Tilrkiyenin İskenderun 
sancağı hakkında evvel ve ahir iste .. 
diği şey bugüne kadar tatbik edilme· 
miştir. Bundan sonra da kftğrt üzerin
de verilecek sözlerle yerine getirilmE'· 
sine inanılamaz. Bu takdirde Hatay 
Türklerinin milli varhklanru kurtar
mak, 1921 muahedesinde kabul edil
miş olan idari şartları tahakkuk et
tirmek için bir (teminat) lazımdır. 
Bu teminat da ancak Lilbnan ve Su
riye gibi Hatay Türklerine de istiklftl 
vermekle milmkUn olabilir. 

Türkiye bazılarınm sandığı gibj 
İskenderun sancağını dolaşık yollar
dıs.n kendine ilhak etmek fikrinde dP.· 
ğildir. Bu nokta pek açık bir hakikat· 
tir. Türkiye Fraruıanın yüksek man
dası altmda İskenderun sancağına tam 
bir muhtariyet verilmesine muvaf a
kat etmektedir. Acaba Fransa için 
bundan korkacak ne vardır? 

Hü1Asa bizim kendi görüşilmUz o
dur ki Türkiye ile Fransa arasında 
mevcut olan ihtilft.f bir tek noktada
dır. Fransa İskenderun sancağına tc. 
minatsız bir muhtariyet vermek isti. 
yor. Türkiye ise on üç senelik tecrü
beden sonra bunu teminata bağlamak 
zaruretini görüyor. Bahusus Lübnan 
ile Suriyeye ayn ayrı is!.iklal verildik
ten sonra İskenderun sancağı Türkle
rini bundan mahrum etmeği mevcut 
muahedeler ahkamı ile telif edilemez 
bir hareket olarak telakki ediyor. 

Türk milletinin davası bu kadar 
açık, bu kadar kat'i ve haklı olunca 
nihayet hakikatin anl~ılmamasına 
imkan yoktur. 

ASIM US 

Meselenin Cenevre' de 
gelecek ag 

müzakeresi muhtemel 
Aıtkaradan geJcn ,·e kaydı ihtly •ti~ 

telakkisi icap eden bir haber e gön-, 
Ankarada An tak\'a, l skende"ut?. ve 
havalısı hakkında görüşmeler ''~'·nm 
etml'ktedir. F .-ansızların te!d iiı Y?Ç 1 
hile, meselenin Akvam Cemiyetin.! ha. 
valesi, tarafımı7.dan da esas Hit.aıilc 
kabul olunmuştur. Sancak ıhtiti\fmn. 
gelec~k ay Ccnevrede l\1illtler C'eni. 
yeti konserinde l :om•şulmnsı nıuiıtt. 

mel L."ÖrUlmektedir. 
D.:nizdeki fırtına henüz dinmcm!~. 

tir. Gülcemal vapuru ile on lu~ ~ar 
ecne'>i vapuru Bi.lyükderede {>n1<Je. 
mek tcdir ler. 

B. Dalndier ile General Game!inc k:ır. 
şı bir suikast yapılmış olduğun<ı C:nfr 
Pariste bir takım şayialar de\ ra,1 t-~

mektedir. 

re Limandan çıkmış olduğunu bildir - --------------

DlJNKlJ llAVA 
Kandilli Rasat C\;nin verd:fr: n:a . 

Jlımata göre, diin barometre 760 l!e. 
rece idi. En çok harnret 3,S,'10, en 
az bir derece olarak tesbit ccH1mi~~ı ::
Rilz"tir karayelden saniyede l-" met . 
re sürat1e esmiştir. Yağan k:ıwt iı·. 

tifaı bir santimdir. 

B. Daladier ile General Gan•t-lini 
Mülhouse'a götürmekte olan : rcı1in 
lokomotifinin .lrnndöktörü bir takım 
işaretlerin işlemekte olduğunu gör. 
müştür. Bir kundakçılık mP:Jele~ı 

me .. -zuu bahs ol ıhığ ıı anlaşılmrşt: r. I .o 
komctif, kondi.ıktöri~n soğuk klnl:h. 
ğı sa ·esinde bir felrtketin öniine ge. 
çilmiştir. Tahkikata başlannu~tır. 

miştir. 

Harbiye nezareti, hükumet tayyare
lerindcn birinin bir asi tayyaresini dü -
şUrmüş oldu ğunu bildirmiştir. 
BURGOS TltJKOMETINl ARNAVUT-

L UK DA TANIDI 
Tir an, 26 (A.A.) - Arnavutluk 

matbuat bürosu a.'.Şağıdaki tebliği n~
retmiştir: 

!spanya arazisinin bUyilk bir kıs
mının Burgos hUkllmetinin hlkimi-

yeti altında olduğunu nazarı itibare 
alan ve İspanyanın sair aksamında ı 
muayyı:m bir hükumet tarafından ifa
yı vazife edilmemekte olduğunu göz 
önüne getiren Arnavutluk hükftmeti, 
General Frankoya Burgos hükumetini 
tanımakta olduğunu bildirmiştir. Bu 
suretle hareket, Arnavutluk hilklime
tinin komitnist aleyhtan olarak takip 
etmekte ulduğu si;·asctin tabii bir ne-
ticesidir. · -

General 
Naili 

~ •• 1. •• 
~ .. UKfU 

-> .. . 
ıçın 

(Vstyaaı ı in.cidc) 
mandan vasıflarını so,> lediKtt!n ::ı. fı 

şöyle aemi~tir: 

"- Edirnelilerın 15 sene ene! 
ra gilnlerinin müdafaa kumanrla'11ıl 
m yapan, onları heı yıl kurtahı~'ll 
da arayan ye göni!llerinde söııı:t 

lı:lerle yaşayan General Şukril 1'11!~ 
asıl Lundan sonra Edirneı:ıerln k~ 
tür ve medeniyet kaynağı o~nn 

yerll'rın bağrında bütün yar?ı ıY. ~ 
.ı· 

yaş.-ı}acak ve anılacaktır. Bu J>,ı~ 

yUksek faziletleri toplayan Gene~ 

kardeşimiz, ağabeyimiz gi<!erken .d 
ze temiz \"e yüksek bir tese lliy; b rtı ~ 
maklr. mesut bir ölüm vasfın• k"t-1 

mıştrr." ~ 
"TUrk milleti, bağrından r.ene 

Naili gibi yilzleue büyük ve yijf t cll 

Jat yetiştirecek ve elbette onun d~ 
raktığı boşluğu dolduracaktır ... 

Doktor Sait \'e erkek muallır:ı 111 

tehi talebesinden Reşat; Edir•H ll•' 
ve gençlik adına aÖ) ledikleri nu111 

!arda General Gökberki unııtm yMş., 
larını söyler.tişler ve and içmf~t"rd 

Cenazenin bulunduğu vago:ı ~ 
sust bir tre'lle 17,10 da Karnnğ:ıtf 
naklcdHdi. Trenin hareketin~e r~ 
hazin bir ı;ıeJam reı;;mi yap·ldı pır 
Yunar. hükumeti. sernm re~mi., ,,,. · 
lunmak Uzere K,ıraağaca bir k; Uı .}$ 
darma göndermı~ti. 

Gene.ralin cenazesi bu ~cce?d J.ıı' 
vanslyonel treniJe saat 22.:10 i!n (\' 
raağ'aı-fan hareket etmi~tir. .1 
ŞEHRl!fl/ZDE YAPlln1CAK rm?f. 

Merhumun cena7.esj bugün c<1 

10,20 de Konvansiyorel trenile sır~ 
ci istasyonuna gelecektir. Oradan . 
naze doğruca Gülhane ·hagtabanegı 
kaldmlacaktır. ı 

Burada. bir mernf!im yapııaııct; 
sonra sant 11 de cenaze omuzlar 

' tünde Bev!'lzıt camiinde namaz1 1\1,. 
dıktan sonra F.ıdirne rnpıya· götUrl} 

_r_e_k_Şe __ hit_ı ;_~_e_d_e_f_n_ed_i_ıe_c_e_k_ti_r_. _../ 

•• 
mtJ" Üç merkezde 

him .görüşmelel' 
(U atyanı 1 inci~e) il 

Reami kabulde takriben iki bırı. ~ 
vetli vardı. B. Horthy ile zevce&'• 1ı 
Daranyi ve B. de Kan ya, dün sa•~• 
dan 17 ye kadar B. Mussolini ile 
rüşmüşlerdir. ~ 

Napoli, 26 (A.A.) - İtalya r(Pf 
Macar naibi hükOmeti amiral ı-Jo ,. 
ve maiyetleri ve B. Mussolini, zıır' I 
dındaki amiral gemisine binerek b:f, 
bah Napoli körfezinde yapılan b tıl' 
bir bahri nümayişte hazır bulunınıl~ fi• 
Bu nümayiş, amiral Horthy'nin ~er,:() 
ne yapılmıştır. Körfezde yüzden 
İtalyan harp gemisi bulunmuştur· rl 

Varşova, 26 (A.A.) - Rorı1'g!iP 
hariciye nazın B. Antonesco, b~ıııl' 
buraya gelmiştir. Kendisjni isuıs>' 
B. Beck istikbal etmiştir. ııJ'I~ 

B. Antonesco, mareşal Rydı: - S jel 
yi, başvekil Skladovski'yi ve hll;~o' 
nazm B. Bcck'i ziyaret etmiş ,,e rıı'ı:f 

hul Asker abidesine bir çelenk }tO~jsıJ~ 
tur. Öğleden sonra Romaya ve ~_,~ 

5
;f 

hariciye nazırları arasında harıcı ştJ' , 
sete müteaHik görüşmeler yapıltl11

5,ri~ 
Londra, 26 (A.A.) - itaJyarı 111 ı.ı' 

M. Grandi'nin İngiliz - !talY311dt11 ~ı 
karencti meselesi hakkında M. J!: ıdılr 
uzun bir görüşmede bulunrnuŞ 0 

.ri il" 
.. "ctıl'' r teyit edilmektedir. Bu ilk gorU:- d-'' 

timal ba~ka milkalemeler takip e • 
tir. ıo~· 
MUSSOLINI DE PEŞTEYE G 

CEK 8r "' }'ıfaC 11 1 

Budapeşte, 26 (A.A.) - .. 
11

de!Y, 
zeteleri tarafından Romaya .go]\f· 01 t 
miş olan hususi muhabirlerı. ed > 

. i M M . . . 13udaP '.ıt ' 
ranyın n • ussoyınıyı . beı;ııfı 

davet etmiş olduğu suretind~'u55ol1 ,, 
natınr neşretmektedirler. ]\{. ·rı ı9,~ 
bu teklifi kabul etmi§tir. puç.t~~esi 1 

senesinde Macar payitahtına gı ./. 
timali vardır. ~fi 

Af H . . veı' gan ar1c111e 
buoün qıdıl}or 1-l'ı-1~ 

. ~ .. . . cJefl ~ı~: 
Enelkı gun şchrımızc g f'efı .~ı 

hnricive \'e:ıiri Ekselans ıt'ı~1'.,;. · ~e·· r~ 
hammed Han, Ankaraya bıı!ı filı'I 
buglirt> bırakmıştır. nu_ sa df.stıı" ,ı 
eksbnsile gidecektir. J\,en 

11 
;. ... ~ 

gan elçisi Eksr.lans ı:;ult3 

Han da refakat edecektir· 



j Onbe~gü~debir j 

Gençliği kımıldamıyan 
MEMLEKET Meşhur zenrin 

Amerikalı Mur 
Yeni bir program yapıldı 

Böyle bir memleke .. tin havası durgun 
ve mahsur olduğu gibi aynı zamanda 
manevi sıhhate de mazarratı vardır 

Mozaqık mütehassısı 
ile beraber 

şehrimı.zcıen alJrıldı 

Çalışmalara ilkbaharda 
tekrar başlanacak 

Yabancı ve azlıklarda 
Türkçe dersleri 

Yazan: 

Beh~et Kemal ÇA0LAR 

Kunın'un bu sütunlarında on beş 1 
gUnde bir memleketin san'at ve genç- , 

lelerinin verimlerini müjdeliyeceğim. 
Beylik münekkitler, san'at yoktur di· 
ye bar bar bağırdığı; heyecanı ve i
mam gevşemiş adamlar sadece genç
liklerini tahassürle anıp "bunlar da 
genç mi., diye sızlanıp durduğu bir 
zamanda, bir de bakacaksınız; Elaziz
de bir temsil muvaffakiyeti, Mardin
de bir köy toplantısı, Ankarada bir e
debiyat gecesi, Koca.elinde bir kitap 
sergisi, Antalyada bir gençlik mecmu
ası gibi hadiseler ve teşekküllerin yan 
yana sıralanması, size gUven ve ina
nmızı arttıran bir sevinç ve coşkun 

luk sunacaktır. 

Aemrikanın tanlDDll§ zenginlerin
den olup bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Bayan Mur beraberinde ge
len arkadaşlarile birlikte bugtin şeb. 
rimizden Radosa doğru ayrılacaklar

dır. 

Dört, beş ve altıncı sınıfrarda 
nasıl okutu~acak? 

1 
lik hareketlerinin bir bilançosunu yap l 
nı.a.k ve esaslı hatlarını belirtmek isti
yorum. 

