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Almanya bir impara
torluk kurmak 
istiyecek mi? 
( Yazı~ı 2 inci sayıfarla )' 

'~ Hifler Almanya demektir.! 
Al•aaya saçı.ıarln natlcasla· Gençler le haşhaşa 

···············-·············--····-························· ·-·· ... 
daa ba bllmll çıkarıyor Biribirinden mutlak su-

Avusturyalılar ise Alman seçimini bir "komedi,, sayıyorlar rette ayrılmış nesiller yok 
Hitler'in 

zaferi 
Almanyada Reichstag intihabatı Hit-1 

!er'in büyük bir zaferi ile nihayetlendi; I 
lrltihabata iştirak eden (44 954 .9.:ıi, kı· ı 

!İden (44.441.911) kişi Hitleı 'c re' ver• 

Hececiler kendilerinden so.1ra, genç ;ıesil 
kendilerinden efl'Dei kimse olmadığını 

iddiaya niçin böyle hevesli? 

~. . 
Hitler aleyhinde çıkan reyle.in mik

darı ise sade (543.326) dan ibarettir. Bu 
•uretle Alman Cumurreisi ve Başbakanı 
reylerin yüzde doksan dokuzunu kaz.,n. 
lllıf, daha doğrusu bütün Alman mille
tini arkasma toplamıştır. 

Seçim eanaaında Alman ,ehlrleri üzerinde dolaşan balonlardan fJfrt 

(İkincide. Son haberlerımizde) 

Almanyada yapılan bu intihabatın 
niçin olduğunu biliyoruz:: Hitler Alman 
0 rdulanna (Ren) bölgesini işgal emrini 
•erdi; bunun için de Lokarno muahe -
deainin Fransa tarafından bozulmuı ol· 
du&unu sebep gösterdi. Bu karar ve ha· 
telı:etini devletlere tebliğ ederken 

~::.:::ıı=:~;.~: .. ı•sh•d•r•k yeni- Kamutay f Oplanf ısında 
• l!:ğer Hitler'in (Ren) i işgal ettirme- · 

: »"naa tarafından sükunetle karp • Ask " M ••ık" M ) K 
lllruı olsaydı, bu intihabatın o dere - erı ve u 1 emur ar anunu 

Ccd~ ehemmiyeti olmazdı. Bu intihabat tidde.1.I! _ 1 _ -' 1-d 
•1e.ıa.. w UZ&Kel'cıel' · OırU 
demek olurdu. Halbuki bugOnldl \fan .. 
1tt öyle değildir. Fransa Hitler'in ha·•--------------
~ tihabatının neticesi bu sualin cevabını 
.a etini şiddetle protesto etmiştir. Lon-
\1~ verecektir. Çok arzu edilir ki bu netice 
'h tnüzakercleri ile Fransız - Alman 
ı rı· Avrupanrn yeni bir sulh rejimine ka -
b 

1 afma bir hal çaresi arandığı halde 
Ulunamamııtır. En sonra Fransa vuıması olsun. Franaanın bütün endige • 
{~ ıi ıudur: Yeni yapılacak sulh muahe
L.• tn) ihtilafını harbe kadar götürecek 
uı delerinin mer'iyetini temin etmek. Eğer 

t Yol tutmuştur. Buna karşı Hitler de 
•dıtnını geri almamak için harbi göze yeni aktedilecek sulh muahedeleri tan-

Ankara, 30 (Telefonla) - Meclisın 
bugünkü toplantısında askeri ve mülki 
tekaüt kanunlannm bazı maddelerinin 
değittirilmesi ve bazı maddelerine fık • 
ra eklenmesine dair kanun layihalarının 
müzakeresi sıralarında şiddetli müna • · 
kaşalar olmuştur. 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 1.1 
'1d zim edilirken mahalli ve hodbin endite· 

ığını anlatmııtır. ---------------
ler bir tarafa bırakılır ve (Ren) böl~-

İJte bundan dolayıdır ki Almanya da sinin emniyeti, ~~t A vuıturyanın iı · 
)'•Pı1an son seçimin ehemmiyeti büyük- tiklali gibi her biri Avrupa emniyetinin 
tıir. Alman milleti bu seçimde verdiği birer küçük parçası olan meseleler ye
tey ile Hitler'in karar ve hareketini ta- rine bütün Avruparun ve Akdenizin 
a.ı.nıile tasvip ettiğini (Ren) in iıgali sulhu bir ideal olarak alınına mutlaka 

yeniden kurulacak sulh rejiminin temi • 
natı da bulunacaktır. O vakit (Ren) 

aauptman 
Dün son gününü 

mü yaşadı? ~r harp ile neticelenirse Alman mille • 
tinin bir tek adam gibi führer'in arka • 
lırtdan yürüyeceğini göstermitt'r. Bu 
•aıiyet karşısında söz söylemek sırası 
ll'tansaya gelmiştir. 

bölgesinin kefili yalnız İngiltere ve İ • " 'LI h lJ h k k i • 
d 'b k 1c, b" .. A cıayır a ır, a ı a nı-talya an ı aret almıyaca utun v • 

Acaba Fransız: milleti buna kartı ne 
ruoa devletleri bu kefaleti üstlerine ala· hayet muza/fer olacak!,, 

diyecek? Bugün yapılacak Fransız: in • ASIM US .....___ __________________ ..__ _______ ~---caktır. 

Kliıt labrlllasıada 
bazırlıklar bitti 

Kiıi:ıclçı kazanı ate§liyot. 
( Y azISJ 4 üncü sayfada) 

H auptmanın larıaı ve çocuğu 

Tayyareci Lindbergin çocuğunu 

kaçırmak ve öldürmek suçu ile ölüm 
ce1.asına mahkum edilmiş olan Haupt
manın bugün elektrik ..;andalya."lına 
oturtulması lazım geln'"' tı~dir. Bu. 
nunla beraber, Hauptm :ıı kurtar. 
mak. hükmü tehir etmek yolundaki 
teşebhüsler durmuş olmadığı. hatta 
ortaya yeni eserler ~ıkarıl dıi"ı söy
l t>ndiği için idamın bugün yapılıp ya. 
pı lmıyarağr şüphelidir. Bu itibarla 
bütün Amerika heyecan içinde bulun. 
maktadır. (SOftu Sa. 7 Sü. ! ) 

Gctıç hikayeci ve romancı Nahit 
Sırn'tım sorgularımıza vcdriği c®ap
lar: 

- Hececiler kendilerinden sonra 
yeni bir edebi nesil yetişmediğini söy.
lüyor ve eserleri nerede diye soruyor
lar; ne dersiniz? 

- Hececiler dediğiniz zümre ken
dilerinden sonra kimse yetişme<'!iğini, 
genç nesil denen zümre de kendin · 
den evvel kimse olmadığını iddiaya 
niçin böyle hevesli? Pek de zengin ol
mıyan edeb)yatımızın nesilleri de, ne
sillerinin fertleri de yakınlarında ve 
uzaklarındaki kıymcUeri inkara zeka 
ve iradelerinin büyük bir kısmını har· 
cıyorlar ve etrafta toplanan ve ken -
diainde kari olmağa bile layık değil
ken münekkit ve hakinı sıfatı buluve-

(Senu s.. s Sü. 1) 

Udaipur devleti Varidat 
yurdumuza tetkikat için 

Nazırı 
geldi 

Hidistanm Udaipur devleti Varl • 
dat nazın B. Mohan Sinha Mehta şebe 
rimize gelmiştir. Memleketinde bir 
ilerleme hareketine girişmek üzere cj. 

duklanndan, bu yolda Türkiyeyi ör • 
nek edinmek isteğindedir. Bu suretle 
memleketimizde tetkikat yapmağı, 
bilhassa iktisadi, içtimai ve tcrbiyevf 
sahalarda yeni fikirler edinmeği dü -
şünüyor. 

• Dün şehrimizin kUltür direktörü 

ile ve diğer bazı şahsiyetlerle temaa 

ederek malllmat almış, kız ve erkelt 

mekteplerinden bazılarile "istanbul ci· 
varındaki köylerden birini gezmek ü

zere bir program tesbit etmiştir. 

(So1111 ~"· 2 Sii. q) 

' 

Hindistan nazırlarından 
B. M. S. Melıta 

Bombardımanlar şid
detle devam edİIJor 

Harrar'lan bir görüniif. (Yazısı 2 nci sa.Y.famnh}J 
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SON HABERLER 
"Hitler Almanqa demektir!,, 

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

Almanya seçlmlarla aetlcesla· 
den ba blllml çıkarıyor 

E velsi gec , grı.; '"·•kte kadar, Al
man seçimlcrınin neticesini radyo ha
berlerinden takip t-derek gazetemize 
yetiştirmiştik. Dün aldığımız telgraf 
haberleri de bu neticeyi göstermekte 
dir: 

Berlin, 30 (A.A.) - Bu sabah saat 
2,20 de seçim direktörlüğünden veri
len muvakkat neticelere göre, Alman
yaom 35 seçim mmtakasmda isimleri 
kayıtlı 45,431.102 müntehipten 44 mil 
yon 95'1.957 si yani yüzde 99 u seçim
lere :§tirik etmiş ve bunlardan 44 
milyon 441.911 i liste yani Bitler le -
hine rey vermiş ve 543.326 sı da. liste
ye karşı rey vermiş veya pusulaları 

hülcUmaüz sayılmııtır. Netice itibarile 
Alman mUntehiplerinin yüzde D<J u 
HiUer lehinde rey vermi olmaktadır. 

DUn de yaıdığımıı gibi Almanya
da aeçim pek heyecanlı olmu§tur. Üç 
cündenberi Almanyayı dolaşmağa çı

kan Kont Zeppelin Hindenburg ba
lonları §ehırlcrın üzerinde uçmuşlar 

ve Hindenburı balonunda bulunanlar 
reylerini havada vermi3tir. 
ŞEHRlMtZDE <t ALMAN HİTLER 

ALEYHTARI . 
Şebrimiı;de bulunan Almanların da 

Karadenize çıkarak reylerini verdik -
lerlni dün yazmııtık. Alınan netice -
ler, ,.,. iftirlk eden 625 Almandau 
111 llDlll Bitler lehinde rey verdiğini 
IÖ9teJ'IJÜltir. ~ rey kJYID8ı.ia aayıl · ı 
mış, t rey de Hitler'in aleyhine kulla-

nılmı tır. 
Hitler aleyhine rey veren bu dürt 

Aimanın kim olduğu merak uyandır
mı~tır. Dolaşan dedikodulara hakıhr
sa bunların arasında yüksek mevkili 
bir zat da bulunmaktadır. 

BU BİR KOMEDİ Ml? 
Viyana, öO (A.A.} - Gazetelerd~n 

bir çoğu Alman seçiminin verdiği ne
ticenin sıhhatinden şüphe ediyorlar . 

Morgen gazetesi diyor ki: 
''Diin Alman topraklarında cen• -

yan eden seçim komedisini dünyada 
hiç kımsc ciddi telakki etmiyt!cektir. 

Sam Und Montag Zc.>itung gazetosi 
de şöyle ya?.ıyor; 

"Bu seçim, rejim taraftarlannın 
hakiki nisbctine hic bir suretle miyar 
olamaz.,, 

Montag Biat gazetesi ise diyor ki: 
"Dün milyonlarca Alman Ren mm· 

takasında Alman hakimiyetinin te • 
essüsü için rey vermişlerdir.,, 

"AİTLER ALMANYA DEl\U~KTfR!., 
I..ondra , :m (A.A. ı - Alman seçim 

ledni mevzuu bahjs eden Röytcr ajan
sı ezcümle diyor ki: 

"Bu secimler, "Hiller Almanya de
mektir11 şeklindeki parolayı teyid et
mektedir. Rey neticeleri, Lokarno ant
Jaşmasmm çiğnenmesi lehinde muaz -
zam bir "E\•et,. te~kil etmektedir Ren 
mıntakasının yeniden işgali ve Avru • 
paya 25 senelik bir sulh devresi tekli· 
fi bu hareketin birer neticesidir. Hit-

ler'in şahsi avantajı bir muzafferiyet
ten çok fazladır. 

İngiliz gazetelerinin tahlilleri, sc· 
cim neticelerinin uyandırdığı k\l\ vet
li tesiri zayıflatmıya calışma ktadır. 
Bu neticeler, her tarafta çok tabii bil' 
hadise olarak telakki edilmektedir. 

Times gazetesi. Alman milletinin 
muazzam bir ekseı iyctle Hitleı 

0

in si
yasasını tasdik t>ttiğini yazmal<tadır. 
Bu gazeteye gtiı e, A ima nya dnımdu 

oturalar için bu intihabata neden lü -
zum görüldüğiinü anlamak nıiişkiil -
dür. Ve ecnebi hükumetler bunu, pek 
ciddi olarak nazan itibara almıyarııl•· 
Jardır. Mamafih, hak dairesinde dii • 
şünmek Jf1zım geliıse şunu ela hatıı-

lntmak lazımdır ki Hitler, Almanya -
nm şeref ve hukuk müsavatını tcmm 
etmiye calu3tığı kadar, sulh için dı> rn
lııtmak arzusu ta~ıdığım büyük bir 
enerji ile izhar etmiştir. 

Seçim mücadelesi bittikten sonra, 
Hitler, Lokarnocu devldlere bildir • 
miı olduiu yeni tekliflerile meşgul 
olabilecektir. Alman milleti, Hitler'in 
iıtediii şeltilde rey vermiştir. Maksa
da varmak için laıım gelen vasıtalar 
bulmak işi de Hitler'e dii§Cn bir iştir. 
Bu makaat, hukuk müsavatuu Avru -
pada tesis etmektir. A vrupanın teı:;ki

ni için §İmdiki vaziyetten ne şekilde 
istifade edeceği keyfiyeti, Hitlcr'in 
hükfımet adamı olarak kabir~ C'tı hak 
kında tam bir fikir verccektiı. 

Flandin Hitler'e soruyor: 

Al•aaya bir lalparatorlak 
karmak lstlyecek ml7 

Ve bu imparatorluk kimin zararına olacak? 
l'aliis, 30 (A.A.) - B. :Flandin, 

\ eıelayda ) apılan bir seçim toplan. 
tısında veı·diti nutukta demiştir ki: 

"Fr,.,..,,. ,,,...,,z.,.aı kGlllUIG laiir· 
met t!llatl tekrar lt!eııüs etlikten son. 
ra. ıull11• tarainf! elveriılt lıer türlü 
müzakerata hazırdır. Ancak müza. 
keralın nuı da ••rill ve ciddi olnıa
lulır. B. Bitlerin nutkunda ilk tek. 
liflerini torUı eder 11ollu aöıler söy. 
le••l ilnıit olunurdu. Bunu, ancak 
Mr 1ffiUlim nokta hakkında 11apnııştır 
W, • fla, ml#.lhedelt!rln kı11metini, 
Al,,... ..UIHinin laa11tı1ı 11e ebedi hak
if ~ lflril fttiji ıe11le rnuka11est> .,,.,, .,,...,,,r. Yahı Almanllfl, Lo. 
,.,,.o ""'•lı•detlnin Fran•ız - Sor
Jlef paktlle kabili telif olup olmadığı 
~•el~11lni Lahtty diı•anına 11evketmek
t11n imtina gösterirken, H. Bitler evi. 
ni iılfltli6i r1ibi tanzim t>tmd· hakkını 
iddia ediyor. Bunun neticesi olarak 
iki Mvl tıUal vardır. 

JKI SOAL 

Ru sualin, prensipe ı·e filiyata 
taalljk Pdt>r. 