San'at ve gençlik hareketleri, bir
birlerinden ayrı hareketler, birbirleri
le pek al8.kaaı olmıyan bahisler gibi 
görünebilirse de, ben bu iki mevzuda 
da bir gayeyi gözetecek, memleketimi 
\'e milletimi TUrk gençliğinin heye
canlarını mısralardan sergilere kadar 
her türlU şekilde ifade edişini, unutul .. 
ırııya ma.hk1im, gündelik haberler ve 
havadisler arasında dağılıp gitmekten 
kurtararak, bir arada manalandınp. 
gençlik denilen kuvveti eserlerile göı.> 
6nUne koymayı deniyeceğim. 

Gençlik ki heyecan çağıdır ve bu 
heyecanı "1Jurlandınldığı nisbette teş. 
kil!tla.nınış sayılır, nasıl duyuyor ve 
lıaml duyuruyor, anlamıya ve anlat
ırııya çal!§mak kadar cazip ne olabi .. 

Gençliği kımıldanuyan bir memle
ketin havası durgundur, mahsurdur 
ve manevi sıhhate muzırdır. 

Size Atatürk çocuklarından vere
ceğim haberler, göğsünUzU kabarta
cak ve gözünüzü dolduracaktır. 

'
4Mustafa Kemaller yirmi yaşların. 

dadırlar . .,, 

Kendilerile birlikte Ayasofya mo
zayıklarını açan mütehassıs B. Vitmor 
da gidecektir. 

Bayan Mur, Ayasofya mozayıkla. 
rını açan Amerikalı mütehasaıs B. 
Vitmor'un meruıup olduğu 41Amerf
kan Bizans enstitüsü,, ne müzaheret 
eden ve yardrm gösteren müteaddit 
Amerikalı hayırperverlerden biridir. 

''Luft Hanza,, tayyarelerinden bi
rini husust surete kiralıyarak şehrimi. 
ze gelmiş ve burada Ayasofyada.ki mo
zayık açma faallyetile allkada.r ol
muştur. 

Kültür direktörlüğü yabancı ve} 
azlık okullarının terbiye ve tedris işle-ı 
rile yakından meşgul olmağa başla

mıştır. Burada ders veren türkçe, ta
rih ve coğrafya öğretmenleri resmi 
ilkokullarda olduğu gibi günlük ve yıl 
lık planlarinı yaparak sistematik bir 
şekilde çalışacaklardır. 

Bütün hususi okul ispekterleri bir 
toplantı yaparak öğretmenlere bu hu
susta izahat vermişlerdir. 

Altı sınıflı ve beş sınıflı azlık okul
lannda tUrkçe derslerinin taksimini 
gösteren bir cetvel hazırlanmıştır. 

Birinci sınıfta, 8 saat türkçe der
sinde alfabe yapıla.cak; talebeler kı

raate geçtikleri vakit de sekiz saaUik 
derste 4 okuma, 2 ifade, 2 imla dersi 
gösterilecektir. 

lir? ~--------------------------

Şahsan tarih ve arkeolojiye yakın. 
dan bağlı olan Bayan Mur yeni açılan 
mozayıkları dikk•tle mütalea etmiş
tir. Bayan Mur bundan iki sene evvel 
gene gelmi§ti. 

İkinci sınıfta: Haftada sekiz saat
lik ders 4 okuma, 2 ifade, 2 imli. ola
caktır. 

Muhtelif Halkevlerinin muhtelif 
"1belerinde, muhtel!f mecmualarm ve 
~kküllerin çevrelerinde toplan.an 
tençler, neler yapmak istiyorlar, ne
ler yapabiliyorlar; bunlan imkln nis
betinde tesbite çalışmak; benim için 
tal aziz bir meşgale olacaktır. 

BUtUn inkıllp yapan rejimlerin ve 
111.emıeketlerin gençliklerine ve san'at. 
ktrıarma ne kadar ehemmiyet verdik
lerini, davalarını ancak onlara mal et
ltlek ve onlarm vasıta.sile yapmak ve 
berıipısetmek sureti le muv&ff ak.iyet \......:..__ ı--· .... ST1 ...... Aon J"ıa,.,n1h_ 
1'nru görüyor ve duyuyoruz. 

lnkılAp TUrldyesinde kendisine e
llı&netterin en btlyüğü ve en azizi tev
«1 edilecek olan Tiirk gençliğinin na. 
'il yetiştiği ve nasıl yeti§tirildiği me
~~· bütün bir inkılap davası sayı
~ kadar bilyük bir meseledir. Top. 
'il bir görüşle ve umumt bir hükilmle, 
~~ meselenin t1 kendisidir diye 
~irip a.tabiliriz de. 

16 
Bunun içindir ki, bu meseleyi bu 
ttınlarda bütün şilmulile ortaya koy 
~ ve şerhetmekle imkAn ve salibi
...._~ bir kişinin kendinde görmesine 
"IQltln yoktur. 

'l 8en, bir uçtan. her zaman bir a.ktil-
llıevzu olması gereken bu bahse gir. 

~daha doğrusu, dokunmut olmakla, 
~ esini ifaya başlıyan insanlara g&

~-~-hUZUr ve cesaretle, icap ederse 
~a bir hattl bir kaç defa bu mev 
...._~ t.eınaa ederek, bir hizmet yaptı
~ kani olaca#mı. 
~fun şeylerden bahsedeceğim ze.. 
~ . kapılmayınız: MeselA sim ge
l...: hır on beş günün san'at hareket
~ hesabını verir ve verim.ini göt 
1\ korken, eline her yirmi beş li. 
~ bastırıp bir kütüphane ca. 
'1 koyduğu çoğu serbest vezin 
~r kitapçıklarmm tahllllni yap
~ ziyade, Anadoluda çıkan Hal. 
~ ve villyet mecmua ve gazete.
~~· intişar edip de çoklannızm 
~lta k fırsatını bulaamdığmız fa.kat 
~ten güzel yazıların üzerinde 
~bili ve Türkf yesinin yeni ve ast! 
~lerini sizinle tanıştırmak isti-

t~: hiç bir zaman, bütün milletiu 
>ts:n koparak, bir arada zaten ve 
~ b beri kutlamakta olduğu bu. 
"Qı ~il' ınım bayram gUnUnUn veyn 
t~ıı:nı tezahürün ka.nadasmı çizip 
' s· hareketi diye gösterecek deği
~~1.e gençlik hareketi diye alelide 
...., ~e 0~ında ve cari hayat içinde 
.~ eaa bır giln veya gece olup geçe
~SıL tlere • kendi yazıp kendi sah-

ıto3o•d ~ 
\...""l'iı> ugu temslllcr ve kendi bcs-
~~endi yetiştirdi;;i elemanlarla 
~!tiıı ettJrdifH ~rkılar etrafında 
' ~ kalabalığını tonlıyarak . bir 

e bir eda verebilen gençlik küt 

Ihsan Zıqagı öldürmek 
davasında qeni safha 

Vaktile 1stanbulda mllddeiumumt 
muavinliği etmiş ve bu suretle tanm. 
mış olan İhsan Ziya isminde bir genç 
adliyeci, Urlaya hlkim tayin edildik
ten sonra orada geceleyin sokakta ka
f asma sopa ile vunılmak suretile öl
dürUlmüşttl. 

1928 senesi nisanmm on birinci 
gecesi olan bu cinayetin suçlulan ol
mak Ur.ere muhtelif tarihlerde muhte
lif klmq,plpr ttwldf ve muhakomo P<liJ. 
ml§, fa.kat neticede kaW veya katiller 
belli olmamış, maznunlar salıveril
mişti; en son dava vekili Sabri, Ha
sa.n Fehmi, İncesulu Mehmet, Abdur
rahman, Sadık, Salih Zeki ve Ahmet 
isimlerinde yedi kişi bu meseleden do. 
layı töhmet altına alınmışlar, İzmir 
ağırceza mahkemesinde muhakeme e
diliyorlardı; evvelki gün lzmirde bu 
muhakeme de bitmiş, bu adamların bu 
işi yaptıkları sabit olmamış, hepsinin 
beraetine karar verilmiştir. Mamur.· 
lar ayni zamanda hakim Ihsan Ziya
nın hizmetçisi Ki.mili yaralamakla da 
itham edilmekte idiler; bu suç da 928 
yılında işlenmiş olmasına göre sonra
dan çıkan 2330 numaralı af kanunu. 
nun şümulU dahilinde görüldüğünden 
bu cihet hakkında da takibat yapılma
sma mahal olmadığına karar verilmiş
tir. 

Bu suretle İhsan Ziyanın katili se • 
klz yıldır henüz meydana çıkmamış 
bulunuyor. 

Hariçten terazi ithal 
edilebilir mi? 

Bir müddet evvel baş gösteren öl
çü ve tartı buhranı sıraalnnda bir ta
cir tarafından hariçten ithal edilen te
raziler yerli fabrikatörler arasında j. 

tirazla karşılanmıştı. Vaziyeti tesbit 
ederek raporunu hazırlıyan Ticaret o
dası sanayi şubesi bu raporu Ankara. 
ya göndermeden evvel bir de tacirle 
konuşmayı münasip görmüştür, Rapcı. 
ra tacirin de düşündükleri HA.ve edile
cek ve sonra Ankaraya gönderilecek
tir. 

Şimdi mütehassıs Vitmor'u da be
raber götürdüklerine göre, Aya.aofya. 
daki mazayık açma faaliyeti bu sene 
için de sona ermiş oluyor. 

Esasen bu mevsimlerde güneş ol
madığı için çok kararan Ayasofya 
dehlizlerinde mozayık açma iıi pek 
güçleşmektedir. · 

Baharda faaliyete gene başlanacak
tır. Diğer tarftan B. Vitmor bUtUn 
faaliyetinin hUlisasıru tariht surette 
tescil ettiğinden bunlan kitap halin. 
de neşretmek !şile de DM§gu1 olacak
tll'. 

Verilen karara rağmen 

iplik buhranı 
Hala devam ediqor 
İplik buhranı hakkında İktisat ve

kAletinin aldığı tedbir, piyasada mev. 
cut alakadarlan son derece memnun 
etmiş olmasma r&ı:ı0nıen henüz ihtiyaç 
tatmin edilmiş değildir. Yerli fabrika
ların çıkardıkları iplikler ihtiyacı kar 
şılamamakta devam etınektedir. İkti
sat vekaleti on numaraya kadar olan 
ipliklerin gilmrUk resimlerini yüzde 
2!5, yirmi numaradan fazla olanlan da 
yüzde yirmi indirmiştir. 

Bu tenzilAtla iplik ithaline müsaa
de edildiği halde tüccarlar hariçten 
iplik getirememektedirler. Çünkü ne 
gekilde ithal edileceği hakkmda vekl
letin karan bildlrilml" değildir. Piya
sada dolaşan bfr şayiaya göre iktisat 
vekaleti iplik ithali mUB&deeini afyon 
inhisarına verecek, inhisar da getirt
tiği iplikleri hiç bir ihtiklra meydan 
vermeden a!Akadarlara satacaktır. 

Pamuk ipliği tarif enin 366 dan 370 
e kadar olan numaralarına konmuıı. 

ı. 

tur. Bunlar, V listesine, yani veklle-
tin müsaadesfle girmesine müsaade 
edilen kısma ithal edilmiştir. 

Ahnkapı •I• dUdU§U 
Ahırkapı Fenerinde bulunan sia 

dUdüğU tamir edildiği için bir müd
dettenberi çalınamamakta idi. Düdü. 
ğün tamiri işi bittiğinden artık sisli 
havalarda çalınacaktır . 

Üçüncü sınıfta: 6 saatlik ders, 3 
okuma, 2 ifade ve bir imli olacaktır. 
4 Uncil, 5 inci ve altıncı smıflarda; 

3 okuma, 2 ifade, l imli dersi verile-
cektir. . 

Altı sınıflı olan akalliyet ve yaban
cı okullarda ilkokulların 4 ve 5 inci 
sımflarmda okutulan okuma, tarih, 
coğrafya, yurt bilgisi kitaptan akam. 
yet mekteplerinin 4, 5 ve 6 ıncı sınıf
tan arasında taksim edilmiştir. 

OKUMA 

4 üncll smıfm okuma kitabından 
akallfyet okulu 4 ftnctı Smif talebesi 
105 inci Myıfaya kadar, 5 inci smıf 
105 inci Myıfadan diğer kitabın 52 in
ci sayıfuma kadar okuyacaklardır. 

TARiH 

4 üncU sınıf tarih kitabının akat. 
liyet okulu 4 üncU sınıf talebesi 11 in
ci bahse kadar, 5 inci sınıf 11 inci 
bahisten 5 inci smıf tarihinin 12 inci 
bahsine kadar, 6 mcı sınıf talebesi 12 
inci bahsinden ~inci kitabın sonuna 
kadar. 

OOÖRAFYA 

MUfredat prograınmın 105 inci M· 

yıf aya kadar 4 üncü sınıf talebesi; 
yüz beşinci sayıfadan itibaren 4 Uncli 
bahse kadar, 5 inci sınıf talebesi, dl .. 
ğer son bahisleri de 6 ıncı sınıf tale
besi okuyacaklardır. 

YURT BiLGiSi 

4 cü sınıf yurt bilgisi kitabını akam. 
yet okulu 4 üncü sınıf talebesi 55 inci 
sayıfaya kadar; 5 inci sınıf talebesi 
55 inci sayıfadan beşinci sınıf kitabı .. 
nm 40 ıncı asyıfasma kadar, 6 mcı 
sınıf talebesi kitabın sonuna kadar o
kuyacaktır. 