Birinci sun/, Almanya, muahede
yi, Alman nılllelinin lıayati ve eM
dl ltakkı namımı f ı-11hetnıek ıaltlhl11e. 
tini l"ndinde gifrdiikçe, ııarın hu 
muahed• ,.. kı11mPI ifade edfr'!. 

lklnel ıual ua,.ın Alma1111a il" 
11•1Hlt1eak o/(fn ,,,uahr.de için, Alman. 
//Olfllt IM1gacafiı ııe kabul t·drceği bi
lftraf .,., nıü11takil lıakem kim olacak. 

'"'· Bugin '"'''fıla mı al'111ul11aal iki 
hlll/01 t•llkltui ara•ında ml'ı•cut de. 
rl11 t•ıadı far4 l'tnwwıeö• imkôn yolı
l•r." 
ALMANYA MOSTEMI EKF.1 ERlNl 

l8TtYOR Ml'? 
B. Flandın Al ' 1 ·n ı ıniııı 

ı..ıılleltr Uıtrinde hak iddia ettii ni 
IOl'lftJi demlttlr ki: 

"Ahnanya harpten ev\ clkı milı • 
temlelreJerinin hepsinin kendisine iade 

sini mi istiyor? Günün birinde, Alm~n 
yanın inkişaf etmek hususundaki ha
yati hakkı namına, velev diğer mil
letlerin sararına olarak, Hitler'in, bir 
imparatorluk kurmak istiyeceği iddi· 
asında mıdır? Böyle ise, Almanya bu 
imparatorluğu kimin zararına olarak 
tesis ctnıek niyetindedir? 

B. Flandin. sulhun tcceui kabul 
etmez olduğunu, bir kısmı münasip 
sayılan zamanlarda ihlal edilip, diğEtr 
bir kısmı, emniyet muahedelcrj kanu-

5 * 

nuna riayeti temin etmek makaadiyle 
yap1lacak mügterck hareketlere kar§ı 
mutaarrızı koruyacak olan iki taraflı 
ademi tecavüz paktlariyle himaye e
dilerniyeceğini söylemiıtir. 

B. Flandin, şayet B. Hitlcr kaypı 
i h ti)' atiden ve sUkunla. geçigtirilcn 
noktalardan azade izahat vermeğe 

amade ise sorulan bütüa sm •.ere ce -
vap vermesi iktiza ettiğıni söyliycrok 
nutkunu bitirmi~tir. 

* 

Bombardımanlar şid
detle devam edil/OT 

Adis Ababa, 30 (A.A.) - ltalyan 
tayyareleri Harrarla Cicig3yı bom. 
bardıman etmektedirler. H•beş hü
kümeti, Harrarıp Jçık !ffhir itin e. 
dilmesi \'e geçen ilk kı'inunda tama. 
me11 Mkerlikten tecrit edilmesi dola
yı~ile prqtesto edecektir. 

ITtlf,YANl,,tR /Ki ŞEHiR DAHA 
ALD/f,AR 

Aıı;mana, 30 (A.A.) - ltalyanla. 
nn iki mühim ıjehri iısıaJ ettikleri ak. 
sam haber nrilmi8tir. Bu iki şehir1 
imalf Hııbt i tanda kain Sokota ve 
Debareştlr ve mukavemet IÖ8terme
de" İlflal edilmf9tir. 

~okota, Amba Alacinin cenubun. 
rlan otuz mil kadar me~afede Addi _ 
.-\lıhi ile Ut ie arasında hir ken"an 
rhıraiıdır. 

Debare in haynn H' ıahire paza. 
ı ı l'ht'mmiyetlldir. 

ltftly"nlar Dtbart>'iİ i 11al etm<'~ 
uretilt (;ondann tlli mil krtdıtr \a. 

" nına ıtlml huluntı' oı tar Negfüıiin 
ıımıımi knnııırihının t>hel'm r.ondnr. 
da bulundıııhı zann•dilivnr. 

T,1fiAZZf." \'RHRl.VI Gf."ÇT/l,F:R 
Roma. ::o (A.A.) - MaresaJ Ba-

doılionun bildirdiiine ıörc ltıtlHtn 
kdaları 1'ahzıt! nehrini reçmişler 
vı cenuba doiru ileri hare~etlerine 
devam -etmekte buhmmu lal"dır. 

ZEHiRLi GAZ HOMHAllDIMAN. 

LARI DEVAM EDiYOR 

Adi& l\baba, :ıo ( A. .) - flh res
mi ffabeli teblifi, Çt'"'la" YJlkınJann
d• bulunan lno Mehımı'nin iki ııün. 
denbttıi IU.ban tu).varelert t11r1tfın. 
dan •• , oombaları ile tiddetle bom
balandığını bildiriyor. Habeş k·1y. 
nakluına göre, cebhelerdeki Habeıj 

durumu çok iyidir 

Rus - Afgan .nu.
abed~si qzatıldı 

}foslu.va, :m ( \.A.) - Dı11 ışleri 

komi.ser Muavini Krei!tinsıkl ill' Afta.. 
IAtan dı i•leri ha kam Muhammed j 
Hın \9!11 tarihli Smyet - Ugnn bi. 
taraf Irk 'e ademi tccı" üz muahede. 
inin on sene miirldelle Hll6 \& !\adar 

tınıdlfll hıtkkında"i prululı;olu imza. 
lamışlardır. 

ANKARADAN 
Bir kadın· doktor aleyhi

ne açılan da va 
------· - -r ---- -

Sıhhi heyet tetki a11n1 bildirdi 
Ankara, 30 (Telefonla) - \nka. 

ranın tanınmış kadın doktı;ırlarından 

Jı'atma Arifin, bir kadının rahminde 
)aptığı kürtaj ameJi)esi neticesinı1e 

hayatını kurtarmak i~in rıthmlni al
mak icap etmi ti. 1'enctMül~en m:ıh. 

ruın kaldığı iddi~ile mahkeme.)t! mii. 
racaat t•dt•n bu kadınm nUmunt• ha~
ta hanesi teşı-ihi emraz li'ıhorR turn rın. 
ela m uha fu.<\ edilen r:ı h mi iizerinde 
mahkeme•:l' ta) in cdill•n mütehas. ... ı:
lıir sııhhi he) et tıtrafmd~rn huırUn tt•t. 
kiku t ) ıııu lnııl'i, hazırlanan nıı,ıır 

mahkeme) e H~rilmiştir. Rapm· ;ı ni 
sn11dıı mııhkemcce tetkik olunncnk1ır 

l\luhkenıenin. daha enet ı·erini 
,.orduğu 'Ük!oil'k tıp ura:ııı, dıı\\ hll' 
J<'atmıı Arifi ihthmsr haril'lndu küı·ta i 
)nptığı il-in me ul ıirmüı-;, 1 tanhul 
tıhhı adlisi i~e kadın doktorn f enıwn 

1 ayqare ile posta 
nak /olunacak 

Ankııra, :10 (Telefonla) - Ham 
yolları i<hu·esi, posta naklilatı it:in 
a) n sen is )·apmak üure tetkı'61~re 

ha11lıtmıştır. Bu nakliyat iltı fs-tırn. 
bul gaıete1erinin J tanbu1 dışıncta fdi. 
nü gUnüne okunabilmesi kabP plu
caktır. 

i~kdn meJtk~z teşkilatı 
genışletılecek 

~nı.a a, ::o ('relefonla) - ~ılıhı&t 

H' l<-tinıai Ahı:I\ enet \ <:kıihıti yeni 
i..:l,an tei'ikilftl ht>iha 1111 \tuzırlııaral, 
B a ... , e J.~lete Hrmfstlr. Buna giM·c. 
b.j,fın rnert-cz tı•skilatı. i.skıirı SİHIS('. 

timiıi11 icaıılaı ll\8 uy"cıık ~c\\il<lc ~e
ni~li) cet•',, h•fti,,,, ima ı· he)· et h·ri ve 
hııh~ıl\ i IJ)ri miidürlüğü ihdM oluı~,. 

c.ılctrı-. 

Mukayeseli em1oz 
kongresi 

\nkara~ ao (Ttılcfrınla) - l:i rıi. 
a ndil \ th1u da tuplttmu::ı~ olan ··be). 

n<'lmilcl muka:.eo;cli emraı 1.ungre~i

nc Tıp Fakülttıı;i urn14mi cmrnı pro. 
f c örii Qlıcı n l>erjcr, Ankımı fchcci 
ve ı•iimunr hastahaneleri tc~rilli em. 
rnı miHchalii6•slıırı Ki\milç ~!lYlii Yt! 
~iireHi\ Asım iştiral\ ııdecrldnrtir. 

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

Türkiyeyi Örnek 
edinmek istiyoruz 

(Ustyunı ı ıtı.-ıat ı 

HincUstanh Varidat ııaıırı. dün 
kendısılc konuşan bır arkad&~ıııuz~ 

şu pil}kalc değer sözleri söylemiştir: 
"- Hiııdistaııdaıı g~liyorum. Tur· 

kiycııitı bu kocla,. kısa biı .::aumtı içi11 
de yepyeni, bir hale gelisi hepi1ııi~ 'ı 

gü:;.lerini kcnn(Jftırmıııır. J'akaf biz 
IJ!I fe1 1lw.lade fı.adiseyi ııalııız hayret 
ı·c takdir etmekle kal11ıak i&temiıJO • 
ruz. M aml~ketj11ıtzhı gcl'i tqraJıdnııı 
gfü:. öııfüı<le tutamk, kısa bir zmııa11 
içinde bir çok ytmilikla tahald.111' 
ettirmi§ olan Til.r1'ıyeyi, ilerleme ııo· 
l14ııda, örnek edinmek i.<Jtiyoruz .. Mcw 
leketimizi biz de smaileştirmek cmc
linaeyiz. Biz de ke"'" ı;ıalı:mllerinıi -
.. itı 11anayiini vUr.11da getirmeA· ar:::ıı 
sıuıu bealiyoruz. lfalk ~ ('Ok rcf<ıh• 
vardırmak, kdyluyii terfih ziraatimi 
.. j ıslah etmek üzere, dQğru ııe pratilı 
bir yokla ralıımak iıtiyorıı"'. Omrn 
için tetkik 11eııahatinule bilhassa Tiir
kiyeyi seçtim. Burada tatmk edtleıı 
1ııml, sarf edilen pltinlı enerji ve cesa • 
ret bize örnek ol11bilir ... Mekteplerini 
zi ge eceğim. lrtiın(li, tktiafJfli terak . 
lı:&leri"i · t t~·k edeceğim. Aıılıa aım 
<la giderek tetkikle ·m fi t·a eder 
qi n. Yeni köy tq~lôtı"tza bakaca -
"ım. llemleketimde mı on bes 1Jilfllik 

hir nıcsulı) t•t tc\'cccuh edemi\ eı·eif 
re) inde lıuluıımu~hı. 

Adli)~ Hı tıp hu ıhımııde e inf' ""' 
dt•r nı111tlull'l lıilrı·ck hıı muhh ıtt(' ... 
lan hu dl\a cloktoılar ıırasında ı,i
l ük bir ·ıJ;ıku ııyanrlıı mıstır. 

"' ~· lfo 
f\l 'nt l\ - Doktoı Fatma \ .;ı 

ı\ mcril,ad:ı Bo~ton ünh er~ite ... indf 
tah il t>tmi • A' ruııanın muhft>I~ 
şt•hirlerinde mı"•hığint· dair tetkikh' 
dt• huhınmııs ''l' Tiiı·ki)e)e geliı 1!' 
nıez imtihan ,·erdifiten ~anra öıH·t> 1 
mirde. ..;onra Anka ada hehiıı•lij 

ha~lamı~lır. llıun miiddett<', lw 
.:\nkaranın maruf \'e miifeha~'lııo I~ 
kadıı• hel,imi olarak hınınan Fatrl' 
\rif, hekin1lik ha) al nrlıı mlnMff:lk 

) etleri k:n dedi imi değerli bir do 
torumuzdur. 

lEski Posta Miidüıünii 
mıı hqkemesi 

\ııhaın, ::o (Telefonhı) - ~J 
po:oıta UnlllJll miidürii fi,ilhri, nrna'°" 
ni :-\uphi \'e telgraf mij .. ii ... 

Cemalin muhakemelerin' ~rVl!ff' " 
luı1du. lı0tanhulda hıılunan lı"ahriPİI 
iıoıtincıltil uretilr alımın ifude i ttlıi"" 
dııl.tnn ımra mii~rtuj11nrnmi idrfia"' 
ıu ... erdrrlerrıt Tr"n iv.in nali7.ına ·ıtiflf 
ı"lilm ·meo.;j•ıi. p•hi hiikmün tao;;fJdl 
ni: :ıu·lıı wkillrri i-.r Trm iıin "'• 
mı;• itlil ·ı rılilnır:'i11i i"'t<'diltı· 

!\}•ılı:ıl eme ı, ııµı iri•• ~l pj.1'1\fUI ıır 
1 ·ı 1, ıl ılı. 

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

Fıansada Bul(ÜR 
seçım baş'ıqor 

Pal'i . "Bn (RURUN} - 1 1 1i 
tiln Frı:ıqsacla <'cim hasl.yııcalc• r Mil 

telif vılay tlerdl' nutuklar rrmrı:;c ' 
kan parti lirlerleriniıı hır ':ı:mı 1 .ıf 

dönmüs. bir 'kısmı d.ı h niı7. nutuld 
nıı dev<ı"P ctmdctrclıı lrr .,...........,,.... ______ ...: 
Japon " ~ft ançuri 

asker' eri 
Mo~olistana iekraf 

hüçum ettiler 
l'hınlıator, 1111 (A.A.) - Hu aY 11 

:!9 unda lıir Japon - Marıçuri 111~ 
ı·eı.t•ai ~ odi kam) on \ e hiı otonıet 

içinde Mııgolistanın Adlkdolon h11d 
l.nrakol uırn tcca vüı et mi \ e a) nı tJ 
nnnda di ~er hir ,Japon - Marıc" 
miifreıt>ı;j de i~i loon:ror icintl•· "" 
flyttan ~ekiz kil·•Jflt:ıtn· irerjde u fi 
dilulolonun :>O kilomPtre .:imali •' 
1 binde !l kulundur kıtraknlun~ 11• 
~umdıı bulu11mıuştur 

Mo~ol hudut muhafızları tak,19' 
kıta~ıtı aldıktan sonra Japon Mıt11tf 
~40 müfrnelerint pii kürtmii~lerrfi' 
Hunlar hir kac ölü " vnralı hır11V 
r:ıl. 1\l:ınt;ul.uo. toprakl;l'lna döı•111ilf 
lor~ir. 

lTALYA 
Lokarno müzakttrl' 

lerıne gırecek 
Rofnu :iO (4.4. ı - ltalyan t r 

fılinde aöylttndtfıne göre. İtalya n ~ 
temel olarak Prül<ael le ıaplaP~"~.., 
hm Lokaı·no devleti rı konf r Jlftl'~ 
ı th ak ed cıoktir M ı ı fih lttılf a ' , 
'" ·lcc bıidirmı olı.Juğu ihtira• kH"~ 
!arının hepsini muhııfaJ& eunelJıicl .
Ayrıca bu yeni konferıuısm rf~~ıııl 
harbıye 1 01111 maıat lJe lı!ı: bir aliV 
QJmadıtı rla tebarıiJ ettiri'mekt r 

len dört. btı:J biıı ailP.lik köulere k.lıdar --........... --.......... ,,.ıır. 
..pılma~ llft:ım gslttı p•k ml· ı~lrrhat 

1·c olııırııa/:lı ircr1>t'-'dcıı ~1hlıi irfimaı 

lcr/bfr/pı 'ar ... Tıirk·ue 1ııı 1ffJ'lan1tıı 

'"' li. 17f le< ıiı< 11dd.; 1'•'•ıı ~,,.,. ,, qiir-ı 
mclı: i~tiym ıoıı. ı~tıl.ldl l c ı cfuhınıı~ 

ka:.am n1 

ı. i 1/f'llİ ( " 

:ınıdı .. ,, 

Pdaipuı Nazırı B w M htı:t 
am Ankaı a~ a gıdec •ktır . 



işaretler 1 
Sahibini 
dövemtyen!er 

Bir çok insClıılar bıUrlm. maki
nedım bahıederhen biı cin lu~f ile
si •anki rüyalarına girmiş hnfr
z.ı:darına baskıi1 ynpmıf yibi ofıır.

1 lar. Makine ıö:zii , bugiinkii cliin
;yat/a bt1~ı adamlara bh Çin is· 
henceıini hatırlatıyor . Bili rsinı.!, il 
eıki Çinliler bir adamı iitdiirmeh 
iıtedihleri :zaman adamı un unm 

bir tahta üzerine yatırırlar. knl-I 
larınr bacaklarını iplnlc bcığlar
lctr, ıonra baımm bh kac verini 
ustura ile tıra§ ederler kafcmnı 1 

ela oynatamıytlcak biı şelrif de ~a- 1 rarlnr.' Ni hrıyet tepf!rlen bir muı· 
l11k açılır. lasıla1a~·la, damla dam- ı 
la tırasfı başın Ü$Uine d;i.ı;er in
sanın dsnbı vıprcma yıprana da

kika dakika ö/iir, 

Makinede de bu i.sher:renin 
sem l.ofünii bı.dnıalıta'1ırlar 

Onlara göre makine insana 
Yardımcı ofqrak icad edi!idiği ı 

halde ili: giiniinden :tibaren in- l 
•anlara hakim ı>ldıı . Henr!eıe, f 
mekanik, luıııuet ı'n•anlarn ltük
metmeğe başladı. 

lnşanları kendine taptıran 

vahdetile dünyayı harap eden bu 
Şer ilahı arfık imani ufuklardan 
hovulmalıdır. 

Mnhineyi bu ekifJe tasavımr 
etmek, makineyi ha/6 ıeytani bir 
VQsıto sanmak, eshi Yunan iti
katlannın ruhlarda biı ürperti ha· 
lindf! }'CJfndığrm •Öylemekten b!!§-
4cı Ur şey değildir 

Makirtenin icndı h{;,kihnten ne
lere, ne miitldş lacialara sepep 
".>{"lQqr? Bir ker•·e mal.ine insan 

.. el;,,.,,.,, iıMpn huvvefni yrıttıı .. 
~ 
.eh<ila .. .,.,, l*mrlllerini satarak. 

ger· ''Cn insanlar ;ti erinden oldu. 

"Makine, içinde ateş kaynıyan ' 
·; ~ttrır-1111 insanla doyuran bir mo-

9lı gibi miifemadiyen yeni maJ. 
<fe!er istec/;. Pnmuk ham madde! 

frırf af arı 1-ro.r•m bcsliyen ~ayır· 
lQrJ v~ dünyq coğraf}laşının ham i 
fl\Qclde saydığı her §6Y molohun 
hflrnına girdi VI' maloh yeni mııc/. 
deler kııstu. Makinenin doğurdu
itı i~l"r dünyayı bir lavın basısı 
Ribi badı. J 

Nihav~t maldnc bafrndahi İfl· 
fQn, vürndmmn bir parçaum iı· 
leterek yaşamaya bafladı. $arl~
'1un bir filminde oldviu ~ibi ye· 
llleğf bi!e n"ekanik şekilde yeme
ie mecbur oldıı. meka"ik bir 1e· 
ltilde aizını ~· 1 {i . "Nizam, disip
lin. rnı.nınr ı; 11}'011) iıt,mdar
dizasyon,, ... ver· bfr ölüm farh11ı 
gibi Jillerden d'i.~m"di ve bir 
kamçı gibi ~ahlotlı rlurılu.,, 

Biitiin bun/ pr, bı.ı sik6yetler 
do~m, lakcd lıiitiin bu facittl~nn 
•rbebcni 11eden makinedft arqmtı· 
lsdır?. 

İslandanlizan·omı makin,. de· 
iil bizim menfaatlerimiz icacl 
etti. 

Raıyona.li:.a:çyonu tekni~ dii· 
•• 1 

funmedi. Hes(tbtm bilen lJe ma-

kineyi satrn al,:41~ adcun icpd etti. 
NihQyet İ$fcınclardiz.aın•ondan .şi
ltiil'et , rasyon~lizaoıondcın ~ikıi· 
.V~t serrrı;gt kii~üh b.nrjırvaların 

Adisababa işi! 

Muh"b" oıaLJğun u 
.'ÖIJııt/en Alman 
serbest bırakıldı 

Alukı;a11Jı· HanJa acilı bir Alman 
biı· nıiiddct evvel Hofma;·er adlı piri · 
nin :)() lirasını duJuııdırdığı iddüısi!P 

tevkif olımınuş, İstanbul ikinci ceza 
tı,ı kycriııde <lurıı~ımısına girisilmiı;t i 
Bıı Alınanın. Bcyoğlunda c;ık;ın Fl'an 
r-;ıııı·u hiı· gazı>tcnin Adisababa muha 
biı li.(iiııi yuprnak. Hab~~iııtandan gn 
zı{cyc l'~Siıll \'e haber yollamak vadi!ı 
peşin olarak 50 lir~ nldığı , davanın 
t.>ırnınnı tcışkil ediyor. Sonradan bu Al 
ıııanın t<\HhicJon bir gnzt'le muhabiri nl 
du~·ıındıuı !'iiphe edilml~. Hofmaycr'iıı 

nıi.irııcaati ilzpı·iıw, t:ı ki bat ba!-ilaını~ · 
tır. Buna ı:n qı, Alcksandr Randa. iısin 
il~İııde dolanclırıcılık malıiyeli bıılun

madığmı. kendi~inin bir Alman gaze. 
tet:ıinin Adh~a ba bıı nı llhabiri olduğu mı 
ileııi f'liirtiyor. 

Diinkii tlııl'u:)mada. giisterdiği Al • 
rııaıwa biı· vcsik:ı ıım reJmen tercüme 
ttirilnıası kararlaııt.ınlnıış ve ür, ay

dıl' m<>\'kuf bııltınclu~u anlaş1lan Al · 
nıa n, serbest bırakılmıştır. Gelecek 
r:elı:ıc. kı:ndisi serbesl olarak deva111 

edN·cktir. 

Şch·r Tivatrosu 
1enısiı veı nıek üze1e 

Bursaya '?ıduıor 
Şehir fiyatl'usunun mart sununda 

lem~illeriıı~~ nihayet vereceği yaııl · 
mı!}tJ. Bu l}abt'! ıioğru değildir. Şehiı 
tiyatrosu bu yıl ı.iııan :ilonuoa kadar 
ıu;1kiır. l"'i&amn beıtintt kadar Faust, 
ııisanm y••dir;iı]dC't1 ıtiburnıı de sonu · 
na kadar Tosun oynan~tcaktır. Nis; n
d.ı opcrC't oynanımya('a \.;1 ıı· Çocuk 
tıyııt1osıı lc>ınsilJol'illc eh" inıt1h;ınl:H' 
dul,ıy1silc- son veı·ılnınstiı. 

l)ehir Lıj ; ı t ı <J ıı art ııııt lcl'inıletı bi ı 
kumu öuiimiizdel~i cuı)ı:ırk"'i giinii 
Bursaya girkı ek o gel(~ \'f· rrte:::i pa
zar geceı:1i iki t<'ınsil verecokler ve pa
zarte::!İ giinii dlinecelderdir. Dm :;ad;:ı 
birinci gec<' "lliilll'ci., ikiıH'i r>ee "To
sun .. \'Odvili oyırnna<'al;:lır. Gidecek 
olan arthıtler Galip, Ha:l.im, Behzat. 
~fahmut, Emin Beliğ. Muıımmer. Be
dia. Nirenit·. Semiha. Feriha. Sam iy<?
dir. 

BİR S ~NEDE NE KADAP. KDPEK 
ÖLDÜRlitMÜS? 

tstanbtıl Stltha.t i§l~ı·~ dir~klöıfü -
ğAnce yapılan bir- ilitatietiğ~ ıör·e ~op 
gir YJI icinde i0.979 köpek öldüriH -
mfüıti}r. 

BEYOGIU HASTAHANFSINDF 
Beyoğlu hastahanesinde geı;eıı se

neden yarım kaian inşaat bu sene ta
mamlanacaktır. Bunun için dört bin 
liralık bir ı:>kfliltme aoılnııştlr. 

' 
BELEDİYE BORU ~UYilR 

Belediye, şehrin mul}telif verlerin
deki şu borularmı yenilemek ve Ba -
kırl\pyijne terkos iuyu verilmesini te
l'lll!l etn1P-n rrı.a}\si\.rlile yeniden su bQ
nılan :ılmıya kara.r vermİ!ı bunun itin 
ıniinaka;;;a ;ır;nuel ır. 

meülaur sözdür: 
Sahibini dövemiyen eJf!ğini 

döver!. 

Sadri Ertem 

"Danüb,, 
Sigorta 
davası 

şirketinin 
sonunda! 

MÜDDEİUMUMİ FERİDUN. HESAP 
MÜTEHASSIS! MfCD!'YE 
RÜS.YET Al .M~KTA~ CEZA 

İSTİYOR! 
Bır müdddc1 en·cl ''Danüb,. sigor

ta şirketi direktörü Hikrnet'h·n rü~vet 
aldığı iddiasile. Finans Bakanlığı he
sap miiteha:ssısı Mecdi tevkif edilerek 
Ist.anbul iiçün<.:ü ceza hakyerinc veril
miı:ıti. 

Mecdi'nin, şirketin defterlerini 
tdkik C"ltiği, hazırladığı rnporu ta -
hakkuk nwmuduğuna verdiği. fakat 
ondan sonra siı'kC't direktörü Hikmete 

müracaatla önce gözden kacan baıı 

noktalara dair ilk rapora zeyl olmak 
üzere tamamlayıcı bir rapor vermesi 
icapettiğini ortaya atarak rüşvet iste-
diği iddia ediliyor. Gene iddiaya göre 
hesap miitchıt::ıaısı Mecdi, -:ıiı1ketin 

aleyhine olacak bu ikinci bir r8ponı 
vermf'mck için kc,ndisine d..000 lira 
riişvct verilmN.;i11i şart koı,muştuı. 

Direktör. razı olmtı§ görünnıiiş, an -
cak ilk taksit olaı·ak 500 lira teklif 
etıni& ve b~ı p;ıra.yı ~C'rmck üzere belli 
bir günde Ml'cdi'yi ~irket binasına ça
ğırmı~lır. Diğeı taraftan işi polise ak
scttirmis1 Kazım. HiisnU. Hamdi. v.J. 

memurlar hazır bulw1duğu haldi?, 
cürmü meşhut tertibatı ahnmı~, ~ke
di, odada Hikmet'in elind~q para dolı.ı 
zarfı alırl<en, memurlar ortaya çık -
nır~lar. 1.abıt tutnıu~Jın dır. 

Bu dav:ııJa. bil' <.:ok salıil dinlcnil
mis, gı'C"n c·rJ::ıed(.' s:ıhitJerin svııu 8 • 
lınmrşlır. Dıı usnıa. rrıiidde:iumuınili~ın 
rlrn;ya~ı gi5ırteıı ge~iı «reis. esas hak • 

krndaki iddianamcşiııi Jıac.ır!aması i -
ı'in diin~ kalnrn;tı. DUnlü\ ccll'iegP, lıal\ 
yerirıdc rniidd•·iumuınili.ii tr.nı~il eclt·ıı 
Fcridıın. miitolcuıiırıı öylemiii vmıj -

yeti elrnfll &Ut'etttt t~rih C?derek, ruş
vet almak surunun usulü daireı;inde 

sübut bulduğww ileri 11lirıni.iş. Fipans 
Bakanlığı hesa.p mülehaasıın Mecdi -
nin ,ceza kamuıunun 212 inci ıuadtfo· 
sine uygun olarak eezalaıtdırılmasını 

istemiştir. 

Bundan sonra. duı·u~ma. suçlunun 
miidafaası yapılmak lizere, on beş ni
sana bırakrlnm~tır. Müda.faad:ı n son -
raki cıelscdc d~ karar bildil'iler·ektir. 

Yük taşıma kavgası ve 

h•ma/ıJt cinugefi 
Y1.mkqmi civarında bir yük ta§ıma 

meielesindcn çıkan kavga sırasında 

arabacı Fuad'ı sustnh c;akı ile öldür
mekten suglu haınal Cevad'ın durııs -
masma, tatanbul ağJrcezıı. hakyerinde 
dün devam adilmiştiı·. 

Dünkü durusınacla hakyeri kurulu, 
Sak1b'ın başkanlığı altında. üyelerden 
Abdurrahman ~cr.ef ve Semiha ile ku
rulmuştu. Celse ar.ılınca, ölenin baba
sı Cemil, dava~ı yer.ine geldi. Hakye -
rine bit· istida \'erdi, "Oğlunıın diyeti .. 
ni i~tiyordu. 

Bundan sonra Herant ve AH Rıza 
adlarıi1da iki şahit dinlenildi ve du -
ruşma. f!ahit Süleyma.n'm istinabe yo
Uyle ifndesinin alınması. yeniden ad
lan öğl'enilen bir kac· sahidin de sa -
ğırrlm:uıı ~ııra rile ba~kll günf bırakıl 
dl. 

13 yaşındaki kız! 

Yıısuf, Zekiyeyi 
ıkinci d~f a kaçırdı, 
tuluıdu 

I..:üç:ükf.Jazarı.la oturan 13 ya~ındn 
Zckiye'nin Yusuf adlı bir delikanlı ta
rafından kaol'ıl<lığmdan şikayet edil
mesi üıel'ine, Yusuf yakalanmış ve 
Zekiye meydana çıkarılmıştır. 

Kızın Yusuf tarafından kaçırılma
sı, ikinci defa vaki olmaktadır. İlk de-

fasında kızın muayenesi neticesinde kcn 
di~ine bir giına tecavüzde bulqnulma
dığı neticesine varılmıştı. Bu ikinci 
vak'R üzerine, Zekiye yeniden muaye
neye gönderilmiştir. Adliye doktoru 
Enver Karan larafından muayencı:ıi 

yapıl m1:ılır. Ra11or. yazılacaktır. 
Müddeiumumi Şefik. Yusuf'tı is · 

lintak dairt>~inc vermiştir. Anıştırın:ı 
deı'inleşt. iriliyor. 

BÜKRES ELCİMİ7 
' .. 