Musevi ve Ermeni okullan da bu 
vaziyete göre ders saatlerini deği§tire
ceklerdir. Fazla saat de okuma ve ifa. 
de derslerine verilecektir. 

Kıdem zamlar. veriliyor 
1Ikokul öğretmenlerinden kıdem 

zammı almıya hak kazanmış fakat 
bütçe darlığı dolayısile alamamış o
lanlar 1 haziran 1936 dan itibaren bi-

RALKIW DtLEICl.ERt 
Posta idaresı bu 

İmzası bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor: 
"KURUN gazetesine aboneyim; semtim Vakii.darda 

Toptaşı yakınında .. Her gün gazeteyi saat mı ikiden ev
vel aldığım yok,- Vskildar postahanesiııden sordum, aaat 
dokuz, dok-uz buçukta geliyorsa da ancak au saate u.. 
la§tırobiliyona dediler. Gazete idarehanesine dam§tım 

işi d üz e.lt m e 1 i d i r 
biz aaat altıda poataya teslim ediyornz ceoobını verdiler. 
Sabah gazetelıeri o NGtlerde okunmak için çıkcnlıyor ve 
alınıyor. Bu rircıt devrinde lstanbul.d.a çıkan sabah ga
zeteZerini Ü3'klldl:ırdl:ı abonelerinin saat on iki ve yanm
da alıp okuyabilnıeleri doğru mudur 1 lli~iklı yerlerin 
c:ıZ41cadar olup bu tfi düzeltmelerini rica ederim.,, 

rikmi§ bütün kıdem zamlarını 1 k!nu. 
nuevvelde maa.şlarile birlikte alacak
lardır. 

R~ktör ~nkaraya gitti 
İstanbul Üniversitesinin türlU iş

leri etrafında Kültür Bakanlığı ile gö. 
rüşmek üzere Üniversite rektörü Ba7 
Cemil Bilsel Ankaraya gitmiştir. 

100 ecnebi talebe geliyor 
İstanbul Üniversitesinde ve yüksek 

okullarda okumak Uzere Halepten ya.
kında şehrimize 100 kadar talebe ge
lecektir. 

Villyet Maarif bUt~eal 
haz1rlandı 

İstanbul vilayetinin maarif bUtçesl 
hazırlanatk bütçe encümenine veri). 
miştir. Encümen tetkikatına bqla
mıştır. 

Bir tayin 
H&kimiyeti Milliye Yatı okulu glS& 

doktorluğuna Cerrahpaşa hastahanesi 
göz doktoru Hakkı Ayn tayin edil
miştir. 

Halkevi spor 
salonu 

Yakında binanın temel 
atma töreni qapılacak 

1.stanbul Halkevinin belli başh ih. 
tiyaçlarından biri efe spor ve konf~ 
rans salonu idi. Evin bu büyük iki ih
tl yacını karşılamak üzere ayrı bir bi. 
na yapılması kararla.ştınldı ve bu mat 
satla da bugünkü 1.stanbul Halkevin.in. 
yanındaki arsa sa.tın alındı; binanın 

planları ve keşfi yaptırıldı. 
Sevinerek haber aldığımıza göre 

belediye binanın yapılması için llmn 
olan parayı temin et:mi§tir. 

Pek yakında binanın temel atma 
töreni yapılacaktır . 

Bina iki katlı olacak, bir katında 
spor, bir katında da konferans salonu 
bulunacaktır. Binanın aynca idare o
daları, banyo ve duş yerleri de olacak 
tır. · 

Çimento 
ihtikarının henüz 

önü a ınamadı 
Aylardanberi devam etmekte olan 

çimento ihtikann.'1 henüz önU alına
mamıştır. Hükume\., çimento ithaline 
müsaade etmiş, ve ithal mUsaadesinl 
tarif enin 469 uncu numarasına koy. 
muştur. 

Bu tarif enin A kısmında Portland 
ve B kısmında Süpersyan ve magnes. 
li çimentolar mt!vcuttur. Kliriııg lis
tesinin 469 B. ve V listesine de gene 
çimento ithali müsaadesi verilmekte. 
dir. Gümrük tarife numarasında 469 
A da olan adi c:imentolar yeni A lis
tesine ithal edilmiştir. Bu itibarla ldl 
çimentolar ticaret anla~malan olan 
memleketlerden ithal edilebilecektir. 

Posta Telgraf Ba,mUdUr• 
IUklerl kalkıyor 

Birinci kinunun otuz birinden iU
baren meı-'i olacak yeni posta ve tel. 
graf teşkilatının hazırlıktan bitmek 
üzeredir. Bu tarihten itibaren ba.şmü
dürlUkler kalkacak ve 62 vilayette 
merkez müdürlükleri ihdas edilecek
tir. Ayni zamanda yeni teşki!Atla me. 
murlarm maa~lan artacağı gibi m• 
mur adedi de mühim miktarda ziya-
dele§ecektir. · · 
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Anasını Gör 
Kızını Al 
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oman Yazan: Sermet Muhtar Alas No.29 
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tb-afmda Aliosman tehzadele:ri, pacli • ı Bekar ve. kadmsız l:ıir erkek, kat'iy· 
1'h damatlan, vezirler, paıalar, beyfen- yen hu vaziyette bulunamaz. istediği 
~-Mundar kan, ahkimüküm; na· kadar tık, trandaz olaun, nmtlaka bir 

Eda, çantuına el attı. Yuvarlak fı- yerinden bir yeri aksar. 
t\t malı aynasını çıkardı. lzbenin alaca Şahabı, Edanın görüıile değil, bir 
~nbğmda yine kendine baktı. de iç yüzile biz anlatalım. 

Kencliaini her vakitten, batta dün ak- Maliyede aaç aakal ağartmıı eski 
1-.nkinden bin kat daha güzel buldu. kurt müdürler, mümeyyizler, emekdar 
b11daklan oynadı ve mınldandı: odacılar, nezaret divanhanelerinde 

- Hafize, yerden göğe kadar baldı.. ona her raatlayııta, üstünkörü bir ae • 
.\ad ben, o p,i kimselere layılmn... 1im sabah geçerler, akabmda da çıene. 
~tlaka böylelerinden birini kendime leri veriıtirirlerdi: 
~boeliyim; ferih fahur yafAIDalı - - Yıl uğursuzun. .. Şuraya burun ae>-
tı..ı!_ kah ne oldu ki? ltoğlu it •ırtmı daya· 

En doğnıau böylelerden birine bağ - yacağı yere dayamıt; baımuza kabak çi
~ ••• Sevmese de ne zarar, diıi ark- çeği olup çdanıı ••. Mütemayiz payesine 
-..; sever &ihi gözülaMk ..• Zaten dün· erecek, aennümeyyiz olacak, göğsü nİ· 
)\ dedikleri, menfaat dünyası değil de pnla dolacak kerata mıdır bu? 
~? Bu sözlerin de .ebebi pek bot de • 

Eda hwılan düıünürken, bir taraf • 
~ da §eytan dürtüvermede; (fakat!) 
~tmede ... 

Cenç kıammda, biraz da gönül de -
~ §ey yok mucluT?.. Bu, büsbütün 
'tak albna na alınacak?. 

Mühim l:ıir nokta daha var: 
Şelızadelere, dat18tlara, kodaman 
~ hopadak çabnak kolay teY mi? 
ı....~ler, zamanlar ister bu i§e ••• Hafta
~ belki de aylarca seyir yerlerinde 
~trnalı. Kihtanelerden, Cökaulardan, 

enclerlerden, ramazanlarda da Di. 
~ piyaaalarmdan ekailr olma -
~ liznn.. 
._ C.,.et süslenip püalenmek, arat.ıar • 
~ &andallarda gezmek, maktan iımar 
~kapılan yapmadan olur mu bu 
~ ... Ne külfetli ve eziyetli ,ey yarah • 

ı .. 
li.fize, çenesi pırt:mm 1Jiridir. Öğüt 
~ Yerir; belki ön ayak da ola
\; ... Çünkü o mmkulelenlen tanıdık • 
llıı... ~~··· Fmıkat ıu noktayı da unut-
• ~. Onun (Düt decliii keçi olsa 
~bürür .• Yarın, öbürgün, daha ö
~~ _. diye aaTMldayıp ~ de 
~yazılı ••• 

~enin Beclelit kalemindeki aer

ğil_ Kemankaı Şahap, Y ıldızm gözbe
beii Nişli Mahmut Beyin adamların • 
dandı. Cuya büyük halumm mı, teyze
sinin mi ne oğluymuı. 

Bazılannın rivayetine de baktlına 
Niıli ile zerre kadar akrabalığı filan 
yokmuf. Her nasılsa ona çatmrı; akra
babk lünu ortaya çıkanmı. 

Şahap ilk öncıeler Gümrüğe müla • 
zimeten katip olarak devam edip du -
nınmıı. Nişli, destek olmuı. Maliyeye 
aldmmf. Bir kaç sene içinde de, rütbe
ler niıanlar verdirerek, maaımı da 1000 
kuruşa çıkartarak aermümeyyiz ebnİf. 

Bütün bunlara rağmen, Kema.nkaş, 
bemayan bazı aermümeyyizler ve mü
meyyizler gibi, yangm topu veya kötJü 
niraaı duyunca, kalemden dııan fırla -
yıp, keçe külahı giyerek ve dizliği çe -
kerek, omuzdaflar aruma kablmaz, 
yalnız Beyazıt meydanından tulumba • 
lamı geçtifini görünce kendini pence • 
re önlerine atamadan duramaz, tulum
bacı niralannı beğenmez, bunlann 
aecilerine, lrafiyelerine ilifir, (bu ne re
zalettir yahu!_ Tulumbacılık da pesten
kenmı1eıti!) diye söylenirdi. 

Biraz mürekkep yalamrılıfı ve (eh· 
li kalemliği) vardı... Davu~ıa merkez 
rüıtiyesinde okuduktan sonra Beyazıt 
camisinde derse de devam etmiıti. 

Kaleminde aermümeyyiz ve 1000 ku
ru§ aylığı olmakla beraber annesinin 
büyük babası, Sultan ı'1ecit Ruznam • 
çecilerinden bilmem ne Beyin tonınu 
ohnak dolayıaile, az çok gelir getiren 
bir kaç bap akan, yani Makasçdarda ve 
Çadırcılar içinde iki dükkanı, Yusufpa
pda da bir kiralık evi vardı. 

( ArJ.-,ası var) 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqatrosu 
Tepelııaıı Dram kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BVYVK HALA 

Fransız Tiyatrosu 
()peTet Kımıı 

Bu akşam saat 20,30 da MASKARA 

ŞEHZADEBAŞIFERAH 
SİNEMASINDA 

. Kenumbf Şahap Bey, baya· 
t...._ -·:.. bepaini &asbrmadaydı. 
ı..~ı Şahap Bey, adı üstünde, 
~ Iİbi laıtlara mal&ti. Ne7.U'etin 
-~~ erkeği muhakkak ki oydu_ 

.. ~ cahil, ne de brtala bilet Büyük Türk lllüz. 

~ yonisti ve Ma.ny& 
, .w_ ~'hi kqlannduı maada gö • tizmacısı 
L-__,, biribİrine dolaıuk kirpik • 
' .___ da _ı • __ ı. Pr. Zati Sunguı 
l),,._ - llUVll' pel'9emlerı Varrn... 

~_ aırapbğ nmraplığı yoktu, fa. Her gUn fevkala
~ .. iunda berbrıılde Halepte ve- de bir prograrnlr 
~~e bulunmuı olac:ak ki sol temsillerine devan 

ita .. ona fevkalade yarqan bir ediyor 
lı....._~ çarpar, güzel bir aiız i- -------------

\ı... ~ clİflerİ parlardı. 
t-~ boylu, kalıplı, kumral, beyaz TAKSiMDE - MAKSlM VARYETE 
·~ 1ic hir erkddi. Şah.., Be- TİYATROSUNDA 
'"' ttli oldu, çoluk çocuk sa- Bu akşam saat 21 dr ;;:~r:ı:::::~;; 
~ da mubaldmktı... • ZOZO DALMAS ve t_, ~ela enikunu anaç. Bu yq- TOMAKOS'LA 
..._~ .. Wrar olamaz. Kol:alı yab- PIPIÇA 
~ ~eği, kollukları daima BI - Büyük operet 3 perde 

~hündeki dü... l . bep-
Redinaotu, ~ ern;.aneli Her cumartesi 16 da 
L~ •• ter •L___ı_ • • 1 __ 11__ talebeye tenzilit 
-.rtA SlaIKa IÇID &UUAIJ• 

.... ~ili, potin lnrnduralannm Biletler: 40, 60. Hususi: 100 
~1ı laei ·mendili kat kat Yerlerinizi aY.Jrtınız. Telefon: 42633 ~-- ' -

Ring Uzerinde 
Başlayan aşk ölümle bitti 
Meşhur boksör Rosinyoln 
kaynanasını öldürdü 

Paris, lkinciteşrin (Husu.si) - Dün 
sabah Parisin Roper - Plan.ket so. 
kağından geçenler korkunç bir mau. 
zara ile karşılaştılar. Ansızın sokağa 

fırlıyan ve çehresi ~ararmış, orta yaş 
lı bir kadın, elindeki rüvelveri san. 
ki birine tevcih ediyormuş gibi kaldı. 
rarak: 

- Ben öldürdüm! Tutunuz beni J 
Diye bağınyordu. 

Gelip geçenlerden bazı cesar:!tliltır 
o arada yetişen polislerle birlikte kaw 
dının elinden revulverini aldılar. Ka. 
dının sokağa çıktığı eve koşanlar da 
feci bir manzara ile karşılaştı. 

Bütün Parislilerin sevdiği meşhur 
boksör Hanri Rosinyol, kanlar içinde 
koridora yuvarlan mı~ çarpınıyo-:-, kar. 
şısrndaki odanın bir köşe.sinde ·ic h~. 
nüz yirmi yaşındaki güzel karısı ile 
iki küçük çocuğu renkleri uçmuş ve 
korkularından titriyerek bir de,· gibi 
kanlar içinde bağmp can veren hah. 
1arrna bakıyorlardı. 

içeri giren polislerden birisi genç 
kadının yanına yakl~ıp da hadiseyi 
sormak isterken o vakte kadar ayak. 
ta bir put gibi dur~m bu güzel kad:!l 
bir kelime bile söylemeğe rnuktedir 
olamıyarak bayılıp yere yığılıyor ve 
ağzından dereler gi::,i kan boşan.yor. 
du. Ç-0cuklar çok küçük idiler. Ko. 
nuşamıyorlardı . 

Bu arada en yakın polis merkezi. 
ne götürülen genç kadının ana.cır Ar. 
temL~ Noel, büyük bir soğuk kanlılık. 
la hadiseyi anlatıyordu: 

Kızı, Mimi Frans Noel Uç set-.<' 
evvel her vakit boksör Rosin:p>l°;in 
maçlarına devam ederken arala ;--ınrla 

şiddetli bir aşk peyda olmuştu. .K· . ı 
boksörü çılgınca sevdiği gibi bok@iir başlamış. Her gün l'arfse gitmt>'< z:t . 
de kızına mukabele etmiş, evlenmP.j!~ ruretinde bulunduğu i~in ikansını ya1. 
ka~r vermişle.r .. 1''akat Jtıe.ndisine mi,i.. tıotl'fl bıukı7orım•ş, kuıkan~lıiı bundM 
racaat ettiği vakit, kızının hasta mi. ileri geliyormuş. Hava tebdiHne sti. 
zaç olduğunu, doktorların şirndilii: den hastanın ise evden dışarı çrkmR. 
evlenmesine müsaade etmedikler•ni sına değil, hatta pencerenin önünde 
söyliyerek rıza göstermemişti. 

Aradan bir iki ay geçtikten sor.ra 
bir gün sabahleyin kızının odasına fşa retler: 
girdiği vakit yatağını boş bu1muş ~- ~ - -

oturmasına milsaade etmiyordn .. 
Bir akşam eve dönerken kammnn 
komşularından bfrisile konuştoğunn 

görünce içeriye çekip çırçıplak ~ttik. 
ten sonra: 

(Sonu: Sa. 7 Sü. ~ ) 

Boksör Mimi kızını kaçırmıştı. u•• ç baş) ı 
Annelik şefkati galip gelen kad•:-ı ı an aşma 

boksörle kızının düğünlerini yaptı ve 
düğünden iki ay sonra da genç kızın 
vücudundaki menhus hastalrk ba~ 
gösterdi. Ciğerlerinden kan gelmeğ~ 
başladı. Baş vurdukları doktorlar. 
hastalığa istidadı bulunan kızc.'lğızın 
küçük yaşta evlendirilmesi netic~i 

olarak verem olduğunu söyledilet'. 
Yalnız hastalık birinci devrede idi: 

Günün büyük politika meselesi 

İtalya - Almanya - Japonya an. 
!aşmasıdır. Bu anlaşmanın komü -
nizme karşı bir set olduğunu, onu Av 
rupada ve Asyada benlik maksadını 

takip ettiğini iddia etmek her işe, na

- İyi bakım VP. temiz bir hav:oı lıı:t. zari bir sebep arıyonları belki de tat
' yatını kurtanr, dediler. 

Bunun üzerine yeni evliler l'ari~ 
civarında Puassiye hava teb Ulinc 
gitmişlerdir. Burada Mimi lctndini 
bir haylı toplamış, sikleti artmış. 

sıhhati yerine gelmiş. fakat baş"a bir 
felaket baş göstermi~tir: 

Rosinyolda müthiş bir kıskançlık 

Cambazlar 

min eder. Fakat bir felsefeye, bir 
sosyal harekete karşı üç büyük 
devleti seferber eden sebep yalnız 
bir felsefe, bir fikir hareketini dur • 
durmak emeli olamaz. Böyle olsay
dı felsefeye karşı felsefe ile, nazari

yeye karşı nazariye ile karşı konur • 
du. Yahut hareket haline giren bir 

düşünce etrafında kendi kendilerine 
hareket ederlerdi. Her memleketin 
polisi bu işi basitçe hallederdi. Nite

kim bugün iş birliği eden devletler 
de meselelerini daha çoktan hallet -

miş bulunmaktadırlar. 

Meseleyi bir nazariyenin, bir fik
rin bu fikre dayanan aksiyonun ha

' reketsiz hale getirilmesi şeklinde 

tetkikten ziyade bu hareketlere sebep 
olan ana hadiselerle izah etmek ge
rektir. 

Kadın oanıba::: - Gelirim ama, bir 
~rll.a: O 8Ö?J.lediğim §Gpkayı ~ 
mısın1. 

... 
Kökleri ekonomiye dayanan bü

yük çapta bir politika davası kar§I -
smdayız: Bugünkü dünyayı bu po • 
litika hareketleri bakımından şöyle 

bir tasfiyeye tabi tutabiliriz: 

I - Büyük harpten sonraki vazi
yeti olduğu gibi muhafaza etmek is

tiyen zümreler, bunlar büyük har • 

bin neticesinde- tatmin edihnİ! ve is -

Sadri l!rtem 

tediği sulhu elde etmiş memleketler
dir. Fransa, İngiltere ve büyük har • 

bin galipleri - ltalya hariç - bu aı· 
nıfın içindedirler. 

il - Biiyi.ik harpten sonra sulhu 
istiyen devletlerle iş birliği eden ve 

kendi inkişafları için dünya sulhuna 
destek olmayı vazife edinen devlet• 
ler. Bunlar ikinci sınıfı teşkil etmek
tedir. Türkiye, Sovyet Rusya, lran, 
Afganistan, Yunanistan gibi .. . Nite • 

kim Milletler Cemiyetinin sulh emel
lerine en büyük yardımı yapanlar bu 
ikinci sınıftaki devletler olmuştur. 

Ill - Bi.iyük harpten ya mağlup, 
yahut tatmin edilmemiş yahut ela 
haddinden fazla istifade ederek em· 

peryalist iştihaları kabaran devlet• 

ler de üc;ünsü sınıfta bulunmakta • 
dırlar. 

Almanya, ftalya, Japonya gibi ... 

Birinci sınıftakiler sükut halinde 
emperyalizmi, üçüncüler de dinamik 

emperyalizmi temsil etmektedirler. 

Dinamik emperyalizm, coğrafya. 

sından taşmak, koloni, ham madde. 

açık pazar bulmak emelindedir. Bu -
nun için kah Mançuriye, kah Etyo -

pyay~ akın eder. Ve tasarladığı yer· 
lere de gitmek arzusundadır . 

Dinamik emperyalizmin şimdiye 
kadar olan hareketleri garpta F ran -

ko -· Sovyetik paktın ve Akdeniz 

paktının doğmasına sebep olmu§tur. 

(&nu.: Bo.. 7 sa.. $) 
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Tefrika 2 

Malta muhasarası ................... .,.u.n .. 
• Sterliil 

~ AR Al A R 

Yazan lbrahim Haldun •Dolar 
•Frank 

yette bulunmuş olan bütün bu milstah· • Liret 
kem yerleri topla\ dolduruyordu. • Bclc;lkB FT 
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Türkçeye çeviren: 

rtlYAZı AHMET 
- Benim için üzülme baba.. ( kanından olanları korumak için yı? 
- Sen üzülüyorsun ya .. Bu, benim ratan bu ihtiyar, şimdi garip bir b1" 

üzUlmeme kafidir. sin altında eziliyordu. son arnıag~ 
- Hayır baba, ben üzülmüyorum . da elinden gidecekti. Eliso, yaşlı göt 
- Yalan Eliso.. !erle yalvarır gibi babasının gözlerı.ııt 
Aıızoranm sesi şimdi daha. gürle~- bakıyordu. Baba düşündü. Eliso, at• 

miş, daha canlanmıştı: tık büyümüştü. ~nçliğini kendisitı!ll 
- Yalan söylüyorsun .. halbuki biz yanında geçiremezdi elbet .. sevecek '" 

yalan söylemeyiz.. benim kızımın ba- evlenecekti. 

"Cenni" yi görenler, "yine o as:ırl 
içinde idi ki .• " tekririle büyüklüğü tas· 
vir edilen onuncu hicret asrının Türk 
tarihi noktai nazarından da çok mühim 
olduğunu bilirler: Avrupalılann "Muh
teıem" sıfatını verdikleri, bizim "Kanu
ni" demkle iktifa eylediğimiz Sultan 
SUieyman, o asır içinde idi ki Türk bay
rağını Viyanada, Tebrizde, İspanyada, 
Hindistanda dola§trrmıştı. 

CE K l E R 
Jer hesabına çok yazık ki, Turgut Reis ----------------·· na herşeyi doğru söylemesini isterim.. - Eliso, dedi. Babanın arzusunu yt 

- Peki baba .. niçin yalan söyliye- rine getir. Ona, kimi sevdiğini duytıJ'' 

Bizim müverrihlerimiz olsun, tarihi· 
mizle iıtigal etmiş Avrupalı tarihçiler 
olsun o devri tetebbü etmişler, bütün 
tafsilatile kaydil zaptetmişler, ciltler 
doldurmuşlar, fakat F. Downey kadar 
muvaffakıyet göstermemişlerdir. 

Bu İngiliz muharriri, "Kanuni" hak 
kındaki eserini uzun bir tetkik ve te -
tebbü neticesinde ve üç büyük mede -
niyet lisanında - İngilizce, Fransızca 
ve Almancada ı...- yazılmış kırktan ziya
de eserlere başvurmak suretile, lüzum
suz şeylerden iiri, faydalı malumatın 

hepsini havi, elhasıl mükemmel olaral: 
yazm.ııtır. Bir iki yeri istisna edilirse, 
eser tamamile bitaraftır denilebilr. As
lına harfyyen mutabık ve zamanımızın 
edebi zevkine uygun bir lisanla tereli -
me (1) •e "Muhteıern Süleyman" adiy
le tevsim edilmiş olan bu kitabta Türk 
hamasetini, Türk şehametini tarif ve 
is bat eden ne kadar çok levhalar var: 
Bclgrat muharebesi, Budin, muhasara
sı, Sigetvar gazası, Preveze muharebe
si, Bağdat seferi. Ni§ muhasarası, Teb
rizin fethi ... bütün bu zor ve kanlr sah
neler kahramanlığın, fedakarlrğın, mert 
liğin ve ayni zamanda adlü §efkatin bi
rer tccıclligfiludrr. Downey bu tarihi ha
kikatleri betagatin cazip ve teshirkSr 
ahengile lisana getirmiş, eşyayı söylet
nıi~, eşhası canlandırmış, ta bir caizse e
debi bir tarih yahut tarihi bir roman vü
cuda getirmiştir. Bunlan birer misalle 
~östermek ne kadar iyi olurdu. Fakat bu 
makalenin kadrosu ona müsait değil. ta
tiyen kitabı alır, okur. Ukin bugün, as
nn her türlü techizatile mücehhez cu
muriyet donanması Kırım seferi si~1h 
arkada.,larını dostluk heyccanlarile se -
l:imh}•orken, geçenlerde arsızlığı yüzü
ne ça.rpıbn Fransız muharririnin "Mal
ta yok" iftirasile lekelemek istediği 

Türklerin Maltayı o zamanlarda değil, 
belki bundan takriben dört yüz sene ev
vel bulmuş, aylarca topa tutmuş ve hat
t! en mühim kalelerini zapetmiş olduk
lanru söylemek ve bu hakikati bir İn
giliz müverrihinin kaleminden dinle -
mek cidden zevklidir. Onun için çok 
beğendğimiz bu tercümeden o bahse ait 
bir iki sahifeyi aşağıya naklediyoruz: 

" 18 Mayıs 1565 te, büyük Türk do
nanması gizlice, zaptetmek istediği kü
çük Malta adasının yakınındaki Sicil -
ya adasxnın 85 mil cenubuna vasıl oldu. 
Piyale Paşanın kadırmalarmda direkle
re oturtulmuş olan nöbetçiler, Maltanın 
ıarkında bulunan büyük Marse limanını 
gördü!er: Şövalyelerin istihkamları bu 
limanda bulunuyor ve liınan bir tim -
sahrn açık çenesine benziyordu; Sce • 
bcrras dağından inen burun üst çene -
ye benzetilebili:di, Saint - Elme istih . 
kiirnı da hayvanın burunu temsil edi • 
yordu. Muhariplerin kanile az zaman 
içinde bir timsahın ağzı kadar kızılla
şan körfez sulannda, aynı boyda olmı
yan uzun dişler gibi, dört burun uzuyor 
ve La Renelle, Carcara yahut İngiltere, 
Galeres, Sangle yahut İsola limanları
m vücuda getiriyordu. İç burunlann iki· 
si tahkim edilmişti. Bunlardan denize 
daha çok uzanuş olanının üzerinde 
Saint - Ange şatosu ile Granmetrin ka
lesi demek olan Bourg müstahkem ka
s -ıbası bulunuyordu. 