E\·vclki gün Romanyadan gelcıı 

Bükr-e~ elçimiz Bay Suphi Tanrı Ö\•eı 
Romanya hükıneti ile göçmen işlet i 
üzerinde yapılan müzakereyi hiikiı -
metimize bildirmek üzere dün aksam
ki eksl'reı:ıle Ankaraya gitmiştir. 

l 

lstanbu1un planı 
Prust mukavelenin tas
dikinden sonra gelecek 

Aldığımız malumata g-öı e, l&tııııbu· 
lun planının yapacak olan Fransız 

müteha::>sısı Prnst ile yapılac. k muka
velenin müddeti üc sene olacaktır 

Ankarada tetkik edilmekte olan mu -
kan~le tasdik olunduktan ~oııra Pı·ust 
şehrimize gclet·<'ktiı. 1vlü tchuı-ı!:lıs \iç 
::ıutH:t :ı:a rt'ıııda biı k::ıc; kere İstanbu la 
gelip gidecek. yııpacağ·ı plıinın tatbi . 
kinı gözden g{!ciroccıttir. Plaın 1 tan 
huldtı kurulacak bır daimi büro tatbik 
cdcr.~ktıı. 

Göziepeqi soyanlar 
yakalandı 

Sun haınrmlaı da GöztcpedP ı.. . 
dükkanlar al'ka tal'aflarmdaki d1Jvar 
!ar delinmek suretilc soyuluyordu 
Zubıtanın ı::ıkı bir takibi netice::;inde 
hm;ızln r diin ele g-eçmislerdir. Bunlar 
Gözü•pcıle kundura boyacılığı yapan 
Şülu·ü ile simitt:i Şab:ın'dır. Ortakla
ma iş :va pan bu iki adam Göztepcdc 
istasyon caddesinde bakkal lzzet'in 
ve Vasil'tn dükkanlarını üstüste ü~er 
kere soymu§lal'dtr. Son olarak da Sü
leyman'ın evinden kursun· borul~rını 
sökmü~lerdir. HtrsJzları~ kullandık -
l::ırı ii Jetler de müsadere edilmiştir. 

s;sikletle1'i ~eriqe 
getirmemişler 

Şohzadebaf!ında bisiklet<;i Mehmot 
Veyai'nin üç bisikleii çalınmıştır. Bi -
sikleti üç çocuk yarımşar saat gez -
mek iiıere almışlar ve bir. daha geri 
getirmemiı;lerdir. Zabıta üc günden 
beri bu çocuklan aramaktadır. 

üsk üdar tramvay 
şirketinde 

Üsküqar Tramvay şirketi umumi he• 
yeti bu sabah on birde şirketin Üskü -
dardaki merkezinde toplanacaktır. Bu 
toplantıda belediye reisi muavinleri ile 
belediye namına mümessiller bu:una 
cak, şirketin bir senelik çalışması göz
den ~eçirilecektir. 

• 
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~Gez·ntiJer i 

Yangın ışığında! 
Habeş imparatorunun kızı bü

tün dünya kadınlığına dönerek, 
yurdunun acılarını haykırıyormuş. 
Ajan•lar, bunu verdiler. F alzat 
zavallı kı:z.m neler söylediğini bil· 
dirmediler. 

Bu sözleri herkesin, aşağı vn· 
karı kestirebileceği için mi ırıstw 
lar, o seste çok QC1 bir şız/anı§ 
gördüklerinden mi yaymağa kat
lanamadılar bilmem. Kendı ha· 
line bırakılan bu çır çıplak hala
baltğın alay alay yer/ere serilisl
ne kimse baş gevirmiyor. 

O bulutsuz, derin göklerde 
uçaklar, demir kanatlarile gii
neşihapıyor, bu haıJa cehennem-
lerinden bomba dolu'ları yağ1yor· 
muş. Zehirli gazlar gövdelerde 
gövdeler kadar biiyük yaralar q· 

çıyormuş-. Dıımdumlarla delik r/e. 
şik Habefliler ölümü özliyorlar
mı§. 

Çelik sipeder, ecel arabaları 
içinde silaha gömülii olanlarla 
çıplak bir kalabalığın çarpı§maSl, 
bir savaş değil1 bir insan avı 

ımrş. Oldifrmeğe doymak ıçın 
hµndn,ı da uygun çare yoktur. 

Eshi cihangir Romu kQhramcm
ları, saraylarından dostlarının 

stu·aylarına sırtla1'1 parıl parıl ya· 
nan zencilerin omuzlarında gider
lerdi. Altın saçaklı , ergııvan kub· 
beli tahtırevanlcırını taşıttıkları 

bu kara yü:ılü ve kcıp kara f'11ihli 
adamların çileleri haUi dol"1om~§ 
demek!... Belki Somalidcr• Ro
mqya c/(inii§ df>; gene böyle k. dife 
sedyeler iistürıde qlgcak. Heı ne· 
fer bir l>a bqğ gibi siyah baı1lı 

srrtlnrg yaslan.arak dönecek 
Diyorlar, ki biitijn silôhlaı l.·or

kunçfur; fahpl zehirli gaılnrrn 
açtığı yaı-aları anlatacak llilı na
ha hiç bir dil bulamadı Uı• \ a· 
rpları alan adama öliim, biı çöl 
yolcıısur.a buzlu bir bardak limo
nata kadar gÖ•el ııe tatlı göriıni'r. 

'' Bo,.jiya,, ları zehfr ustqs1 lıi
len tarih , bundgn. şonraki yap
raklarmda rtNeron, u kuzu Btll sa 
yeddfr. 

AvrQpa, formül peşinde üç· 
ler, beşler2 on sekizler ardında 
ko5arken, beride koca bir millet 
boiazlanıR clurnyar. Y okıa bu, 
A1'rupaya gelecek saı.ıaıların kor
kunçluğunu gösteren bir örnek ol
sun diye mi böyle kendi haline bı
rakılmı~tır ?... Yangın, dernek 
ı~ık gibi ele krıllanılabilirmi§ !. 

S. <;ezgin 

İKİNCi SUBE MERKEZ MEMU~ı ~GU 
Polis ikinci §ube birinci kısım mer

koı memurluğuna İzmfr merkez mo· 
m4rlarmd;ın Bay Hulusi tayin ~il .. 
miştir. Bay Hulusi dün g~miş vHzif-e
sine ba~lamıştır. 

70 SERSERi YAKALANDI 
Zabıta dün ı;ehrin muhtelif yerle

rinden yetmi~ yakın serseri toplamı& 
tır. Üst ve başları nerjşan olan bu a -
damların ne iş yaptıkları tahkik c -
dilmektcdir. 

VAI i ANKARAYA GİTTİ 
Vali ve belediye reisi J3ay M4hittip 

Üstündağ dün a.k'şan1ki trenle Anka -
raya gitmjştiı'. Vali Ankaraya bckdı
ycnin 936 bütçesini götürmektedir. 
Dört, be3 gün kal<lıktan sonra döne • 
cektir. 

Aurup:ıda moda nevinden konuş- TRAMVAY SffERlERİ 
tuMan ~eylerdir. 1 Tı aınyay ~irl<etı baz.ı vatmanlaı m 

George clrr /-Jg,,el'i11 ft>rwıef• günde yaptıkları sekiz sefel'lc dokuz 
bof!:;n hize Aıı11rpa nrta sınıfı· ı:;aati doldurmndıklarını nazarı dikka-
nm hürriyet no•talciıi gihi !(eli- t~ alarak yeni bir karar \ef1Pi§tir. 
3'01·. Marka - Beyazıt, Şişli - Bcyp.zrt gj-

M ahine medeniveti rıkmadt. bi hatla1da çalışan vatmanlar sekili': 
M el nl • '- 1. • J "'efeı yaptıktan sonra tramvayların e e yefı Y•Ran, nırsı oymıyan 
· l tubclııJnrmı deijişti.r.erak bir sefeı de 
'"•an ardır. Bu insanlara kızq• f)işli - Tünel, Maçka - Tünel seferi 
"1ll'4n1pr, hidfltıflcrini makineden ·a Jacaklu.rdır. __ ...:_ ___________________________________________ ~------------------------------L....,,.;.=.ı.;,,::..=.=.:.:=..=..=:..._ ____ ~~~~~~ 
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~nkaraf!~n A flJ!'n_ve Ispar~!!al ~ • YK::::~:· okullarda Şark demiryolları şirketi 
ismet inönü'nün soz erı h. d 1 I d I 1ürkçe aersıerine not ısse ar arı top an 1 ar 

Ankarada iken hiç söz söylemek ni • 
yeti olmıyan İsmet İnönünün Afyona 
geldikten sonra neden dolayı bu ihtiya· 
cı duyduğunu buraya kadar verdiğim 
izahat göstermeğe kafi gelir. sanırım. 

Diyebilirim ki bütün Afyon halkı o gün 
hep zafer anıtının etrafında toplanmış
tı. Cumuriyet meydanının dört tarafı en 
kesif bir halk kalabalığı ile dolduktan 
başka evlerin pencereleri, balkonları, 
damları da görünmez hale gelm:şti. lla 
tiplerin sözlerini bütün memlekete du· 
yurmak için kürsünün üzerine bir d 
mikrofon konmuştu. Afyon halkevi re -
isi Bay Galip Demirel ile vali Bay Dur
muş°dan sonra zafer anıtının örtüsü çe 
kildi ve İsmet İnönü kürsüye cıktı. Bu,1 

güzel manzara gerçekten göri:kc~k bi 

şeydi: Çünkü büyük Afyon taarruzun• 
da Garp Cephesi Kumandanı olarak A 
tatürk'ün yanında bulunan ismet İnö
nü zafer anıtının kaidesinde hu tarihi 
hadiseyi temsil eden rölyef kars sıncla 
§İmdi Türk milletine hitap ederek şöy -
le diyordu: 

-" Aziz vatandaş1ar, önü .. de top · 
landığınuz anıt, öze1 manalı yüksek bir 
belsedir. Bununla beraber büyük Türk 
ulusunun bir l~hza kendisini toplıyarak 
dütünmeaini dilerim. Kartnnrzdaki tim
sal herhangi harbin zaferini ebediye' e 
götürmekten daha yüksek ehemmiyeti 
haizdir. Bu bir askeri seferin neticesin
den batka bir teY ifade eder. Bu Türk 
kurtulutunun hakiki remzidir. Milletin 
asırlarca süren ıztıraplan burada dur· 
mut. harici alemin bitip tükenmez zu • 
lüm ve istilaları K.oc:atepeyi atarak Af· 
yon ovasına indiğimiz ıün burada dev. 
rilip yılulmıtbr. Türklerin Afyon ova • 
sına inmek hamleleri Ergenekon efsa • 
nesinin yirminci asırda tahakkuk ettir· 
len hakiki bir tezahürüdür. Vatandat • 
lar, kurtulu$ Türk ır..i1letinin kendi ese 
ridir. Türk milletinin kendi bağnnda ye 
titlirdiği en büyük evladının etrafında 
yekpare olarak baıardığı bir varlık mü
cadelesidir. Türk mi~letinin istikbalde 
uğrayacağı te'11tkeler karş111nda nasıl 
hareket etmesi gerck~iiini öğreten bir 
tecrübe hazines:rlir . ., 

ismet İnönü bu sözlerle Afyon zafeı 
anıtının mana mı ve mahiyetini belirt -
tikten sonra bugünkü dünya şartlarını, 
yine Avnıpanın 1914 yılındaki haline 
benziycn manzarasını, İtalyanın Habeş 
seferini. Aimanyanın Ren iıgalini, her 
iki hadiseden sonra Avrupa devletleri 
arasında yapılan hararetli konuşmaları, 
nihayet Londrada Lokarno konferan"ı 
ru ve fevkalade olarak yine orada top • 
lanan Milletler Cemiyeti konseyini, ve 
bütün bunların henüz sonu gelmiyen 
müzakerelerini. bin bir türlü arsıulusal 
ihtirasların içinde çarpıstığı karmaka • 
rışık meseleleri gözleri önüne getiriyor, 
JÖylcce devam ediyordu : 
-" Dünyanın ufuklan yeniden çok 

wlutla olmuttur. Bu karanlıklar içinde 
biç olmazsa bir nesil hayab için bant 
ve iyi ıeçim ümidi çıkacak mı? Bunu 
yalcm aünlerde söreceiiz. 

Buıünkü anrulusal kaygular bize he.. 
men yakından temas ebnez. Fakat in • 
aanbiın dütünüt ve seçim tanına ya • 
kın umanda yeni bir İstikamet bulun • 
mazsa insanlığın talihi yaman olacak • 
lir. Şimdi Türk milletinin iraı-!esini bir 
daha söylemek için bu toplantıdan isti • 
fade etmek iıterim. Milletler arasında 
emniyet, her millet için \'e umumi su'h 
için mütterelt ve umumi olmabd1r. Müm 
kün olduğu kadar ıenit ölçüde ve müm-ı 
kiin olduğu kadar ıenit saha için bant 
ve ıüvenlik tedbirleri bulmağa çalıta .1 
hm. Yoksa büyük ~ir sahayı yangına 
naruz bırakıp bir kaç parça evi kur -
tarmağa çalıtmak bot bir hülyadır.,. 

Ba§bakan; bu sözlerle bugünkü ar • 
sıulusal tehlike karşısında yeni Türki • 
} enin durumunu bütün dünyaya açıkça 
ilan etti. Daha doğrusu milletler arasın
da gerçekten güvenlik temin edilmek 
isteniliyorsa yalnız bir doğu Afrika sul
hu ve emniyeti, yahut (Ren) bölgesi 
sulhu ve emniyeti için değil, bütün Av
rupa ve Akdeniz memleketlerine pmil 

bir sulh ve emniyte için umumi çalışıl -
ması lazım geldiğini pek güzel anlat • 
tı. Bu arada Türkiyenin kendine göre 
sulh emniyetini temin için çalışırken 

Tüı k milletinin Afyon kurtuluş anıtını 
ve hu anıtın gösterdiği yolu hiç bir va
kit h;ıtudan çıkarmamak icap ettiğine 

isar,.t ederek Türk milletinden and is • 
terli : 

-" Eğer l-u İnsani ide:ıllerimize rağ -
men bu geniş Türk vatanı yeniden b"r 
tehlikeye u'?rnrsa Milli Mücadelenin "lk 
günleı-ind,. olduğu gibi \•atan müdafa • 
a•ını erkek, kadın ve çocuk bütün m:l
lete ait bir vnife olarak kabul edece . 
ğiz. Bütün ır.ilJet, baıbuğu Ata!ürk'ün 
etrafında yekpare olarak onun emrinde 
ve onun 7.i'lfcr yolunda hareket edece . 
ğiz. Ederek miyiz? Cevap İsterim!,, 

O vakit Afyon kurtulus anıtının et
rafında toplan;ın ve İsmet fnönü'nün 
bu sözlerini can kulakları ile dinliyen 
bütün vatan rlaşlar haykırdı: 

- Edecctiz! Var olsun Abtürk! Ya 
şasın Türk!,. 

Binlerce vatandasm en gür sesleri ile 
haykırarak ettikleri bu and İsmet tnö • 
nü'nün sualine karşı sanki doğrudan 
doğruya Türk miletinin cevabından baş
ka bir şey değildi. Onun için Afyon anı
tının dile gelmis bir parçası gibi söz 
söyliyen İsmet İnönü bu andı alınc;ı 

müsterih oldu. Ondan sonra şu sözlerle 
bu tarihi hitabesine nihayet verdi: 
-" Ben de ııize cevap vere)•im: Yeni 

tehlikelere karşı dıı1 muhakkak müzaf -
fer olacağız. Büyük bir milletin kendi 
kudretinden ''e kendi fedakar1•ğından 
emin olması onun arsıulusal alemck 
faydalı olması için feyizli bir kaynak -
tır. Türk~er bu anıtın önünden, Türk 
milletinin müdafaıt1r için bütün varlık • 
lannı fedl'I etmek aşkını yüreklerinde 
tazeliyerek ıeçeceklerdir .,, 

PSIM US 
(Arkası var) 

Polis h aberleri· 

Balığa çıkan iki 
gençt~n ha ~er yok 

Bakırkö) ünde oturan Suat ve ls -
met isminde iki genç cumartesi günü 
motörlü bir sandalla balık tutmak ü
zere denire açılmışlardır. Bir kilo ka
dar da benzin bulunan sandalda iki 
genç balık tutarlarken fırtına çık · 
mış ve sandal dalgalara kapılarak u
zaklaşmış, gitmiştir. 

Gençler gece dönmeyince aileleri 
telaşa düşerek polise baş vuı muşlar • 
dır. Zabıta muhtelif yerlere telgraf 
çekmiştir. Dün akşama kadar kayıp 

gençlerin aileleri de motörle bir çok 
yerlerde araştırmalar yapmışlarsa da 
gençlerden bir iz bulunamamıştır. 

DÔRT ESRARKEŞ YAKALAN -
Dl - Tophanede Berberler sokağın
da 22 numaralı dükkanda yatıp kal
kan ve orada arzuhalcılık yapan Ali 
dükkanına Rasim, Ahmet, Dimitri, Ab 
durrahman isminde dört sarhoş almış 
ve esrar içmeye başlamışlardır. Bun
ların hali zabıtaya haber verilmiş, an
sızın baskın yapılarak hepsi yakalan
mıştır. Dükkanda bulunan 12 gram 
esrar müsadere edilmiştir. 

TRAMVAYDAN DÜŞTÜ - Sir -
kecide Karadeniz otelinde oturan Ga
ziantepli Sabri Çenberlitaşta 140 nu • 
maralı Maçka - Beyazıt tramvayın
dan inerken düşmüş, başından yara . 
lanmıştır. 

SALINCAKTAN INF:RKEN 
Balatta Karabaş mahallesinde otutan 
sekiz yaşında Liya salıncaktan iner • 
ken düşmüş. yara1anmı!3, hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

AY AGI KAYMIŞ - Balatta otu • 
ran camcı Bünyamin Haydarpa~ada 

konmu9or mu? 
Yabancı ve azlık okullarında türk

çe derslerine azami ehemmiyet veril -
mediği ve karnelerde de türkçe, ta -
rıh, coğrafya derslerine not konma
dığı ileri sürülmüş, bir okulun da kar
ne resmi bir gazete tarafından o •sıl -
mıştı. Dün bu mesele etrafında n.ul 
tür direktörü Bay Tevfik kendisııe gü 

1 
rüşen bir yazıcımıza şunlat'ı soylcıı11E 
tir: 

"- KiWür dersleri talilııatııamcsi 

mucibiııce biitiüı yabaııcı 11c azlık o
kullaı 11ıclu kültiir dersleri11e lıboıw 

kadıır ehem mi yel ı:eı'ilmektcd İı". Ve 
bıt deı·slcı in iki faııcsiııdcıı 11111 l'llf /ak 
olanııyanlar sınıfta kal?rlar. Bu <lcrs
leri okutcııı öğretmenler de talimatna
meye güre talebeye 11ot vcrirlrr. Bıı 

notlar karnelere geçer 1'e bir ga -
zctenin bu notların karnelere ge{ mecli· 
{ji hakkmda yazdığı yazı asılsızdır. 
Okul öğretmeni heııiiz notunu idareye 
t'ermenıiş olal>ilfr. Yahut 1.:anıe sahibi 
talebe, tiirkçe dersi imtihanında bu -
111nmamış uc mazeret imtihanına kal
mıştır. Bıt şekil ayni ::amanda Türk 
okıtllarıııda da vardır. Mazeret imti -
hanına kalan talebenin kanıcsinr geri 
bırakılan ders hakkında bir şey 

yazılma::: sonra imtihan yapıl11 ve 
karnede boş kalan kt.mn doldıtrulıır. 

ismi geçen Senplii~eri okulunda da 
böyle bir vaziyet olabilir. Bu durum 
kültiir i.<tpe1dcrlerimiz tarafından tet
kik· erlilrrck ve soııııç anlaşıl.acal..-t ır .. 

23 Nisan Bayramı 

Toplantıdan bir görünüş. 

Şark dcmiryolları hirscclarları umu •/ 
mi heyet topiantısı dün Sirkec'd ki 
Şark demiryolları merkezinde yapılm ş 
tır. Toplantıya Bay Burhane tin baş 
kanlık etmiş ve Paristen gelen murah -
haslardan Obanel, Malzal ve Piyer Baki 
bu toplantıya iştirak et niş'erdir. An • 
karadan gelmiş bulunan mü aka!at u 
mum müdürü Bay Rifat ile başmüfet -
tiş SaHihattin de içtimada hazır bulun -
muştur. Toplantıda idare heyeti ve mu· 
rakıp raporları okunmuş. hissedrırlara 

bu yıl 'f.: 3 temettü verilmesi kararlaş 
tırılmıştır. 

Umumi heyet Rene Bondon'un ye -
rin~ Prouharon'un intihabım tasdik et • 
miştir. Bundan sonra idare mecl'si aza· 
lığı seçimi yapılmış. Mustafa Ozil, 
Marscl Malzal. Pierre Bacle, Prouharon 

azalığa seçilmişlerdir. Bay Cevd tin mO 
rakıp ve Bay Serverin de yedek mura • 
kıpliklcri kabul edilmiştir. 

Dünkü toplantıda ruzname harici o • 
!arak Şark Şimendiferleri şirketinin hil
kiımetçe satın alınmasına dair konuş • 
malar olacağı yazılmıştı . Kendisi ile gö 
rüştiigümüz münakalat umum müdürü 
Bay Rifat, bu hususta hiç bir şey deme· 
ğe mezun bulunmadığını söylemiştir. 

Ayrı ayrı görüstüğümüz Fransız rrıurah 

hasları da şirketin satın alınması mev • 
zuu etrafında bir şey söylemiyecekleri • 
ni bildirmişlerdir. 

Fransız murahhaslarının her üçü iç • 
timadan sonra Parise hareket etmek Ü· 

zere hazırlıklarını yapmışlar ve dün 
gece hareket etmişlerdir. 

KAğıt labrlkasında 
bazırlıklar bitti 

-

23 nisan Çocuk bayramı programı
nı tesbit etmek üzere Merkez heyeti 
bugiin öğleden sonra bir toplantı ya • 
parak programı hazırlıyacaktır. Her 
okul kendi mıntakasında bulunan o -
kulların öğretmenlerile konuşarak bir 
program yapacak ve merkere verecek
tir. Merkez de bunlara göre genel prog 
ramı vücuda getirecektir. 

idman ıenlikleri 
Kültür Bakanlığı her sene yapılan 

İdman şenlikleri için esaslı bir tali • 
matname yaptırmıştır. Bu talimatna
me bundan sonra hiç değişmiyerek 

aynen tatbik edilecektir. 

Başbakanın lzmitte söyliyeceği nutuk 
büyük bir alaka ile bekleniyor 

idman şenlikleri her sene mayısın 
sekizinden sonra gelecek ilk pazar gü
nü yapılacaktır. O gün sıcak 10 dere
ceden azsa ,enlik gelecek haftaya ka
lacalt gelecek hafta da hava yağmurlu 
olursa ertesi haftaya bırakılacaktır. 
Bu sefer de hava yağmurlu ve soğuk 
olduğu takdirde İdman şenlikleri o 
yıl hiç yapılmıyacaktır. 

Talimatnameye talebenin kıyafet 
durumuna ait maddeler de eklenmiş 
tir. 

Askeri mektep 'erde 
imtihanlar 

Askeri liselerde imtihanlara 6 ni
sandan itibaren başlanacaktır. Bakan
lık şehrimiz kültür direktörlüğüne yol 
ladığı bir tamimde askeri liselere res
mi lise öğretmenlerinden bir mümey
yiz gönderilmesini bildirmiştir. 

iLK TEDRiSAT IBPEKTERLERI 
- İlk tedrisat ispekterleri bugün öğ
leden evyel kültür direktörlüğünde 
bir toplantı yaparak ilk tedrisat işle
ri etraf mda görüşeceklerdir. 

FiZiKÇiLER CEMiYETi TOPLA
N/YOR - Arsıulusal Fizikçiler cemi
yeti 12 ile 16 mayıs arasında Londra
da büyük bir kongre yapacaktır. Bu 
kongreye şehrimiz üniversitesi de da
vet edilmiştir. 

IOPLAN f lLAR 
•Tüberküloz cemiyeti 31Mart1936 

Sah günü saat 18.30 da Cağaloğlunda 
Etıbba odası salonunda toplanacaktır. 

İzmit, (Özel aytarımızdan) - 1z ·ı 
mit kağıt fabrikasının 15 nisanda baş 
bakan İsmet lnönü tarafından büyük 
törenle açılacağını bildirmiştim. 

Fabrikanın bütün inşaatı, pavyon
ları, daireleri nihayet bulmuş, yalnız 

Kirez deresinde yapılan su tesisatının 
montajı henüz bitirilememiştir. Bu -
nun da ikmali için geceli gündüzlü 
bir çalışma vardır. 

Fabrika makine ve kazanlarının 

iıdeme tecrübelerine başlanmış ve mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. Fabrika 
kazanları ilk defa fabrika müdürü Bay 
Mehmet Ali Kağıtçı tarafından yakıl
mış ve lzmitin havasında fabrika ba
casından çıkan dumanların ince, uzun 
şeritler çizerek helezonlaşması halkın 
coşkun alkış tezahüratile karşılan -
mıştır. 

Fabrika ilk yıllar guete kağıdı, 
kese kağıdı, çizgisiz ve çizgili yazı ka-

YÜRÜK ALI PLUI 
Büyükadada Yürilkali plajında ye

niden yapılacak tesisat münakasaya 
konulmuştu. Müddet bittiğinden mü -
nakasaya gireceklerin zarftan bugün 
saat on altıda belediye daimi encüme
ninde açılacaktır. 

Münakasaya Türk mimarlan ve 
mühendisleri girmektedir. Onar bin 
liralık bir masrafla Yürükali plajın
da beton yıkanma yerleri i elbir ga • 
zino yapılacaktır. Plajın diğer tesi • 
satı da gelce .. ;, sene eksiltmeye kona
caktır. 

TÜRK KUŞU 

ğıtlarile kı.ı.rtorı çıkaracak ve ınalze • 
emsinin çoğı. ıııemleketimiz içinde is
tihsal edilen maddelerden olacaktır. 

Fabrika için işçi yazılmasına da 
başlanmıştır. Şimdilik 500 işçi çalışa
cak, bunun 350 si kadın olacaktır. 

İzmit kağıt fabrikasının açılış gü
nü Körfez bucaklarının ekonomik ha
yatının en büyük bayramı olacaktır. 

lsmet İnönünün o gün vereceği söylev, 
Atatürk dünyasının, yükseliş, yaşa -
yış, renk ve hayat buluşunun çok can· 
lı bir ifadesi olacak ve bütUn dünya
da derin ve köklü izler bırakacaktır 
Töreni müteakip gece fabrika salon
lannda eşsiz bir süvare verilecek, bu 
suvarede bir çok vekillerimiz, meb'us
larımız ve dost Sovyct Rusyanın de
ğerli mümessilleri bulunacaktır. 

İzmit halkı fabrikanın açılış gU • 
nünün bayramını sonsuz bir sabırsız
lıkla beklemektedir. 

-s 

KÖMÜR ISTİHSALATIMIZ 
1935 yılında Havzadaki kömür is• 

tihsalatımızın miktarı 2.340,991 ton 
olarak tcsbit edilmiştir. Bu miktarJD 
yüzde otuz ikisini Ereğli şirketi ocak· 
ları çıkarmıştır. İstihsalin Türk li .. 
manlarına verilen miktarı 1.893.976 
Türkiye pazarlarına hamule ve etra " 
fına verilen miktarı 963,159, yabancı 
pazarlanna yapılan sevkiyat 749,960 
tondur. Türkiyeden 1935 de en çok kÖ
mür alan memleket ise İtalyadır. 

TAMiR EDiLECEK CAMiLER 

Kadıköy vapuruna binerken ayağı ---------------•! 
Hava kurumunun Türk kuşu oku -

lundaki çalışması gün geçtikçe ilPrle
m(.'ktedir. Yakında lstanbulda, lzmir
de, Adanada ve Bursada da birer şu
be açılacaktır. 

Evkaf direktörlüğü seyyah ıne"" 
siminin gelmiş olduğunu göz önünde 
bulundurarak son fırtınada minarele
ri ve muhtelif yerleri hasara uğrıYaJI 
camileri bir an evvel tamir ettirıııd8 
karar vermişti. Fakat minare ve ca • 
mi kubbelerınin hepsi, tamir eden ult' 
taların pek az olmasından dolayı he • 
nüz tamir edilememiştir. 

kayarak denize düşmüş, etraftan ye -
ti"enler tarafından kurtarılmıştır. 

EV TAMiR EDERKEN - Ko a • 
mustafapaşada sebzeci sot·a~nda o • 
turan 14 yaşında Yusuf ile ağab yisi 

laman dün kendi evlerinin çatısını ta
mir ederlerken İsmail 'in damdan at • 
tığı bir direk Yusuf'un haşma düşmüş 
ağır surette yaralamıştır. 

Çocuk hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bu şubelere girmek için heveskar 
bir çok gene Hava kurumu merkezine 
şimdiden baş vurmuşlardır. 

BugUn tamir edilmesi lAznn gelell 
14 kadar cami daha vardır. 

Biliyor musunuz? Dünkü posta ile mevsimin en yeni ,~iman ve lngiliz 
modelleri geldi. VAKiT Moda salonunu görünüz! 

Arılcara c'!ddesi • 
J S 1ANB U L
Tele/ on: 24370 
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BIJlll tavla mlsaba· 
kamızaa lçlaclıl 

Dün gece Veznecilerde Altınyuva 
kıraathanesinde yapıldı 

---------
Büyük ta'•la m.iisabakamızın iiçün-ı 

c:iisii dün akşam Veznecilerde Altın 
Yuva lnr~thanesinde )apıldı. Bura
daki müsabakaya girenler diğer yer. 
lerdekinden daha fazla idi. Yirmi 
sekiz. ki~i gelmişti. 

Kuralar cekilince çiftler ~u şekil. 
dl' cliiştü: 

Ray K .. - Bay Niyazi Keskin. 
Ray Niyazi Erim - Bay Enver. 
Hay Hii.'4eyin Hakkı - Bay ~rif. 
Ray Hafız Ctımal - Bay Nesimi. 
Hay Hilmi - Bay .Necmi. 
Ray 1'~ikret - Bay Şevket. 
Bay Nedim - Bay Mehmet Said. 
Bay Abidin - Bay Yervant 
Ray Remzi - Bay lsmail. 
Bay Baki - Bay Abdurrahman. 
Bay Rifat - Bay Ziya. 
Bay Aleksan - Bay Omer. 
Bay Talat - Bay Hayri. 
Bay Osman - Bay Esat. 
Müsabakaya tam sekizde başlan-

dı. tık olarak Bay Niyazi Erim, kar. 
tısındaki hasmı Bay Envert yendi ve 
bq suretle ilk beşin galibi oldu. Bun
dan eonra sırasile diğer oyuncular da 
karşılarındakileri yendiler. 

Galipler ile mağluplar ikinci beşi 
perşembe günü gecesi saat yedide 
aynı kıraethanede oynayacaklardır .. 
Berabere kalanlar tekrar ayrılma 

partisini hakemin lüzum göreceği o
yun adedile oynıyacaklardır. 