Diğer iç burun Saint - Michel kale
sile müdafaa olunuyordu. Bu kalenin 
cephesi adanın üzerindeki tepelere mü
teveccih ve bu tepeler ise düşmanın hü
cumuna pek müsait idi. Zamanın en 
fenni prensiplerine göre ynpılımş ve bu 
korkunç çenelere yaklaşarak tnlihini 
denemek cür'ctinde bulunacak kadırga
".ann uğnyacvağı akıbeti Türk nöbetçi
ıerini:ı keş!etmesine müsait bir vazi -

(1) 'f'ı1rkçeye çeviren sc:ibık uali. 
Zerden Ali Kemali Aksüt. Halk matba-ı 
a.n. Fiyatı 100 kuru§. 

ıki hafta geç kalarak gelmişti .. Musta
fa Paşaya gelince, o, bu tepelere karşı 

. - şi:ndilik - kör gibi idi... Oracıkta 
mey1a.n okur gibi dura.n küçük Saint -
Elme istihkamından başka bir şey gbr
m ü yordu. 

Lavalet ile şövalyeleri, son defa a
yinlerini yaptıkları ve Hazreti İsa na -
mına hayatlarını kurban etmek taahhü
dünde bulunduklan kiliseyi terkettiler; 
gidip istihkamlardaki yerlerini işgale he 
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ESHAM 
nüz vakit bulmuşlardı ki Türk kadır - lş Bankası ıo ro rram••J ..... , 
gaları Sceberras burnunun dış yıkısın· Aııadıllu ı!b. ı< fı 
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JOO ler. Fevç fevç karaya çıkan askerler şır. Havr1y - <Xı 

Merkez Ranlr b7.- BAiya .• ıu 
Saint - Elme'in arkasına vasıl oldular, u. Sigorta oı ı Şark ın. ~.a ı IXJ 

ve, Malta askerlerinin ateşi altında, hü- Ponomoob ~ 4f>' reıcroo .OU 

yim, üzülüyorum.. sana yemin ediyorum, kendi arzulartıı: 
- O halde niçin söylemiyorsun?.. saadetine engel olmıyacaktır. KırndiJ' 

Niçin saklıyorsun? kimi seviyorsun? .. 
Eliso, oturduğu yerden kalktı. Ba- Anzor:ı, sustu. Kızının vereceği et 

basının boynuna sarıldı. Başını göğ- vabı bekledi. 
silne gömdü: - Baba, baba .. niçin herşeyi sor' 

- Baba .. sen gene az iizülüyorsun.. letmek istiyorsun .. beni kendi hali0:
1 

ben .. ben.. bırak.. ben de yemin ediyorum, kue' 
- Sen de üzülme, .. Arkada§larınm seversem seveyim, onun mezarını J>l

yanına git .. Niçin onların yanma git- di kalbimde kazar ve orada göme# 
miyorsun ?. Senden ise asla ayrılrnn.k istemem· 

- Ne işim var .. ne yapayım!.. Anzoranm gözleri yaşarmıştı. t\ 
- Ne mi yapacaksın?. Onlar, ce- zınm kendisini bu kadar sevmesi. 1ll 

hennemde yaşıyan insanlar değildir. tiyar kurdun kalbini titretiyordu. J{~ 
Bak, Çiyavuri çalıyorlar.. eğleniyor- zını kucakladı. Alnmdan titrek dudııt 
lar. Bazan ağlıyorlar .. Sen de ~l ve larile öptü ve §unları söyledi: 

cum kıtalarını matuf tabiyelere başla - ı----------------11 
dılar. .stıkraztar Tahviller 

ağla .. Ama onlarla .. ağlarr:ak yürek. - Acele etme .. yemin de etme. "i' 
lerin sıkıntısını azaltır.. insan ferah- şil otlar nasıl ki sabahın çi taneleri~ 

Nihayet yirmi altı muavin kadırga ile 
ve Mısır Arablustan gelme 1500 aaker
le Turgut Reis geldi; birdenbire gbz
lerini adanın hfiHl işgal edilmemiş olan 
tepelerine dikti: lfikin Mustafa Paşanın 
yaptığı hatayı tamir zamanının çoktan 
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geçmiş olduğuna hükmetti. Çıplak ka -!•--··-----------..: 
ya üzerinde biriktirilmiş olan malzeme 
ile ve o derece gayret ve zahmetle ya -
pılmı' istihkamları düşmana terketmek 
şimdi onu teşci etmek olacaktı. Onun 
için 21 top, Turgut Reisin emri üzerine, 
ateş nçtı ve ancak Türk askerlerinin 
üzerinde gedikler açılan duvarlara trr
manması için, sükut etti. 

Binlerce Osmanlı askeri üç ııaat mü
temadiyen gediklere hücum ettiler, la
kin bu gediklerin arkasında, beyhude 
yere çarparak ezildikleri yeni yeni du
varlar buldular. Mahsurlar ancak. bir 
kaç yüz kişiden ibarettiler, kücük is -
tihkfimm ihtiva edebildiği askerin hep
si b uidi. Maamafih bu küçük kuvvet 
mukavemetten asla ger durmamıştır. 
Gün batmadan evvel, muhasırlar tered
düt içinde gerilemeğe mecbur oldular. 
müdafiler de yorgun argın yerlerine çe. 
kildiler; geceleyin istirahat edemediler : 
Türk istihkam kıtasmdan bir müfreze 
gizlice (yarım ay tabya - Ravelin) nin 
altma kadar sok?Jldu; cüretkar b!r kişi 
tırmanarak müdafaa edilmiyen bir de
lik buldu; oradan süratle istihkamlara 
gönderilen bir haber, Türklerin apansı:? 
ve sakit bir saldmşı ... mahsurlar uyan
dıkları vakit (mahreç istihkamını -
ouvrage avance) yeniçerilerin elinde 
buldular .. Müteharrik köprüyü müda -
faa eden genç bir İspanyol zabitinin 
kahramanca mukavemeti binnefis kale
yi bu gece hücumundan kurtarmıştır. 

Ümitsiz kalan aSint - Elme muha -
fızları, kalenin yarın vukuu muhakkak 
olan hücum üzerine mutlaka düşece -
ğini, çünkü baş vurulacak hiç bir çare 
kalmadığını bildirmek üzere koy için -
den kasabaya bir gemi yollildılar. 

Uzun, heybetli bir babayiğit güzeli 
olan Lavalet haberi getirenleri buz gibi 
soğuk bir çehre ile karşıaldı; hepsi onun 
huzurunda titrediler; Granmetrin sert 
ve kat'i çehresinde onun şiddetli irade
sini okuyorlardı. Granmetr kendilerine 
istihfafla bakarak, diğer bir hücuma 
karşı koyamazlar mı? diye sordu. O hal 
de bizzat kendi Granmetrleri 9aint -ı 
Elme'i müdafaaya gelecekti. Bu tahkirin 
ateşi altında utançlarından yerlere ge -
çen şövalyeler, ertesi günü, Turgut Re
isin hendeği geçmek için kadırgaların • 
daki eerenleri kullanarak yaptığı hü -
cum esnasında, umutsuz bir yiğitlikle 

küçük hisarlarını müdafaa ettiler. Türk 
ler çarçabuk kuruluveren ve akıtılan 
kanlarla kayağan bir hale getirilen bu] 
köprüden geçerek hücum ettiler ve bu 
suretle aştıkları kale bedenlerine mer • 
divenlerini dayamağa muvaffak oldu -
lar; merdiven kısa olup da barba taya 
yetiş•meyince de lıilek kuvvetile biri -
birlerini çektiler. Duvarlar alevli zift
ten, atılmı~ kaya parçabrmdan ve yer
lere düşen cesetlerden bir şelaleye ben
ziyordu. Körfezin öbür kıyısında, Saint 

Ange kalesi bekçileri, beş saat mütema
diyen yükselen harp avazelerinin, top 
ve misket salvolarının mucip olduğu 
tarakalarla sağır olmuşlardı. Saint -
Elme'in ne olduğunu bilmelerine imkin 
yoktu. Çünkü gözleri, yalnız infilak pa
nltılarile delinen, kahn bir duman per • 
desile kör olmuştu. 

Harp dumanı dağılınca, kale - ar -
tık bir yığın enkazdan başka bir şey 

kalmamakla beraber - her vakitki gibi 
mUdafaa halinde meydana çıktı; Türk 
cesetlerinden hasıl olan yığın bu harap 
duvarlardan ziyade kaleye siper teşkil 
ediyordu. Bununla beraber Lavalet'in 
kasabadan imdat kuvvetlerini getirmek 
ve yaralıları götürmek ilzt"re 11:öndermiş 
olduğu gemiler, Granmetre 100 hıristi
yanın ve bunlar arasında yerlerinin dol
durulması mümkün olmıyan bazı şö -
valyelerin telef olmuş olduklan haberi
ni getirebilmişlerdi. Tarikatın en genç 
azası, ifası insanların gücü yetebilecek 
her çareye başvurmu§ olduklarına ka • 
naatle, şimdi kuyuları, içlerine gülle ve 
mermi atarak, istimale elverişsiz bir ha
le getirmeğe çalışıyorlardı; kapana tu
tulmu§ fare gibi kale içinde can ver -
mekten ise, bir huruç hareketi yapa • 
rak ve cenkleşerek açık havada öle -
ceklerini söylüyor, meydan okuyorlar
dı. 

Taş yürekli Granmetrin hiddeti bir 
kere daha parladr: Saint - Elıne'in ha
kiki vaziyetini anlamak üzere üç ulak 
gönderdi: Bunların ikisi kalenin elden 
çıkmış olduğunu söylediler; lakin il -
çüncüsü, De Castro narrunda bir hal -
yalı şövalye, yei-ıi istihkamlar yapm;ık 
suretile, kalenin bir müddet daha mu -

kavemet edebileceğini bildirdi ve ifa -
desini teyit için müdafaa kumandasını 
uhdesne alabileceğini söyledi. La Va -
Jette, açıktan açığa nevmidane bir cesa
ret demek olan bu teklifi müsareatla 
kabul etti; çünkü yaptığı gizli muha
berel~r sayesinde biliyordu ki şayet 

Saint - Elme kalesi düşerse, şövalyele
re karşı pek az teveccühkar olan Sicil
ya kralının vaadctmiş olduğu donanma 
Maltanın yardımına gelmiyebilirdi. 
Granmetr, Saint - Elme garnizonunu u
mumun menfaati namına feda edeerk. 
oraya yaldızlı bir mektup yolladı: ]',fek-

tupta garnizonun her bir ferdini başka
ıarilc değiştirmek üzere geri çekmeği 
vaadediyor ve geri alınanların da en teh 
likeli mevkii işgal etmcği ~eref sayacak
larını söylüyordu. 

Saint - Elme müdafileri, La Va -
lettc'in tahmi nettiği veçhile, yerlerinde 
kalmak ve kendilerine siper teşkil etmiş 
olan enkaz arasında ölmek istediklerini 1 
bildirdiler. J 

( Arlcası var) 

lar.. emmek isterler, güneşin tatlı sıcald • 
- Zavallılar.. onlar ağlıyabiliyor- önlinde yayılmak için kara toprakltf 

lar .. ya ben... dan başlarını uzatırlar. Genç kızlar & 
- Elbette ağlıyabiliyorlar .. sen de onlar gibi sevmek, sevilmek isterlel 

ağla.. Söyle kimi seviyorsun? 
İhtiyar, bu konuşmanın sonunu ge- - Sorma baba .. 

tirmek ve asıl maksada girmek isti- - Ben senin babanım.. bilmelc it 
yordu. terim söyle .. 

- Eliso, dedi. Seni dtişündüren ne- - Yalvarıyorum baba .. yemin ti 
dir? tim.. senden ayrılmıyacağmı. & 

Şimdi, ihtiyar babanın sesi titri- - Olmaz Eliso, her gün böyle d 
yordu. Kızından alacağı cevap, onun şüncelerle günlerin geçemez. 
bütün şerefi, bütün mevcudiyetile ali· - Unutmağa çalışacağım. 
kadardı. İhtiyar baba acı acı gülümsedi: 

Eliso oevap verdi: - Unutamazsın.. unutulmaz çW 
- Bilmiyorum... kili .. 
- Gene saklıyorsun Efüıo.. söyle.. Eliso, bir an için, herşeyi söyle~ 
- Baba, senin yanımda bulunman, ğe karar verdi ve okun yaydan çıJ., 

bana yaşamak arzusu veriyor .. yoksa.. gibi bir hamle ile herşeyi babsıns / 
- Eliso.. ben keneli işimden şika- Iattı. 

yet etmiyorum. Sen ne istiyorsun onu - O genç; bir hırlstiyandır. ~ 
söyle.. ise ~en.. onun için unutmağa ~J 

- O halde ben de rahatım .. Hiç bir şacağnn.. -~ 
düşüncem yoktur. Anzora; hiç değişmedi. Bu, ~ 

İhtiyar, tekrar derin bir nefes al. beklediği bir cevapmış gibi dun:· 
dı: halini bozmadı. 