Son ~ilen galipler de aynı gece 
karşılaşacaklar ve bu sefer de hasım. 
tarını yenenler mıntaka şampiyonu o. 
lacaklardır. 

Dün geceki müsabakanın tafsila- ı 
tını yarınki sayımızda yazacağız. 1 
DIJRD0NCt1 MlJSABAKA.VIZ 
AKSARAY' DA 

Dördüncü müsabakamız Aksaray. ! 
da Valde camii karşısındaki Vardar 
kıraethanesinde yapılacaktır. 

BEŞiNCi MOSABAKAMI Z 
BEYOGLUNDA. 

Vardar kıraethanesinden sonraki , 
beşinci müsabakamız Beyoğlu cihe. 1 
tinde olacak ve altıncı müsabaka için 
tekrar İstanbul tarafına ge~iJecektir. ı 

Müsabakalarımıza girmek için 
henüz kaydolunmıyanlar idarehane
mizin yanındaki V AKIT kütüphane. , 
sine gelip bir an önce isimlerini kayd 

1 et tirmelidirler. 

Gençlerle haşhaşa l 
mek kendime fazla bir kıymet atfet- ' 
mek olur. 

(0.ıyum 1 incide} ' 
l'en bir kalabalık, bu mütekabil teşhir 

1 

lerin topunu birden kabul ederek hiç 
kilrlaede bir kıymet görmediğini ra -
hatça ilin etmeğe hak ve cesaret alı
Yor. Hececiler denen neslin değersiz 
0ldtığunu kabul edemem. Fakat ondan 
lataraki nesil de TUrk edebiyatına bir 
Ço~ iatrn ve bir iki pek güzel isim ver
lllıştir. 

- Eski ve yeni edebiyatımız için
de beğendikleriniz! 

- Bir çok adamı, bazılannı hemen 
bütün eserlerile, bazılannı bir tek 
eserile ve nihayet bazılarım da bir kaç 
sayıfası veya bir tek §iiri için beğen
mişimdir. Bir bir saymak çok uzun , 
olur. İsim vermiyeceğim. Sade şunu 1 

nt!A .._.._....-..._ ---·- söyli1eytm ki1 türkçede en fazla oku- ' 
V!!:i ou\.KTNft.u ~:ıı::-.& mut oıa~ eaer Hanıtd"bı ,.,,nten,. 

- Dünkü ve bugUnkü edebiyatı - idir. Ondan sonra ''Aşkı Memnu,, gelir. 
lllız hakkındaki fikriniz? Romancı olarak Halit Ziya' dan sonra 

- Dünkü edebiyatın ve bugünkü 
~biyatın hudutları nedir? Eğer diln-
U edebiyat Tanzimata kadar gelen 

eQebiyat ise onun hakkındaki malfl -
ftıatırn umumi hatlannı bilmekten ve 
en rrıeşhur parçalarını okumuş olmak
tan ileri geçmez. Ancak bunları belJer 
~ okurken duyduğum alaka ve aldı-
6ırtı haz pek derin ve büyük olmamış 
deınek ki, daha esaslı bir surette ali
llaya beni sevkedememiş. Fakat dün
lıı:ii edebiyatın manası söyliyenlerin tel 
ltinlerine ve yaşlarına göre değişiyor. 
~ on, on beş yıl evvele ait kimse
lerin dünkü edebiyata mal edildikle -
tini görüyorsunuz. Ben dünkü edebi-
1atıa divan edebiyatını anlıyorum ve bu 

en sevdiklerim Halide Edip'le Yakup ' 
Kadri'dir. Fakat son Türk edebiyatı
nın otuz .)'lllDI alacak bir edebiyat ta
rihi yazmağı kaç senedir düşündüğüm 
ve bu arzudan hala vazg~mediğim 

için en yenilere kadar bir çok muhar
rirleri okuyor ve roman sahasında Ha 
lit Ziya'yı geçeni bili görmediğim ve 
mesell mizahta Yusuf Ziya'ya henüz 
bir rakip bulamadığım halde gene; 
neshi bilhassa tiirde kuvvetli ve ü -
mitli görüyorum. Roman dünyasına 

ise bu nesil henüz girmemiş gibi ve 
hikaye sahasında Sabahattin Ali yal-
mz gibidir. 1 

- En çok beğendiğiniz eseriniz? 
- "En çok beğendiğim bir eserilt' 

yok, zararsız bulduğum yazılanın var. 
Bunlar arasında (Kanlıcanın bir ya -
lısında} isimli büyük hik&yemin ba - ' 
zı parçalan bulunmil.ktadır. , 

edebiyat hakkında fazla bir bilgim ol
madığını, ona dair söz söyliyemiyece
firni itiraf ediyorum. Bugünkü edebi
Yat ise bence Garp edebiyatlarının ya
hut sadece Fransız edebiyatının tesir-
leri altında vücut bulan ve ta Şinasi RAMi dJliBIJSI ERi i 
ile Namık Kemal'den başlıyarak bu - Bir yıldan beri Sultanahmetle Ra- ı 
gilııe kadar gelen edebiyattır. Bu hu- mi arasında işlemekte olan otobüsle
dut içinde ise, birbirlerinden mutlak 

rin Sirkeci ile Rami arasında işleme-8Urette ayrılmış nesillerin mecut ol-
madığı kanaatindeyim. Nitekim bir _ leri için belediye fen heyeti tarafından 
birlerini şiddetle red ve inkir edenler yapılan tetkikler iyi netice vermiş ve 

otobüalerin Sirkeci ile Rami arasın -lra.amdaki esaslı benzeyiıleri bulmak 
hiç de güç değildir. Binaenaleyh ben da işlemelerinde bir mahzur görülme-
bu edebiyatın her devresine mensup miştir. Otobüsler bir kaç güne kadar 
bazı şahılyetleri sevebiliyor ve her seferlerine başlıyacaklardır. ~ 
devrile de alakadar olabiliyorum. Ml- ~El flATLARI i 
'ela en yenilerden Salt Faik'ın, evvel· Son günlerde Atpazannda satılar 
Ce de söyledlğim gibi hayraniyim. Ber eşek fiyatları bidenbire otuz liradar 
l'ak, taze, yepyeni san'atine, insana e- elli liraya kadar yükselmiştir. Bunr 
'İni yazmak pek kolaymış zannını ve- sebep, Yunanistandan gelen bir hay -
ten fakat epiz lisanına hayranım. van tüccarının Yunanistana külliyetl; 
li'akat bununla beraber en iyi Garp mü miktarda eşek göndermesidir. I 
eııiflerinin kuvvetli mantığı ve mut- . il nso 
lak vuzuhile eski Şark milnşiliğinin ALMAN BAŞ KONSul ! 
~tUn hünerlerini birleştirerek o gi • Memleketimizdeki Alman baş kon-
l'İıglhlı, o iıtitradlı, o otuz, kırk, elli solosu Bay Fabriçyua'un Almanyanın 
latırlık cümleli Sait Paşanın hatıra- Bükreş elçiliğine seçildiği haber alın- 1 

larını da büyi.\k bir zevkle, meftuni - mqtır. 
htıe okuyorum. ~p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ıl 
~YAPMAK İSTİYOR. KİMLERİ 1 Ge lenler, Gide ni• 

BEGEN1YOR? BOVYBT TiCARET lltlllESSI 
- San'at hayatınızda ne yapmak LI - Memleketinden çağırılan Sovye 

llti)'ammus? ticaret mUmeuili Vorobiyef dün Gu -
1 - Korkarım ki bu ıuaJe cevap ver- ruzya vapurile Odeeaya gitml§tir. ı 

DıtbakanımıE 

~~~,y:ns:!~i~:~~~,~::"Ri.: ( Kırkından Sonra 
tu Aras'ıu yolda hıç bır memlekete i 
u~amadığı takdirde bu sab~b ıjChri - ~~ Aza n 1 r e ne ş i r p a k a ar 
mıze varması beklcnmekteuır. 

1 
A ~••r .n
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TRAMVAY ŞİRKFTINDE Yazan • .5ermet Muhtar Aıus 
1 
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tinin senelik fa~liy~t .raporu. o~unmuş - Bizim eski nazınıı l\.Oııagııı· ı 
aynen kabul edılmıştır. Eskı ıdare a- daki selamlık misafir odasını pör 
zaları, yeniden seçilmişlerdir. ,d· d H ~ bilirsina söy 

ŞEHiR MECLiSi me 1~ ~me. O:. ' 
lemesı zaıt. .. 

Şehir meclisi nisan toplantısının Salonun dö~emesi davaması 
birincisini yarın saat ondörtte ~apa : ld k tafatlı dı. Penc~reler . 
caktır. Bu toplantıda 933 senesı kat'ı 0 u ç~ şa .. Y .. 
hesabı hakkında hesap encümeninin de, yem usul, dumduz sallandınl 
mazbatası okunacağı gibi sular idare- nuş ipek perdeler ve aşağıya ka
sinin 935 yılı plançosu da gözden ge- dar çekilmiş, çiçekli, tenteneli 
çirilip tasdik edilecektir. ıstorlar ... Etrafta ayni ipek ku -

Parasız 
Doktor! 

Dün bir çok oku
yucularımız mua

yene edildiler 
KURUN okuyucularına yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu . 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is
tifade etmek için sadece KURUN 
okuyucusu olmak ve neşrettiği · 
miz kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye · 
ne için yetecektir. Kuponlarmuzı he
men kesip biriktiriniz. 

MUAYENE YERLERi VE CON. 
LERI 

İstanbul için muayene yeri KU 
RUN idarehanesidir. İstanbul tara · 
fında oturan okuyucularımız A " k. 
ra caddesin~e Kurun idarehanesi ya
nında "V AK.l'I" kütüphanesiı:ı.e miı 
r.acaatJa bh'llfflı'cınrıeri kuponbirdar 
yedi'sihi g<ssterdlkleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi 
terini JT1uaven~ ettirebileceklerdir. 

MUAYENE BAŞLADI 
Dünden itibaren muayene başla• 

mış, KURUN okuyucularından isti • 
yenler gelerek kendilerini muayene 
ettirmişlerdir. Doktorumuz istiyen 
terin tansiyonuna da bakacaktır. 

İstanbul tarafında ikinci muayene 
gelecek pazartesi günüdür. 

USKODARDA 
Uaküdar için muayene yerimiz Us. 

küdarda Ahmediyede eczane yanın 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 

okuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka · 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlene KURUN doktorunu ken . 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

KUPONLAR 

ı • 

maştan kanapeler, koltuklar, he 
zaran sandalyeler... Karşılıklı . 
yaldız kaplı iki ayna konsol; kon. 
solların önünde bronz şamdanlar. 
biblolar, çıplak kadın heykelkri. 
Bir piyano; piyanonun üstünde 
meşhur musikişinaslardan bir ka-
çının büstü ... 

Dana bu gibi bir yere ilk adı 
' ' mım atıyordu. Zaten sersemlemit: 

olan zavallı, alıklaşmıştı. Ebe ma. 
1• rlam içeri girerken, Horozyan ye~ 

lere eğilerek reveranslar yapa ya 
pa karşıladı : 

- Buyur düşesim !.. Stüasyo 
nunu ve gradosunu sana opara 
van eksplike ettiğim ekselans• 
prezante etmek ilem şarmeyim ! 

Dana. gelene yerle beraber 
ı,andilli temennahı çakıp elleri 
göğsüne bağlı, gayet hürmetkar 
bir vaziyette durw·ken, içinden 
diyordu ki: 

- lsmi düşeş amma bu daha 
ziyade dübaraya benziyor. 

Ebe madam, kalantor kılıklı 
misafirini görünce Kaf dağındaki 
burnunu indirmişti: 

- Trczanşante ekselans!.. th
bin ... Pardon, konveraasiyoiı pel
nıel yapıyogum. Ne zaman başh
vogum Osımmhca konuşmak, ben 
<.;abuk kaput!.. 

Saplı gözlüğünü gözlerine tu • 
tarak elini uzattı; elleri sıktı. ( 0-
tt\gunuz) dedikten sonra: 

- Bitte, pardon, af ediyogsu
nuz ! 

Diyerek telil.şlı te13.şh salondan 
çıktı. Dana, Aıiin'in kulağına mı· 
rıldandı: 

- Sahi N cnıçe kraliçesi kadar 
vekarlı be !. 

Maiyet madama gene söh in 
etti. O da, patronu gibi 7"!. huçnk 
milletin diiline çalar Çitrefil bir 
ağızla Artin'in kulağına bir şey -
ler fısıldadı. Artin, açığa döktü· 

- Ekselansımla aramızda me
rasim yoktur, seremoni soğukluk
ları mefkuttur ... Direktrisim, pro
pozisyonunu izhar et, sanfason 
ifade kıl! .. 

Kuponların neıri devam edecek -
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı• 

raaına riayet etmeye zaruret yoktur 
Tarih sırası ne olursa olsun yedi ku- ı 

pon gösteren her okuyucu bir kere 
muayene edilmek hakkını kazanmı! 
demektir. Bu itibarla kupon biriktir
memiş olan okuyucularımız istedik · 
leri günden itibaren kupon biriktire
bilirler. 

Direktiris, ifade etti: 
- Şenu, bir, vina, likör, odövi 

etsetera vermek yok; ama bu ma· 
jorite için, siz için değil... Zagen· 
zi, dezirevu biğaz aperitif? 

Dana, ne diyor diye bakarken 
Artin izah etti: 

- Ebe düşesimin sol desti ne 
mütalea yürütoor bilirsin? .. Deor
ki burayı vizite edenlerin ekseri-Beyoğlu ve Kadıköy okoyucuları. 

mız için temin etmek üzere bulundu 
ğumuz muayene yerlerini, muayene 
günleriJe beraber yakında ilin ede · 
ceğiz. .... ·-----·-----· .. ··-· ·-· --ı 1 

1 Parasız 
i Aluaqene kuponu 1 

Bu kupondan yedisini biriıc.ı • 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. i 
·············-······················ .. --...... 

! 
yetine bira, şarap, likör, rakı, kon 
yak ve sayire gibi mevat ita etme

' yiz amma sizlere, asalet ve ali -
! cenapltğınızdan ötürü, aperitif. 

Yani caramkçur kabilinden meş • 
nıbatı verebilmeğe amadeyiz! 

Dana, cevabı yapıştırdı: 
- Hayhay, içeriz ... Konyak 

rakr, şarap, herhangi biri olursa 
olsun makbulumüz !... Yalnız bira 
yı geç ; zira gümrükt~ hammallı -

' ğımrz yok! 
Kadma hitap etti: 
- Biradan gayri hangisi ko -l 

layda ise onu emret hemşıranım t 
Hacı: (Acaba . Angeliki'me 

rnstlıyacak mıyım yoksa rastla • 
mıyacak mıyım? Beni görünce ne 
hale girecek?.. Bu ~bi bir yerde 
tesadüf edişindtm, fenalaşıp kene 
dini pencereden mencereden at • 
masın !) diye helecan içindeydL 
Helecanını ıiçki ile alt etmek isti
yordu. Filipte içtikleri uçup git • 
mişti. Yardak madama dışarı çı 4 

kınca Artin'e sordu; 
- Bizimki görünmüyor! 
- Sabret ciğerim. Sabr ile Ü• 

züm koruğu helva, dutun yarpa • 
ğı da atlas olur!. 

8, 10 dakika kadar geçti. Ge 4 

len giden yok. Hacı sabırsızlanr • 
.yor, mühendis de diyordu ki: 

- Tut ki validenin karnında.
sın. Dokuz ayı atlattın, geri kalan 
on günü de savdın, şunda kurtul
mağa beş on takken kalmış. Bin
dir azılarını birbirine, dişini sık! •• 

Bekletmelerinin sebebini de 
söylüyordu: 

- Cenahının direktorluğun • 
d:m, ekselanslığından girişip pi • 
yazları bastık, karıların gözlerini 
dışan uğrattık. Huzurumuza ka~ 
laşmış, tüyü dökülmüş tavuklar, 
hindiler, kazlar getirmeecekler; 
cevanibin en körpe, en şirin piliç
lerini, hindi ve kaz palazlanır te
darik edecekler. Pek gizli fırıldak 
çeviren daa hususilerinin f otoğ • 
rafyalarını irae edip intihabmuz 
üzerine adreslerine adam salacak
lar; onları arabaya oturtup aya • 
ğımıza celbedecekler ... 

Dana, sakal kaşırken kendini 
tutamadı: 

- Eyneaaera veNüreyya ! .. Bu
raya düşüşümüzün sebebini unu
tuyoruz abirader ... Biz bu haneye 
niçin geldik? 

Artin bir elile bıyığını bura • , 
rak, öbür elinin de parmaklarını 
şıkırdatarak, oynar gibi gerdan 
kırıyordu: 

- Kef etmeğe, denınu bahar 
etmeğe, etraf erbaamızda civciv
ler civil civil cmldaşırken ööröö 
etmeğe şitap eylemiş horozlar de
v ·1· ., gı ız. 

- Orası öyle fakat maksudu 
ash neydi agözüm? .. Ne diyordun 
ismine, Angeliki mi Angero mu! 
O mabude burada mı, değil mi 
diye ortalığı bir kolaçan etmiye • 
cek miydik?. 

- He, planımızın bir pragra
fı da o idi ya!. 

Ağzından pek yavaş ve sudan 
çıkan bu (he!), Hacı'yı gene şüp
heye düşürmüştü. Artin öğüt ver· 
mekten de geri kalmıyordu: 

- Gümrük hammalı değiliz 
demekliğin ve birayı red etmek • 
liğinle bu madrnbazlann ekmek
lerine yağ ve bal sürdün. Aperitif 
deyince onlar konyak, düz, mas
tika getirmez ; ameı·, vermut, şar
tröz, benediktin gibi damlası bir 
dirhem gümüş kıymetinde ıvır zı. 
vırlar getirir. Daa fırsant bulur • 
larsa şişesi napolyona, isterlinge 
dayanan şampanyaları da taşıyıp 
dururlar. inekten süt sağar gibi 
paramızı sağarlar. Sağmal inek 
değiliz. Bu~iarda avanaklık sök• 
mez. Gözü açık llnlunmalı, kata
kulliye gelme 

Alınacak h eketi de gös 
teriyordu: 

(Arbsa .., ). 
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Dil VAZILARI 

"'Erkek,, Anlan1lı Kelimeler 

ERK l 
(Er) ıöriindı.;n çrkan çok değerli 

Tiirk kelimeleri arasında en önemlilc • 

Bundan önce (''kadın" anlamlı keli- herler. 19,15 muhtelif pll\klar. 20 kuvartet. 

meler) in analizi için yazdığımız yazı-1 
!arda ( 7) gösterildiği gibi "kadın" ke· ı 
limesi ile bıı anlama gelen bütün kc -
linıeler, kl!vvet ve kudret sahibi olan er 
keğin en yakın muhitinde, bitişiğinde. 

onunla daima bir ve beraber olan, onun 
mütemmimi mevkiinde bulunan muhte
rem bir v,.rlık anlatmaktadır. Halbuki 
"dişi" kelimesi hu vaı-ıflardan uzaktır. 

Bunu göstermek için burada - istitra
den - "dişi" kelimesini anali?. edelim: 

Bethofcn r plak ı. 20,3U ııtüdyo orkestraları 

2 ı ,30 ııon ha herler Saat 22 den sonra Anaı,lo 

rinden biri de (Erk) kelimesidir. 1 hı ajan8ının ga~elP.lcre malısus havatJis :oıer 

(Erk) sözüniin t-timolojik şekli şu -
dur: 

(1) (2) (3) 

(eg er ek) 

(1) Eg: "Kuvvet. kudret, uiiyüklük. 
yükseklik" anlamlarına ana köktiir. 

(2) Er: Ana kök mefhumunun her -
hangi bir nokta ve.> a saha üzerinde te
karrür ve ~merküzünü anlatan ( . , r) 
ekidir. 

( 3) Ek: Kcl~n:1eyi ta~amlıya.n, tayin 

1 ve ifade eden, ısımlendıren ektır. 
(Eğ er 1- ek e~erek) sözünde I 

ana kök, kendisinden sonra gelen ele • ı 
manla kaynaşmı~. sondaki ekin vokali 
de düşerek kelime, son morfolojik ve fo 
netik ~eklini almıştır: ERK. 

Bu halde (Erk) :.Ö7.Ü: Kuvvet ve kud 
retin, biiyiik!üğün yüksekliğin tekarrür 
ve temerküzü anlamına gelir ki asıl 
'•kuvvet ve kudret" te böyle sabit ve 

mukarrer bir büyükliik ve yükseklik de
mektir. 

(Erk) ı;özünün "azadelik hakimi -
yet. himaye. irade ve ihtiyat, iktidar, 
iz.ıet. kudret, kuvvet, malikiyet, meta
net muhtariyet, nüfuz, saltanat, serbes• , 
ti. tesir, tercih'' ( 1) anlamları tamami -
le bıı manayı teyit etmektediı-. Yine bu 
söz\in manası hir obje üzerinde tecelli 
edince "Burç'', hendek, hisar. hale" an
lamlarına (2) gelir. 

Bu vasıflara yaklaşan süjeye de "er
irin" denilmiştir ki "hür, serbest" de • 
pektir: "hürriyet,. ve 411serbesti" söıle
i de buntlan dolayı «erkinlik» le kar -
r,ıattn&kt&dır ( 3). 

Ayni sebepten dolayı "erke'' sözü 
ie "iktıdar mevkii" anlamına olarak 
kullanılır ( 4). 

''Erkin" de. ''eri<" e katılan «in» eki, 

kuvvet ve kudrete yakm o]an, onun bi· 
tı.~ ·inde bulıınan pir süjeye delalet e · l 
d ki bu da "hür" yani dilediğini yap
ır. k kudretine yakın demek olur. 

1''Erke" de sona gelen "eğ", kuvvet 
ve bırlretin bir objesini gösterir ki o da 
:, vvct ve kudreti temsil eden makam 
ve mevkiden ibarettir. 

ERKıEK 

(Erkek) kelimesinin etimolojik !iek· 
li sudur: 

(1) (2) (3) (4) 

(eğ er ı eğ ek) 

( ı) Eg: "Kuvvet ve kudret'' anla -
mma ana köktür. 

(2) Er: Ana kök mefhumunun te -
karrür ve ternerküziinü anlatan ektir. 

(3) tğ: Ana kök mefhumu kendi • 
sinde tekarrür ve temerkiiz eden süje 

veya objeyj gösterir elemandır ( 5). 
( 4) Ek: Kelimeyi tarnamlıyan. tayin 

ve ifr~de eden, isimlendiren ektir. 
(Eğ t er eğ ek eğereğek),. 

Etimolojik şeklinde şu fonetik ve 
morfolojik clegisrneler olmuştur: 

I. - Ana kök olan (eğ), kendisini ta
kip eden (er) ekiyle kaynaşarak (er) 
şeklini almıştır. Bu (er), tekarrür ve 
temerküz etmiş kuvvet ve kudret anla -
mını böylece kendinde toplamı~trr. 

II. (3) numaralı (eğ) elemanmm vo

kali düşmii§tür. 

(1) (2) (3) (4) 
(iğ id iş ı- iğ) 

( 1) İğ: Kı.ıvvet ve kudret anlamma 
ana köktür. 

(2) id: Ana kökle kaynaşarak sa -
hiplik anlamiyle ana kök mefhumunu 
kendinde tecelli ettiren prcnsipal ele -
mandır. 

( 3) is: Yukarıdaki ana kök ve onıın 
mümessili olan sahip mefhumlarından 
oldukça uzak bir varlığa delalet eder ki 
o uzak sahadaki si.ijeyi de, 

( 4) tg: elemanı göstermektedir. 
Görültiyor ki burada iki süje vardır: 

visi ı•eı·ilı>l'ektlr. 

B{'KRF.Ş - 12,35 orkestra ve haberler 

( 1.'i şı' kadnrı. 18, 15 plltk. l!J,15 sôzler. 19,30 

Kok cn:ı:ı. 20· haberler. 20,15 dans 21,Mi lıo 

nfrrırns. 21,25 senfonik lconser (Çaykm.:kf. 

Debüslı. 22.30 haberler. 22,•5 konserin de 

vamı. ( Şuıı1an, Vagner) 23,35 konser nakli. 

\'ARŞOVA - li,15 orkestra li,46 şarkı 

!ar. 18,15 plfı.kalar 19,10 1''rans1z şarkıları 21 

Monoloğ' . 21,10: Orkestra konseri. 21,45 ha 

herler. :!2 Leh musikisi. 23 hafif musiki. 23, 

45 sö:ı:ler. 2·1,05 plak. 

MOSKO\' A - 20: knrı~ık neşriyat. 21 

radyo fe11tıvnli crnfsyonıı. 22 ya b:ıncı dillrrle 

neşriyat. 

m;RLİN 18 : plak 19 askeri bando 20. 

hikaye 2Jl, ı fı piyano keman sonatları. 20,45 

haberler 21,10: Bertin radyo orkestrası. 23 

haberler 23,30 hafif musiki. 