- Allahmı .. sen ynrdtm et.. diye iç - Muvaffak olursan unutaca1<6~ 
çekti. dedi. 

- Ne ya.payım EUso.. söyle, scnJ Söyledim, ki muvaffak oısc' 
nasıl teselli edeyim. 

- Hiç bir şeyim yok baba .. 
- Eliso, artık ihtiyarladım.. sen 

de bana acımıyor musun?. ı 
Anzora, hu sözü belki bütün haya. 

tında ilk defa söylüyordu. O, öliim 
karşısında bile kendisine acındırmak 
istemezdi. Ellso, ne yapacağını şaşır
mıştı. Göz çukurlarına dolan yaşları 
gilç zaptediyordu. 

- Baba .. diye tekrar boğazına sa
rıldı. Annem seni ne kadar seviyor
du. Senin için ölümü bile kaç defa 
göze almıştı. 

Genç kız, şimdi ağlıyordu. Sıcak 
göz yaşları babasının yüzüne damlr
yordu. 

- Biliyorum Eliso beni seviyor. 
sun. Fakat işte beni de U7.en, öldüren 
budur .. Beni sevdiğin için bana birşey 
söyliyemiyorsun. Belki de bütün ~
zaplan benim yUztimden çekiyorsun. 

- Baba .. senin için azap çekmek 
beni mes'ut eder. 

-. O halde niçin böyle giinden gü-
ne erıyor zayıflıyorsun? 

- Bilmiyorum.. bilmiyorum .. 
- Belki birini ~viyorsun ?. 
EJiso birden doğruldu. 
- Ben böyle bir şey söylemedim .. 

diye babanmın gözlerine bakmağa baş 
lndı. 

Fakat, babasının sorgusu, Elisonun 
yiizünü bir saniye içinde dcğiştirmir~ 
ti. Genç yüzUnün çizgileri titreşiyo;. 
du. Helecanının arttığı, kalbinin dah'a 
çabuk ve daha gürültülü çarpmakta 
olduğu belli idi. 

Anzora, kı?.ınm çılgın gibi birini 
sevmekte olduğuna tam::ı.mile inan
mr:f;ı. 

- Evet Eliso, sen bana böyle bir 
şey söylemedin, fakat b övledir. Ne 
yapavım .. kısmet böyle imiş .. 

Bütün hayatım, yurdunu ve kendi 

ğım. ıJ? 
- Eliso, beni dinle .. Ben, yurd ıı! 

da korkusuz ya§ıyordum. Ga\'1.lr t 
geldiler, herşeyimi aldılar.. berıiı:O ~i 
vimin öniinden geçen birini da\·et tı!f 
mememe imkan yoktu. Misafirirııc ~ 
koyun keser ve mümkün olduğtl .of' 
dar onu şatafatlı ağırlardım. ,A.rıil) J 
sun ya, ne demek istediğimi?. fi' $1 
vardı. Bu ev, her kimsesizin, beJ° 11~ 
vallmın başını sokabileceği bir ) ~ 
idi. Bugün toprak ve gök arasınd5,w 
çin yaşadığını bilim yen bir ki.ıtlse~ t1 
Herşeyimi onlar, gavurlar aldıJsl'· ~ 
larla harp ettik. Neticede iki evlB ıJI' 
kaldı. Biri sen, biri de c!imdeı<l 9 f 
hrm. Üçüncü evladımı da son ~t 
gözümiin önünde öldürdüler. ?ıj;J 
bunlan gören ben, bilmiyoruJil 
nasıl ve ni~in yaşıyorum. ıl' 

Baba sustu. Alnında birik!llıe 
leri sildi. ,oıı~· 

- Yedi defa gavurlnrı ıco' ft!I 
Yedi defasında da kaçtılar. 13tJ ııı1iS' 
Gilrciiler olmasaydı, gene ycf 
yurdumuzdan olmıyncaktık. ~dl 

BiltUn yurtta3hırımm acısı i J?ıır 
bir cehennem ateşi gibi ya.nıyo!· ıPf 
yarladım artık, kimsem kalın8d~~/ 
sen varsın.. gözlerimi senin g , -·~· 

• •O(V' 
ne baka rak kapıyaca<Yımı uzııtl) ... ıı-' 
F o . rot'Y4e 

akat ... Eğer hnkiknten scvı\.ıe 
hakikaten unutamıyacaksttn 6~cJl ıv 
sonra başıma geleceklere ştınd1 

hammUl etmeğe alışayım. ge11oe9 
- Hayır baba hayır .. bCfl _,,!11 ı' • . ~- ır 

U7.a~laşa:nnm.. ne kadar seve ollıı 
veyım .. senden uzaklaşma.Jll" ııft1•' 
nuturum, fakat babamı unuta~ ... ıcP.' 

r r ıJI· 
İhtiyar baba kızını tekt~ jçt~~ııl 

lndı, fakat bu kucaklayış ço se'·cli&" 
Anzora, kızmı ne kadar çok 
şimdi daha iyi anlıyordu. 

ı-Of) 
(ArkCSSS 
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EKONOMi 

Burgaristanın dahili 
ticareti ne vaziyette? 

Doktor Jlutalov. "Dahili tic.-..ret,, 
başlığı üe Bulgaristamn bugür.lı.u iç 
ticaretine ait bir makale neşrctmi~ .. 
tir. blakalede Bulgari&tanın iç tıca. 
ret vaziyeti şöyle anlatılmakta.Jır: 

"Harici ticaret hakkında pe:l ço1' 
söylüyor, fakat dahili ticarett~n hi~ 
bahsetmiyoruz. Hai.buki müstehıi;1'1n 

menafiini alfıkadar ettiği için t:a!lli 
tcaret, yalnız hariçten ithal t:diler 
ınallnrla değil, dahilde imal edile;, 
ve mahalli endüstrinin malı s-ıyılan 
mallara meşgul olmaktır.. Bunlar, 
Yaui dahilde imal edilenler ise, kıy. 

met ve hacim itibarile daha fazladır. 
Bun lagistanın 1935 yılı r.arfrntlaki 
ithaffıtı vasatl olarak Uç milyon leva 
ise, bu, Dulgaristan par.arlannfa 
Bulgar halkı tarafından üç milyA1· 
levalık ecnebi malı yutulduğun:.ı ifa 
de eder. Halbuki buna mukab:1 mik. 
tar ve kıymet itibarile memleke• te ı..cı. 

tihsal edilen ziraate ve endfü;tr.> e 
müteallik ma1Jarımız, bunlardan !aı. 
ladır. Burada her gün yediğimi.; ek 
ınekten bahsetmiyoruz. Sanat'.curla. 
rımızın kundura, elbbıe kum!l.11 Vf> 
canı mamulatından, her türlü kap 
vesaire ve saireden ve mahalli enJus. 
trimiıln mamulatından bahsed .. ceı, 
olursak bütün bunların teşkil eWği 
alım, satım dahili ticaretin en bt;-;r, 
faaliyetini ifade eder. 

Bizim için harici ticaretin kuvnL. 
elnmesi de lazımdır Çünkü; bu <Ja 

Yede teşebbüslerimiz yalnız v~~·fB..!>IL 

Vergiler şeklinde devlet hazinesiııir. 

kuvvetlenmesini temin etmeklP \_al. 
lllaz; aynı zamanda, dış ticaret!mizin 
kuvvetlenmesi, bizim istihsalttımıı:ın 
ihra "ı, bu ise ticaretimizin blanc- &un. 
da ticaret mfu;tahsillerinin gt-HrlCl'i. 
"in l\rtması, milli ekonominin 'ilk. 
S"lm .. si demektir. Fakat mahallf l'tÜ.C'. 

t"hlik meselesi üzerinde do~Jcğu. 
ftluz..,zaman, dahili ticaret, onun her 
tUrlO ihtiyaçtan bakımından bUyuk 
bir ehemmiyet kesbetmektedir. 

HARiÇTEN lPTlDAl MADDE 
ALMAK LAZIM 

larr birleşmiş olsaydı, mesele hüsbü. 
tün başka olacaktı. 
EŞYA FlATLARINA NIÇIN N .\Rii 

KOYMALI? 
Dahili ticaretin, milli ekonomiJe. 

ki kıymetini muhafaza edebilme~ı İ\n 
loyal olması, tiraz kabul etmez ~:r 
hakikattir. Dahm ticaret karıunt>n 
tesbi! edilen bir kara kanaat etnıe~i. 
dir. Mahalli tüccar:n anormat La. 

ma:ılnrda ihtikara sapacak krı rfu 
yü!cstk kar istemesi, eşya fiath"ıl:'a 

nark koymayızarurl kılmaktadır. f'u 
gibi hallf>rde hükumet, ekonomik ha. 
yat kar~ısında Ugisiz duran bir ınü. 
şahii ~ıfa tile eşya fiatlarnı tf'~bi l 

etmeiidir. Hükumet. bfltün iç p:lıaı. 
lurd:t teklif ye taharri edilen ~·crait· 
düzeltmE'kle mükellt-f bulunma•ıdrr. 

Maahauı, 1\iikiimetin müdaha!~-;lM' 

lüzun: kalmadan hu iş, bizzat fö·. ,.aJ'. 
lar t~rnfından da yApılabilir "" !>u 
daha iyi bir harekt:t olur. Fakı>t, 

hükumet, bir müşahit sıfatile. y~ır. 

dun i~ ve dı!; ticaretlerini dri ie 1?t. 
mekle vazifesini ynpmağa med>ıır. 

dur .. , 

Hiklve~ 

Uyku i ı acı 
( 4 üncü sayı/adan devam} 

sını düşünüyor ve şimdi kendimi sa. 
adetin (nci batasında) farz eyliy:n. 
dum. 

F:ıkat bu saadet o kadar uzun sür. 
medl, müthiş bir hırıltı, arkas1nddn 
bir ba.so.. Bir konttbas !. Oı'kt>str~1. 

~ ın ol~ür aletleri!. 
Uyırnm ,.e saadetim alt üst olmuş. 

tu Sınlrlerim berbatı. Şakakl:ırım 

atmağa. avuçlarımın içi yanmağıı 

başhy:ır. Han odasmda olsam, bera 
ber p;t'tirdiğim eşya ile birlikte bir;ı1 
daha :ı.·ahat edebilirdim ı 

Bana bir uyku ilacı lazımdı. 
DfişUnüp taşınır, zavallı dlntag:. 

mı ezercesine yorarkPn, birden bu ita. 
er buldum. Bu ilaç laboratuvarlard.ı 
yapıJııo tüplere konan ve komprlmı? 

Fiıhakika, dahili ticaretimizi h~nü1 halmde alınan ilaçlardan dcğildL Da 
hariçten iptidai madde almaksn.m ha müessir ilaçtı bu?, 
l·Uriitmek imkAnsızdır. Biz, bu .:ınyt:. v~ derhal, stadyomda maç c;eyre. 
de iç pazarlarımıza mahalli Lc;tn~c:.la. dly:>!'muşum gibi: 
lıtrıızz çıkarmak imklnlarına kdvü~. - Yaşa.. Varol. Arslan L Dayan, 
lrıaktayız. Bununla beraber omllmı. yaşşıı !. Diye avaz avaz bağırnıağ·t 
~et İtibarile istihsalUtmızda kullu. başladım 
ha_l1.rrırz yerli bateryaller bakıml'ıdan lh~nın horlama~ kesildi, bh·drn 
l\ rıçten gelenlerden daha faı~adır. yatağından deli gibi fırladı Yanıma 
~!esela, bazı büyük sanayide • ek.sti , gelip IJl'ni şiddetli şiddetli sarc;magn 
d11tıYa, maden ve saire endüstrilerf.a. başlı\dı. 
t~ k1.1!Ianılan iptida; maddelerb tıa... Bea, hiç bir şeyden h~berim yok. 
htÇten gelen kısmı pek çok oıc,ak!a muş gibi, göz kapaklarımı güç lıd~ 
l'r tııber, bunlara mukabil san.ttçrfa. açat"ar. nazlı nazlı uyandım. 
~ ltıızın kullandıkları ham madt!eler, Ilunn: 
t 
1l·ıtıet itibarile çok faik bir yekun _ Yahu sana ne oluyor. Yaşa 
tıtarıar, ki bu bir hakikattir. filan!. Diye bağırıyorsun. 
d hllizim söylemek istediğimiz ~t>y, _ s3 himf? Dedim. 
S<ı~ ili. ticaretin de mtllt ekonomi için _ Sahi ya .. 
d hUyük bir mann taşıdığıdır. mz _ Evet, hakkın \.ar. Bir zaman. 
il;hnt ticareti, mahalli endüstrıd~n danberi bende asabi bir hal ha-;111 ol. 
lil(ıt~ınayız. Mahalli istihsalata ın:t. du. G11celeri bağırdığımı hep :.5yliı. 
~ nııyan bir memleketin yaşaması yorkır. Kusura ba!(ma.. Seni fo m. 
llt VVur olunamaz. Fakat iç phce. hats~.ı ettim ~aliba. 
erıı · · lic ıçın o memleket mutlaka Jahilf _ Yok kardeşim. estağfurtı,lah 

~:reun yardımına muhtaçtır ve tL Fak.lt ~ey.. Ben de sükunet olnıaz.q<\ 
etıe e düst 1 • 1 1 ' ·· · h t tU...., n r nın e e e verer~ i yu. uyuyamıyorum, ~en hı~ ra a ını bo ~mn. 

'lll!leri g kt" ··b·· ere ır. Ben şu yatakla yorganı o ur odaya 
~ lÇ VE DIŞ TICARET götürevim. Haydi, tekrar gec~n ha. 

liea ham lstihsalatımızla birli.de !.; yırlr ·>ir.un. 
l\a.ıı~etiıniı; de kunetlenmektedir. M.a. Lambayı söndürdüğümüz için Ih. 
lttrı endUstri müeseeseleri ve ~ana•.. san, k•tranlıkta benim kıs kıs giild•i. 
tı~ 11.trınızın adedi yükseldikçe dat.'l' ğümü tabii görmedi. O öbür odav:-ı 
ta~ rtetiıniz de yükselmektedir. Hir ,.eki;cli. Ben de sabun kokulu ı ahat . , . ~ 

tııtı, .. ' snvıfasında buna dair istııti~. yatakta ~baha kadar deliksiz bir uv 
...,aıc~ neşretmenin imkanı yoi<tur. ku ke~tirdim. 
tıız }(~· Şu hakikati ı:ıöylemeğc ml'ı'lJu. 
llıu_'I~· ~ahalli tüccarlarımızın adt-di Or:.lfan ayrıldıktan üç ay ::ıonra. 
~htııt hs.~ller;mizin adedinden daha S?en~ t~kf mektep arkadaşlarımda" 
~ ta ) Ukselmektcdir, ve bu, hi~ kim. Na mıktan bir mektup aldım. Diyor ıı.: • 
~ilt ~:~•nd~n in~ar e?ilemiyecı?I.: k-ı. "78 !h~an, srnden adresimi alınış. 
~~I~ ız hır hak1kattır. Belki de t-11 bana mektup yazdı. Bulunduğ11 k<ı. 
1eııırıe~tın tahtında, bir fenalık ıf.ı. sabıw-ı uğramışsın. Fakat sana a~:ı. 
~ ~edfr. "Yeni zengin,, ler: arrı. bt bir hal arız olmuc. .. Kuzum 1<ardr. 
"'bı a P etse, bunları endül'1ri er. şim. hnna r.alnık sıhhatini bildir .• , :-ita ~naan zıyade tüccarla: ar:t. Bu ıt$lnhi halin hllfıki5> hir uyk·ı na 
~t'tıtn 1!l11raz. Bu, doğrudur vr lıu cı ol'lnğunıı eski mektep arkaclnşrma 
'tıaı ~lıde tamamen böyledir. Bi. l bilmP.m nasıl anlatnvım !. 

e)h tüccarla endüstri me~sup. rJekir Sıtkı Kunt 
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Ring üzerinde Fransa Yakın Şar 'ta 
( 6 inciden devam) 

- Verem seni fahişe yaptı!. 
Bu Nüfuzunu kaybettiğinden Diye müthiş bir dayak atmış 

clayak üzerine sıhhati bozulan Mimi 
arkasından ikiz iki çocuk doğu! unca 
hayatı tehlikeli bir hale gelmi~. lJok . 
torlar ilk dakikadan itibaren c;:!lcuk. 
ları yanından ayırıp çocuk ba~• ·:.h'l. 
nesine koymuşlar. BuaMide iki ay 
evveline kadar kalmış, fakat ~lıcuk. 
lar artık sütten kestldiği için luzım 

ve çocuklarını alarak Paristeki -?vin.? 

şikaget ediyor 

dönmüşler. ı 
Rosinyol burada da kıskanı;\•ktal' 

vaz geçmemiş, karısını dövmek. i~i" 
başka sebep bulamaaığı vakit l'V') er 
zak gdiren bakkal ç•raklarınd:ıtı şür 
helenıl~ğin ileriye sürmeğe başl:vnrş .. 

Kadın, son güni('rde dam• lıntn 
tamr.m bir canavara döndüğünii ...Ö). 

lem ekte idi. İkide birde: 
"- Seni başkasmın kollarınria gö. 

receğime gebertip işini bitireet•;;im.,. 
Derip dururmuş. 

Hiçare kızının hastalığını nazarı 

dikı<~~te alarak acıması hakkında -;;öy. 

led!~~ sözlere aldırmaz: 
''- Kızının bir ~eyi yok. Bt!n a. 

ymnak istediğiniz için ortaya bir has. 
talık çıkardınız!,, Cevabını verirmif. 
Bu !\rada kızın hastalığı ilerlemcl,,,te 
tabt.ı.tile devam etmiş. 

nün akşam Ros!nyol eve geç g~l. 
miş ve birdenbire gözlerine karı:-ınm 
yeni bir elbisesi ilişmiş. Çılgın:\ dön. 
müş ve hemen uyumakta olan Lıçan 
hastanın üzerine hücum ederek: 

'- Senin aklın fikrin süste. Kil1" 
bilir kiminle sevişiyorsun." 

Diye yumruklarını, tıpkı rin~ Ü7..e. 

rndc olduğu gibi hasta kadına indir. 
meğe başlamış ve sabah da erkeıııfon 
kalkıp, karısına, yeni elbisesini par. 
ça parça edip sokağa atacağını söy. 
leyince Mimi: 

"- Yapma Hanri, bugün lıtnim 
doğum günümdür . ., 

Diye yalvarmış, fakat boksi;r hi~ 
kulak asmadan yumruklarını indir" 
indire hasta kızcağızı kendindt?n gt>. 
çirmiş. Kayın ana, müdafaa eclereJt 
kızını kurtarmak isteyince de hu d ~. 
fa onu yumruklamağa başlamı~~n. 

Yumrukları yiyen Artemis'i:l gözU 
kararak evvelce tedarik ettiği !'t\'Ol. 

veri kaptığı gibi damadına ateş etmiş 
revolveri gören baksör, koridora f•r. 
lamışsa da kadın arkasını bırakma 
yıp bosörü arkadan yere yuvar1amıı;. 
ve .:evulverde başka kurşun kaıma. 
dığı !çin sokağa koşarak: 

- Deni tutunuz, diye bağırrrış~r. 
Yaşlı kadın, müstantik huzuruudı 

hadiseyi bu şekilde anlattıktan son 
ra: 

"- Yaptığım cinayetten k~t·ye.ı 
müteessir değiim. Heyeti içtimaıyt'. 
yi iıtsan şeklinde bir canavarda•ı kur. 
tardım.,, Demiştir. 

İfadesi alındıktan sonra kay•., :ını 
hapishaneye, veremli genç kadın cıa. 

natoryoma göndullmiştir. Za·rallı 

iki yavru da anMız babamı ve rıUyü.c 
ana."ıı kalmışlardır. 

üç başlı anlaşma 
( 5 inciden tkoom) 

Şimdi F ranko - Sovyetik paktın U
zak Şarkta bir aksülameli ile karşıla
şıyoruz. 

İtalya Etyopya hadisesini Japon
ya tasdik etmek, ve karşılık olarak 

Mançuri işini meşru tanımak sureti· 
le bu anlaşmaya girmektedir. Bu an· 
laşmanın tedafüi bir manası olamaz. 
Ancak tecavi.izi bir mana ifade eder. 

Avrupa hudutlarında makul gö • 
rülmiyen bir şey, Şark hudutların • 
da pek akıllıca bir hareket sayılabi
lir. Bu sözlerle lngiltercnin Avrupa· 
nın şark hudutları ile Asyanrn şark 
hudutlarını ne derece farklı gördü • 
ğiinü anlatmış oluyorum. İngiltere 
için Şarkta tek tehlike Japon em • 
peryalizmidi r. 

Fransızca "Le Journal,, gazetesi} 
Şarki Akdenizdelci siyasi vaziyet kak 
kında "Fransanın bulunmadığı yakın 

Şark,, ba.§lığile a.,.~ğıdaki makaleyi 
ne§Tetmektedir: 

Bir gün olup da "Goeben,, (Yavu
zun) Maltaya muzafferane bir şekil
de gireceğini dün düşünebilirdi? Go
eben, Almanların bu meşhur kruvazö. 
rü; Cezaire ilk harp güllelerini attık. 
tan sonra Akdenizde büyük bir çar
pışmıya girişmiş, "Brcstau., kruvazö
rile Çanakkalede Türklerin eline dil~· 
mUştü. 

Bu kıdemli gemi Kemaliyet devri 
altında bugün an'anevi İngiliz - Türk 
dostluğunun tekrar kurulmasında rol 
oynuyor. Hatırlardadır ki, bu dostlu
ğun kuvvetlenmesi Montreux'da baı;
ladr. Orada İngiltere Boğazların anah 
tarını, artık Sovyetlerin hizmetinden 
çıkan Boğazlar bekçisine vermiştir. 

Kral Edvard ve amirallikte birin
ci Lord Sir Samuel Hoare gidip tngil· 
terenin Akdenizin Şark havzasındaki 
vaziyetini kuvvetlendirmek hususun
daki misakı imzaladılar. 

Şimdi de Türk donanması, Malta-

Ye nl Eserler 1 

SEVGi BAHÇESi 
Rablndranat Tagor'un en çok scvllmlş 

eserlerinden biridir. !ngUl.z edebiyatının oah 
eserlerini tUrkçemi.ze kuandıran Mehmet 
ŞUkrü Erden'ln kalemtle tercüme edllmi§Ur, 
75 parça §lir.. Terctlme dJllmizi özleştirme 
ve zeoginle§tirme yolundaki hizmetile de sa 
yıhr bir if görüyor. Okurlarımıza hatırıatı 

•ru;, 

YENlKÜLTOR 
Sayılı terblyecllerimlzden Manisa aayl&vı 

KAzım Nami Durunun çıkarmakta olduğu 

yeni killtUr terbiye dergisinin 9 uncu sayısı 
da çıkmıııtır. Burada terbiye ve talim un.sur 
larrmızm aevtyesint yükseltme, mUU unaur 
ve t&llm işlerlmz:ldekt gidi§l sıra.landmp fa 
allyetin meyvasmı çoğaltma yolunda bU • 
yük bir dikkat sar!odillyor. Bu ııon aayıam 
da Cumurfyetin altı umdeslni te!errüatta da 
mihver yapan son llk okul programı Uzcrlnde 
bir tahlil yapılmıı ve çocuk, tarlb ve tarih 
öğretimi Uı:erinde blr tetkik yazısı konulmuş 
tur. Mektepçllerlmlzln isutadeslne arzede 
riz. 

UYANIŞ 

Reaimll Uyanı§ (Servet.1.ttlnun) mecmu 
asmın son aayısı zengin mUndcrecaUa intişar 
etU. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

AKIN YOLCULARI 
Memleket dı§ında vatan hasretinin ne ol 

duğunu anlatan bir eserdir. Mehmet Yalçın 
tuna taratmdıuı yazılan bu eaerl okuyucula 
rımıza ta.valye ederiz. Fiyatı elli kuruştur. 

öGLE NEŞRtY ATI: 
Sa.at 12,SO PIAltla TUrk muslkiıt. 12,M 

Havadlıı. 13,0:5 PlAkla hafit mUzlk. 18,2~ 
U,00 J.fuhtetit plAk neariyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 
Saat 18,80 P'tı.kta dans musikisi. 19,8 

Spor mtlsahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 

20,00 Ttlrk musiki heyeU. 20,80 VedJa Rwı 
ve arkadaştan taratmdall Türk musikisi ve 
balk ı,a.rkıları. 21,00 Orl<estra: 

ı - Suppe: ( \'lynnada sabah, öğle ve ak 
pm ı uvertUr. 

2 - Kirataı: <Son damlalar) va's. 
3 - Tbome: (Yapraklar altında). 
• - Hıı.mpardlnk: (Kral çocuktan) opera 

smdan pllrçalar. 
t5 - Dvorak: (Furuye.nte). 
6 - Gerva.slo: cıı:n rcvant-Esqulse). 

7 - Lchar: (Tarla kuşu) operetinden par 
çala1'. 

Saat 22,00 PIAkla sololar. 22,30 Ajans ve 
bo1'sa haberleri. 23.00 Son. 

Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehaursı 

Pazardan başka gilnlerde (2 den 6 ı 
ya kadar İstanbul Divanyolu C104 l ye 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta· 
lara bakar. 

Kab:ne v.e ev telef onu: 22398 Kışlık 
telefon: 21044 

l 1indistanın, Malezya adalarının ... ıınımaıııınıNmmııımnnıınııııımııımııııınnttmıııuıınımınımmınn-ııaınmı11> 

Avusturalyanm yüzde altmı~ ticarc- Bunun için Uzak Şarkta tecavüzi bir 

tine hiikmeden Japonyadır. Hindis - anlaşmaya İngiltere lakayt kalamaz. 

tan ve lJ7..nk Şark üzerinde ilerle - Bu yol lngiliz - Sovyet ynldaşma · 
mek emelini bcaliyen JaponY,aclır. smı kQla~la~tm1 .. _ 

da büyük merasimle karşılanıyor. Bu
rası için B. Mussolini'nin daha yakın 
bir mazide, bomba yuvası demişti. 
Bu, manası anlaşılan bir i§nrctti. 1n. 
gilizler hatırladılar ki Akdeniz.deki 
hakimiyeti elde tutmak için yalnız 

Türkiye kafi değildir. 
Esasen yeni Türkiye ile dost olrnclt 

lstiyen yalnız İngilizler değildir. Dok
tor Schacht'ın Ankaraya, AtatUrk'e 
çok elverişli bir pazar takdim etmek 
için uğradığını söylüyorlar: Pamuğa 
karşı silah ve sanayi malları. Bu me
sai birliğinin de kökU mazidedir. 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse 
Fransa karşısında bu maziler çok k:ı .. 
asdır. 1 inci Français zamanında Tür
kiyeyi Milletlcrarası siyasetine sokan 
Fransa değil midir? Nüfuzunu bütün 
Orta Şarkta ilk yayan Fransa olma
mış mıdır? Bilhassa !randa. Halbuki 
İmnda şimdi Rayişbank reisi faal bir 
tüccar gibi kendini takdim ediyor. 

Fransızlar dahili kavgaları bırakıp 
daha faydalı i~lerle uğra§mağa ne z~ 
man başlıyaca.klar ncaba? Rakipler 
uyumıyor. 

Saint • Bricc 

Yiyecek maddeler 
tahlil ediiiyor 

Teşrinievvel ayı içinde belediye 4-
rafmdan 4 cins sut, bir şira, bir çav
dar ekmek, 9 francala, sekiz ikinci ek
mek, sekiz birinci sert undan yapılmış 
ekmek ve 3 kalay nümunesi tahlil e~ 
tirilmiştir. Tahlil neticesinde sekiz di
ğer mevaddın da bir kısmının yarısı 
kinci ekmekten 2 si bozuk çıkmış, di
ğer bir kısmının dörtte birinin 
bozuk olduğu anlaşılmıştır. Belediye 
nilmuneye muvafık görmediği madde. 
ler hakkında tahkikat yapacaktır. 

Şehir için 2000 llmba 
Şehrin türlü yerlerine yeniden 2000 

lamba konulmasına karar verilmişti. 

Lamba işi Elektrik şirketile belediye
nin yaptığı temaslar neticesinde hal
ledilmiş gözilkmektedir. Mesele Şehir 
meclisini şubat ayı içindeki toplantı.. 
sında görüşilldükten sonra bir müna
kasa açılark lambalar alınacaktır. 

Yeni cöp kam~onlar1 

Belediye çöp naklini daha kolay 
temin etmek için yeniden çöp kam
yonu getirmeğe karar vermiş ve Şe. 

hir meclisinden milsaade almıstır. 
Kamyon için yakında bir münaka

sa açılacaktır. 

Y ni otobüsler 
Halkı tramvay beklemekten kur

tarmak için şehrin tUrlU yerlerinde 
otobüs işletmiye karar verildiğini yaz. 
mıştık. Belediye vaziyeti Ankaraya 
yazmış ve gelecek otobüslerin gümrilk 
resminden muaf tutulması için Nafia 
Bakanlığından müsaade istenmiştir. 

Şark Demiryo:lar1 konuş· 
ması başlamak Uzere 

~ark Demiryollarının satın alınma 

müzakerelerinin kolaylaştırmak Uzere 
şirketin bütün eşyalarına kıymet tak
dir eden heyet çalıemnlarına süratle 
devam etmektedir. Bu arada olmak 
lizere cer kıRmında çalı~an heyet dön
müt:1, yol kısmında çalışan heyetin de 
yarın dönmesi beklenmektedir. 

EvvelC'e Parise gitmiş olan şirket 
murahhasları pazar, yahut pazartesi 
günü gelecekler Ye d~ğru Ankaraya 
geçerek yeniden müzakerelere başlı. 

yacaklardrr. 

Me~hur b:r ff"nor 
şehrimizde 

Dün şehrimize me~hur Yunnn te
noru Toın.akos gclmi~tir. Kendisine 
Yunanistan kral operası san'atkr1rla. 
rından olan kızı refakat etmektedi.r 

B. Tomakos bu akşamdan itibaren 
Zozo Dalmasın da iştirak ettiği Halk 
opereti temsillerinde rol alacaktır. 

...llMllJMtlf•HflllMHUtlHBUNftfflıl'ttuuthelttttt""'tllltttlltlttlHlllltillftMM' __ _ 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

mUtehassısı muayenehanesi: Li\lell 
Lfıtuf ap:ırtımanı. Saat 4-7 ye ka
dar, 



ABONE ŞARTLARl 

Memleket1mlzde 
Yaba.Del yerlere 
Poeta blrllğlne ı 
rtrmıyen yerlere{ GOO 

uo 
UIO 

rtırldyenln b.er posta merkezlnde 6l1BUN'a at:ıooe yazdır. 

YAZI VE YONETIM YE.Rl: 

Lltanbul. A.ııkara C&ddelll, (VAIU'X JQl'dU) 

,jldare: 168'10 
l'elefon }Yazı lflert: 11'11 

1'e1grat adreal: IWBUN btaubaJ 
,, Poeta lrutun No. te 
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IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taıksntoe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

lstanbulVakıfl~rDirekt~1Lüğü ilanları 
Muhammen 

Semti meıhur ve mahallesi Cadde ve sokağı No. aı Cinai kirası 

Li. Kr. 
Aksaray, Eminbey. Tramvay caddesi 1-155 Dükkin 18 
Tahtakale, Hocahamza. Deveoğ luyokuşu 52 Bodnım 3 50 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden itibaren 937 - senesi Mayıs ni • 
liayetine kadar. Seneliği 

Cibali, Üsk\ibi. Maa müştemilit 150 
bostan. 

Şehremini, Mevlevihane. 38 Boatan. 30 
Topkapı haricinde. Kavaa'm hağmda 8 Mekan ve bostan. 80 
Eyüp, Y avedut. Arabacı 25 Kulübe ve 00.tan 52 
Ba1arköy, Vidoa köyünde. 3 - dönüm tarla. 15 
Sarıyer. ÇD'ÇD" suyunda. 153 Bostan. 40 

Müddeti icar: T ealimi tarihinden 937 senesi Ağustos nihayetine ka. 

Y ukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çı
kanhmttır: istekliler muhammen kir asının yüzde yedibuçuğu niabetinde 
t.eminab muvakkate akçelerile birlikte ihale günü olan 7-K. evvel-937 
puarteai günü saat 15 - e W kadar Çemberlilafta İstanbul Valaflar Bat
müdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (3235) 

-
s V AKı·.r Propaganda ıervisin· J ÔC::'I: 

~ 
~ 
fi 

' ( 
ı - Türk evlatlanrun ipiz kal· 

mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

meccanen kabul eder. 
itsiz kalmamak için bundan i,.

tifade ediniz. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lilelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 8 de hastaları· 
nı kabul eder. Cumartesi gtlnleri l ~ 
den 20 ye kadar muayene parasız. 
dır. 

Uıak Asliye Hukuk Mahkeme· 
sinden: 

Uıakm Hacı Hıdır mahallesinden 
Çolak oğlu Mehmet evinde kiracı 
Hasan usta km Müzeyyenin koca· 
sı lzmirde HükWnet avlusunda at • 
çılık yapmakta iken latanbula gide
rek elyevm nerede oturduğu mailim 
bulunımyan Necipoğlu Saimin kan
ii Müzeyyeni terkle aile vazifelerini 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı atçr. hizmetçi, evlat· 
hk ve her nevi İ§çi anyanlar ara· 
dıklannı yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilıinlanndan istifade etmelidirler. yapmamğı cihetle evlilik birliğinin--------..._ ________________________ ~----------------------------------------

3 - Apartıman, ev, otel, ha· 
mam, irat, dUkkin, mağua almak 

• ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
iglerini gayet kolil\f ve en ucuz 
bir tekilde temin etıni§ olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti-
fa•1

-: etmelidirler. 

( 
4 - Otomobil, araba, :>iyano, 

l:
=_i! mobilya, radyo, gramofon ve her 

nevi ev eıyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 

l slitu::,:·:~·::::~:.::.:d:::~ı 
1
§ için müracaat edecek mahal yal

nız V AKIT Propaganda servisi
~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 
E KIT Yurdu. Telefon: 24370 
~111ırnıınn 1nrtlflffth111nııııtttınıııın11111ııııııntıtrmııı11ıııııııı11111 

.. -• Dr. lhaan Sami --

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan talılilatı. Frengi noktai 
naza.rmdan . (Wnsserman ve Kalın 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı ültarmikroskopi, hususi 
aşılar istihzan Kanda üre, şeker, 
Klorür kollesterin miktarlarmm ta
yini. Divanyolu No. 113 Tel.: 20981 

d .. din lm 0 hklmı 

.ı:v:,:;~.::.. • ~ .. :.~; r;,=~::::: .. M·=:= .... : .... h.ws:sduı11•d•~•Jr.:1' 
istenmiı ve dilek veçhile Saim namı- ı J 1 u 1 1 n ~i 
na çıkarılan ihtarname ve arzuhal • • ii ~ 
~~~~~~~CTB~~---M·c-·h·~-m·e~n-~·d•e•ll•m··,-mı··~-u·~·n·,·e•b•i·~-e·sa-~·e•n··a·ıa-ğı•da-y·~-~~~~ 
dan teblıg edilmemı§ olmakla mu • :: zeme 8. 12. 1936 Salı günü kapalı zarf usulü ile Ankara da idare biJIV" 
maileyhin kanunu medenin 132 inci Şeker, Şekerleme ii da satın alınacaktır. ill 
maddesi mucibince tarihi ilandan iti- ve JokumJarının ii Bu i~ girmek isteyenlerin hizalannda yazılı muvakkat teın~t~ 
haren bir ay içinde kansı Müzeyye- nefaseti dünyaya H kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi Gazetenin 7-5-1936 g. 3~1 ~ 
nin U taktaki evine gelmesi aksi tak- ii b nüshasında intişar etmit olan talimatname dairesinde almnıl§ v~ ,,il 
dirde kamını boıanma davası aç - nam vermiştir ii tekliflerini aynı gün saat 14, 14.15, 14.30 ve,14.45 şe kadar komiaY°" 
makta haklı olcam ilin olunur. Akide 60 Kı. ..: •• : ı· · 1 • ı ı_ o- ~gmw e verme en izımwr. ~ 

(2839) • Sade lokum 60 Kr. ii r --------------=~- Güllü lokum 70 Kr. :: Şartnameler parasız olarak An karada malzeme dairesinden ti' 
Ba.kırk&ıj Sulh Htikuk Htikinıliğin.. F Kr •• pa-da Tesellüm ve sevk .,.fligwinden damblmaktadır. (3139) mdıklı lokum 90 • :.·:. :r- ~ o· 

den: 
Müddei Ahmet Hamdinin müqdei. Elvan şekeri 80 Kr. i! Muhammen Muvakkat 

aleyh Yeşilköyde mukim gazi Avra,. il Sakızlı lokum 7o Kr. ii bedeli teminat ismi Mikdan 
nes sokak No. 40 da Annika ve oğlu il! Fıstıklı: lokum 120 Kr. ii Lira 
Yoroan aleyhine açtığı davanın ya- B ~~ymaklıdlo~ l~OkKr.H 70. 000 
pılan mahkemesinde Yordanm mahal •

11

. ayram ıçın taşra an sıp~ış a- :: 
ve ikameti meçhul bulunduğundan it. : bul .olunur. Si~arisler Ticaretha- H 22. 800 
tihaz olunan gıyap kararmm ilanen : nenın merkezı olan İstanbul. :: 48. 027))' 
tebliğine karar verilmiş ve tarihi ilan- il Bahçekapı, Hami~iye caddesinde i~ 
dan itibaren sekiz gün içinde itiraz iı Kadım :: 4. 200) 
ederek ve yevmi mahkeme olan 12 ii Hac 1 Be k •. r:.iE.· 69. 069 
kiinunuevvel 936 cumartesi saat 10 ii 
mahkemeye gelmediği takdirde isti- H ş IE K rE: ~ c n ~I 
ma olunacak şahitlerin şahadetini ve fi 

Ton 
1 - Rezidü 700 
2 - Sür,oför 120 
3 - Petrol 210 

Pis gaz 60 
4 - Benzin 210 

İŞ ARIYORUM 

s-ti 
Lira 

ı6 
4750 16-ıd 
1710 

3861.35 
ı~ 

4703.45 
ıs-' 
~ 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü E(l811 yapılacak muameleleri ve vak'alan u m aı ~ ci9.){ga.\S o ifil©! caı H 

kabul etmiş addoluıuicağı tebliğ ma- ii kabul ol unuf' :: 
kamına kaim olmak ili.ere hukuku- n---=====-..:.-:=::-..::-.::.-ı:! 
sul mahkemeleri kanununun maddei --------------

Adliyenin kalemlerhıde daktiloluk 
yaptım, bonservisim vardır. Daktilo
yu gayet seri kullanırım. 

Malatyalı Mehmet 

'r! ~°' 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cacf. d•l 

( Cağaloğlu Eczanesi yanın 
mahsusasma tevfikan ilan olunur. 

,(V. No. 19373) 
Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaa~ r Galata Necatibey cadde!i numara 
Neırlyat Direktörü: Refik A. Sevengil 149 MUrefte Emniyet otelind~ 

Telefon. 22566 ~ _, 