BUDAPEl"TE 19,öO Çingene mu«•k\sl. 

21 Gôteborg-dan n.ıkil. ls\•eç rnuı;;k;si 23 20 

plAk. 23.50 şarl<ılar :.ı•,25 Çingene musikiEI. 

Bunlardan biri (iğ) ana köküyle (id) ~------111111!"0 ______ _ 

elemanının gösterdiği kuvvet ve kudret B O R S A 
!>ahihi siiie. yani erkektir (8). Öteki del 
sondaki (iğ) ile gösterilen süjedir ki 29 3 · 936 

birinciden oldukc;a uzak sahada bulun -
dug u da ( i:ı) ekiyle gösterilmİ§tir. 

işte göriiliiyor ki "dişi'' sözünde er·.\ 
keklikle birlik ve birleşiklik mefhumla 
rından eser yoktur: kelime bilakis ay. 
rılık ve u;.ıaklık göstermektedir. Çünkü 

hayvanlarda eşle~menin hiç bir i~timai 
manası yoktur. Ancak insanlar, hakiki 
cemiyet kurucu yegane mahliıklar ol -
duklan için, kendi eslerini ayrı ve u -
zak görmiyerek birlik ve beraber -
lik mefhumhıriylc onları {ş) sahasın • 
dan. (n) salıasrna getirmektedirler. 

Hllal:ırmda :rıtdı1. \'la.retli olanlar, ııı.e 
rinde ıııııamelt• ~öl'f'nlprdlr. Ralrnııılıır 
aaat l '4 de kapımı' ııatıı flşatları ur. 

PARALAR 
"'Lon<fra 
* Nevyork 
• Pariı 
* J.fllAno 
*Brüksel 
*Atına 

• Cenevr• 
* Sofya 
• Aınsterdam 
*Prağ 

* Stoli.holm 

r;:.l!l 

L~5 -
lf\7 -
ilı5 -
h':I -
~4: -
~ı5 -

~' -
'ö -· 
Uf> -
,-fü -

*Viyana 

* Madrtd 
* Berltn 
* Varşova 
* Budapeştl! 
* BUkreş 
* Belgrad 
* Yokohama 
* Altm 
* Banlmot 

L+ -
17 
31! -
j!.j -

~a -
La.-
54 -

tı66 -
~~ -

Not: 2. - <Erkek) kelimesi, dogru- •-------------~---
diln doğruya erkek cinsinin adı olduğu 
gibi, ailede "koca" ve hayatta "cesur ve 
kahraman" manalarına da kullanılır 

Mesela "erkekle kadın, insan cemi ye -
tinde birfüirini tamarnlıyan iki uzuv • 

dur" dc;diğimiz. zaman "erkek" söziine 
cins anlamı vermiş oluruz. Fakat bır 

kadın "erkegim gelsin de söyleyeyim'_' 1 
derse ''kocam" demilj olur. Bu makam 
da "erim" tabiri de Anadohıda çok kuı- 1 
}anılır. Bunlardan başka "cesur ol, m~ 
tin ol!" makamında da ··er ol!" ve ··er
kek ol!,, tabirleri \'ardır ki burada ke

limenin manasr cinsiyetten ayrılmıştırr. ı 
Hatta mert, cesur, sözünde durur bi 
kadın için bile "o, çok erkek bir kadrn~ 
dır" denilebilir (9). 

Bi.ıtiin lıu aıılamlar "erkek'' sözünün 
etimolojik analizinde görülen "kuvvet 
ve kutlret kendisinde mütem"'rkiz bir 
siije'' mana.,ile izah edilebilmekted:r. 

• !. S. DiLMEN 

ÇEKLER 
* Lonrlru 'i:!ll :!5 * Viyana ~.:l3H7 

* Nevyorlı ı .ill.J.I * Madrid t, S15ti 
*Par!• 1.2.0tJ * 13erlln 1 Ui!i2 
* MllAno IOO:lll4 * Var~ova ~ ~::! 

* Brllkseı 4 70 * Budapeşte .ı ti:.l:'.!;:ı 

• Atlna ~s 7661 •BU kreş ı ıs KJOO 
*Cenevre ::l 4Ui~ * Belgraô 1)4 sn::ı7 

* So.fya M.311i • Yokohama :!.7ti~ 
ıı: A msterdıun 1.1; * Moskova m-.!) 7ö 
* Pl'llt IH :!UH "'Stokholm H t1S:i 

ESHAM 
Lş Banı{aaı llJ :!<I 
Anadolu l!:l tt:ı 
l'tejl ::l l:l~• 
Şir. Hnyrly lö OOU 

Merkez Bank R!I :!;> 
U. Sigorta .00 
Pononıontı ... ~> 

stlkrazlar 

rramvay 
*Çimento 

Onyon Del 
Şark Del 
Balya 
~ark m. ecza 
l'eleton 

11,()(J 

ıo:m 

JUO 
JO\) 

100 
ıoo 
100 

TahvJller 
* l!l3.1 T.Bor ı :ı:ı :ın Elektrik Jll UU 

• • • il :H U l'raınvay dl, 70 
,. " .. m :ı:! 40 ttıbtnn ı.ı On 

lstlk.Dahill U'4 50 Anadotıı ı ~~ :ıo 
Ergeni lsUk 118 00 Anadolu IJ ı2 SU 

t92A A M uı 110 Anadolu rn &ıuı ( 1) Büyük Tiirk lügati "Uygur, Ça. ,, "" 
s. Er.z:ıırıım ,ı;oı * MUnır.~sil A "" '"' 

ğatay ve Kazan lehçeleri"; Ra.dlof, 1 ·---1111'·------------~ 
"Uygur, Tarancı, Altay, Şor, Koman 'ır----" -----------~_.._ı 
Çağatay, Kınm, K:n::ı.yim khçe'.eri"; oi : Zahire satışı 
vanü lugal-it .Tüı k; Karnyim rr.etin1e - 'ı------------~----11 
ri; Velet Çekhinin ve Kilisli Rifat'in 

fişleı·i; Tuhfetüzzekiye, Lehçei Talari;_/ 
Çağatay lügati; Pavet de Courte'lle lü I 
gati; Türk dili liigati Uygur me -
tinleri; Orhon yazıtları; Derleme fiş~e 1 

rı. 1 

6ı,tırnlıııl th•arı•t 11e ıuhlre borsaıııııdı:ı diııı 
muaıuelc ı;üı·cıı ll<ilu) llladrlcleı-: 

Nev'i; 

Buğday (yumu§Rl') 
., (sert) 

K~. P. 
l!Jn az 

Kş. P. 
IİlD çok 

7,23,S 
6,25 

III. Yine bu lcğ) in vokalsiz ka • 

lan (g) si, kendinden sonra gelen (ek ı 1 

elemanının konsonuna ı;e.,.rilerek (k) ol 
muştur. 

(2) Pavet de Courleille lügati; Rf\d -
1 

lof, 1. "Cağatay lehçesi" Büyük Türk 

' lugati "Cağa tay lehçesi"; Babürn'lme, ı' 

., (kızılca) 

Arpa 

7,15 

6,10 
6.20 
4,1 

5,14 
4,30 
23 

7 

işte bu neticeler degişmesinde keli • 
me en son morfolojik ve fonetik şek • 
lıni almış. <ERKEK) olmuştur. 

(ERKEK): kendisinde kuvvet ve 
kudret tekarrür ve temerküz etmiş bir 
hc.! le bulunan süjenin adıdır. 

Dilimizde hu söziin anlattığı "mert, 
mi!zckker, reciil, zevç" manaları da hep 
1ı t tarife uymaktadır. ( 6) 

Kaml\su Türki. 
(3) Osn·anl:caClan Tiiı kr.eye ve Tütk_ 

çeden Osmanlıcaya Cep kıla"u"hn. j 
(4) Oıır.ım'ıcac'an Tüıkçeye ve Tiirk 

Çavdar 

Mısır (sarı) 

Suaam 
5,10 

47 
23 1 

çer.fen Oima:ılıca)a Cep Kılavuzl"rı. 1 Ka,ar taze 37,20 1 
rü~:~o?.uF :::::::·~~!:::: :~~~~:a g:e~ ::~~iu:S~~:is~if::fti 6::0 2200 

lemi.yeceğinden etimoloj;k analizde (ğ) ---------.--..,..---~--.....:. 

Yapak ( Arıadol) 
Peynir (beyaz) 

53 
24.4 

ile alınmıştır. 

(6) Kemusu Türki; Velet Çelebinin 
fj~Jeri; Deı·'eme fİ§leri. 

(7) ''Uluı" un 11, 12, 13 ve 14...2-1936 

T k . SALI Çarşamba 
8 Vlm .ıı Mart 1 Nisan 

=======18 tılulıarern ') Mıılıarenı 

- Seı1i temin ederim Pniha. has. 
laluı ne)'e gi rdi~~in g·ündenberi kapımı 
<;alan bulunmaclı ! 

Kansı S<'\inerek g'liliimsedi ' 't•: 
- 'l'abii, eledi, herkes senin dar· 

m:ı dağınık evine gelir mi? 

Necati. hakikaten darma claj;;ınıl.; 

lıir ndamdı. :-\igara!-'ınrn kiilünii her 
) Ne diişiiriir. Gazetesini <it erte beı·i. 
de hırakır. ,'eııetc atılarak kağıdla

rı t•trafa dağıtırdı. Kan!'lı h•ınları 

toplar, evini titiz Lir itina ile temiz. 
h•rcli. 

Feriha, il,j aydır hastahuneclc 
) atıyoı·du. ~t>cati, onu almnğa ~it

nwclen önce e\·i derleyip toıllamak is. 
lemh;, fakat üstelik o '"ahahki kah
\'altısının krrıııtılaruu da ma8aıo.ının 

ii.stlindc olduğu gihi bırnkarak has. 

tııhaneye )eti~mi~ \e kansrnı alıı> 
dönm Üstii. 

Feriha koca.sının hu halluinrlı•n 

memnundu. Httle bugiin edne tek
raı· ka\'usmak. frini en derin sniıu· 
\l' hahtiyarlıl,la doldurmu~tu. 

:(. Jf. Jf. 

Koca...;ı i~ine gittil,ten "onra ı•vi -
niıı i:-lel'ine ba~Iadr. Hahlar. siga
ra külü it;incle yüziiyordu. Fa~at 

~atak oda:<ını temizlerken göziinl' hir 
ı;il') ili~ti. Eğildi n~ aldr. Bu bir 
sa<· ffrkete~i idi. Kendisi firkete kul. 
lanma dığı icin hayret t>tti. Sonra 
f,ocasr, hir kimsenin uğramadr~ını 
...;(iylemi,.;ti. 

Firketcyi masanın iizerine hıraktı 
Ye isine devam etti. Bir kat.: dakika 
.... onra firketeyi unutmu~tu hile. Ciin
kü dü~ündüğii başka bir ~ey ,·ardı. 
Rvlcnmesinin ilk yıl döniimü yakla. 
:sıyordu. Bn kullu g-ünii hastahane
de gt•l:irmemi:-; olduğundan sevine 
kinde idi. l•'akat hıı yıl dönlimü han. 
g-i güne tesarliif Nli:rnrclu'!. l'er:;ıenı

lıe) e mi, eunwya mt?. Gerçi yı 1 
döniimiiııün :; hazirana tr.'<adüf etti. 
l\"iııi 111111tmanırstı. llnııtmnsına İm· 

kan yol\tu. l•'aka t hangi giinc 
tesadüf ettiğini kestir~miyorrlu. 

l~vdeki takvim ist> yarıyaeak gi
hi ch•ğ·ildi, <:iinkii giinleri c;a~ırma. 
mak için onu her gün diiz~ltnwk hi 
zımch. Halhuki kocası. onun hasta. 
hnneye gitme;·inden beri hu takvime> 

flokıınma nu~f ı. 

fı~vi temizlerken kocasının mıı...;ası 

iizel'inde bir duvar takvimi huldu. An 
lafiılan kMaı-ıı hunu <lul'ara aıo:mnk 

İ('.İıt getinni~. sonra ela bu işi yap
nrnyı unutnıushı. 

<~iinlerin yapraklarını hirer hit('I' 

nrta yırla hazirnnm birinci ~iiniine 

vardı. Sonra yapraklan cıkıırmıırlaıı 
hal,h. 
~Pmhe.rc 

'nrın !. 

Ha7İntnın heı,;inci l?:linii ıwr -
te,..;adiif ediyordu. Yani 

Pal,:ıt tal,, imin yarrnl<i '\"'(' (i]ıiir 

giiııkii )UJ>ral.ları da di'liilnıii- w 
clii~mi.i..;tü. Bir :ız kola hulup yapı'
tırmak İ<'in t,o!;'tu \e koC'a.,.ınrn ynzı . 

hanl'-.;İni kanghrdı, YH1.ıh;ınrnin bir 

gi)1.iindt' kola t\ipüni.i bularak .rnı>

rakları yaıııı:-ıtırılıktan :-tonra tiiı>ii 'e· 
rinc konırken ~·özünf> n·ini miııi hir 
paket ili .. ti. Acaha ic:ind~ ne vardı'!. 

- lki giin pek ~ol\ ama: cuma a1'· 
~amma beklerim! 

:f. :./- .y. 

1 · h l 'tt' '·' .. Jiaf \O('H!>;I alTI' anıp g·ı ı. r., 

l'dllik yıl döniimll'ri hakkında 1tir 
tc!\ ı-;i)z hile ::-iÖylememi:;ti ,.e ht:dire· 
elen hahs etmcmisti. Acaha gent 
hil' )'iiirpriz )apmak mı istiyordu'.' O 
mini mini ııakct yerinde duruyor ırtll 

idi'?. fütlkıp haktı. fakat koca"' pa· 
ı,eti yanına almı~tı. Demel\ ,;ırıll 

po-;ta ile ıtönderecek ve onu p,·Hlilı 
, ıl diiniimiinde -:e,·indirecekti 
. Daha haı-;tahanede ikl'n ı,o,·a~ 
iiçnördü~ii bir sii\·etri tamamlama" 
)[ızımdı. O da '>ununla me~gul olnıt· 

Fol'iha, per~em he l'ln hah ı po.~· 

tat·ıyı hC'klt•mcğe ha~ladı. Fakat prıs· 

tacı, mahalleyi dolat-ıtığr ha!fle O• 

mm ı .. aı1isım ~.almaclı. Po;;:tacının ikit1' 
ci defa 1c,·ziata {'rkmaı.;1111 hf'klerli ,·e 
uğTamadığını göriince ~iiphelenmeğt 
ba .... Iaclı. 

.\ksa.nın kadar g·ene ev i,.;Jerilt 
kendini. oyaladı Fakat aksamlf'~ iıt 
o mahut firkete tekrar ~özliıw ili~iıt• 
('C' hacakla rının titrccli~ini hiıoost>tti. 

Aca ha ~e<·ati. ha..;t.ahanedt' ) attı· 
ğı .sıralarda ha:;ka bir kadına mı tıı· 
tul ın w;tıı '?. Siiphe hcynini kapla mı~· 
tr. Jünrlini rata~ına attı 

Oemt•I\ ki !I\ ecn ti hi r iş it-in deıli1· 
fakat ha--ka hir li.a<lınla eğlenme~ 
kin !?.·itmiş ve o kiipe!eri ona aJmı~tı· 

. Göz vnslarını tut-ımaclı ve ezici 1ı
tıra11ıaı.' i<:inde fena hir r-e<'tt ~e<·irdi· 

Sahalın rlo~Tu dıılmı". fakaf ""~ 
ırct·meden e' kapu•ının \'Unınık':ı··d•· 
~mı his,.;t•dt'rck u~ anını!';' H' ko,.;nıu:-ıoı 

Pos tıH't i ıl i : 

- nu~ırn!. l\apuıızı epice nılrlırd 
I'.\ llJ or mu~ dunuz ,·ok:-;a :' . 

Po,.;tacr, hir me\\tup ile minı nı•~ 
hir ımkd uzattr. 

FHiha kıH·aı-ıının ,·azı...:111• rlı•rıJ 
tanıdı. SeYİIH'İtHlt•ıı ~.,. kalclı no-W 
t'l\°ı kııcal,lıyaı·aldı. l\ııca~ı. "'Hl·~· 
lc;·ınin ııı, )11 döııiimüni~ kuflr,ııı ' 1 

hedi) (•·ini tal\llim Pıli~m-rlu llı·nı~~ 
ki hediye ill' rneldup ııo:--tııhnncH' hl 

az ı:ı;eı· nrilmi~ti. 

.\ ksa m leyin ko("'"' ela 
J•'ı•riluı hc·di)e ilt• nll'ı-tuhu 

~ec· aldığını an! ıttı . 

Nt'c:ıti hir :;e~ anlnm·rnH~tı · 
- l\h•I fup ile pal~l'ti ne ;.<ı nııı 11 

hekli~ orduu '!. 
_ A\Jn lıı•:;;i rliin rlt•~il mh eli'! I 
l<'erilıa durnm a:-ıtığı t:ıı.,·1"1 

~i>>Jterdi. 

Sel'ati giildii ı·e lrnrı~ıırn takfİ• 
miıı iizerinrll• rn:1:; ,\':l'l.11· olrlufrul111 

n·östı•rclik ten ~onrn izah etti: 
... - :\rkadf°l:jlarımclan hil'i hafi~ 
nıtıziplil, t•fmt'k istiHrek hu taı..,·irı'1 

lwcliye etti. ll!!n farkına \ararıl• 
ald.ınnıııdım. 

Giilii tiiler. 
Yı•mcldl'rini ııt"''l' İı'iıırle 'p•fi 1t'r" 

N eta ti ~ ı·mckten son rn 11iposunu ',.~· 
tı, Piı>o lıl\alı oldıı~u kin arandı. 
nih:ı \l'f J..a ı·ısın:ı :;:ol'{IU: 

:_ Piı>oyu iu:mak için hir firı.tt' 
ııhnı<:tım, rn.st geldin mi? 

Fl'l'İhanın kin(' su ~erı>ilrli, lwn1t1' 
ko~t 11 \C firketcyi getirip kocıuııırı' 

l<'Niluı Paketi a(:ıp haktı \'e mııh. verdi. 
tesem hir (:ift küpe gözlt>rini kama~· 

tınlı. İıt.nıbul Btl•d•1i 
Kiir>eleri ı.:-ene mini mini kl'ttı}a ~!hir'JI' ntrDSU 

) erleı.tircrek ııaketi lıa~ladı. n('mek 1 lj 

~:i~~~~: ~~~ e:.~i 1 ~~ı;iı;~!~nivı~a;~ı~~~! ::~;:~ 1 111111111111111 

Feriha "" islerini hımanı la mak 111111 h:in hiitiin c·a, rl'tini :-:arft>tti. F'a!.:ııt 

lrnca:"ı ıı:\:;;amle~ in fena haherkı ~e-
. . t' fit tırmıs ı: 

lllllUll 

Bu akşam .;a9t 
20 de 

FAUS'f 

1, .. k ·r"rı ur çeye l;evı c • 

Seniha Bedı1 
Gökrıil - Aı,i·r. Ferihacığ·ını !. (ki ı;ıiinliik 

bir seyahate ('lkıyonını. E:-ıkhşehire 
g-idt•cc~im ve lıir takım j...;Jeri takip e
dip ~~leceğim. llemrn hu ak~am ha. KadıkÖIJ Haleae 
rekPt t>diyoı·nm. Hie iı-;temh·ordum. HAL~ OPEttJo;1·r 
Jı'akat merhurum. Ru işi muynffaki- Bu akşam saat 

Not: 1 - Patriarcal cemiyette aile 
reisligi, erkeğe ait olduğu gibi, ekono
m; bakımından da ailenin idaresini er -
kek deruhte ettiğinden, kuvvet ve kud· 
retin erkekte temerküzü zaruridir. İn -
san ~emiyetlerinin kuruluşlarına bakmı
yarak !'Wldece tabiata da baksak. hay •' 
van cinslerinin bile erkejini üstün ve 
kuvvet ve kudretf,' MJ1ip olarak görü -
ruz:. tnııanlrk, bu •etede bir büyük te
k3mut eseri gWstererek eşini "dişi'' lik· 
ten ''kadın" lığa yükseltmiştir. 

tarihli ıayılarına bakınız! 
(8) Yine "Erkek, mert, cesur, kah -

raman,. anlarnlanna gelen "yiğit" keli
mesi bu "yiğit" le çok yaktndır. Bura~a 

ana kök "iy" şeklini almıa, araya ana 

kök anlamını temsil eden bir de "iğ'' ~Ü 

)etle ha~ttrır~:ım terfi edecet!im. Cu. 20.45 ele 
Giltı dotutu 6 4.'i fı 44 
Gün batışı 1 R.t1 18.~4 
Sabu ııamuı :ı .iO ;; ~O nıa nk!ilamı ..,,.d~yim. 

Oğle namazı 1~ 18 1220 Demek ki ı•,lilik yıl cl(;niimlı·rlni 
ikindi oamuı ı S 5', J - - { 
~kıam Dllmıszı · ,. - ,'),;ı. lıil'likte ıreriremi)·eceklerdi. Az kal-

18.~i~ :8 .i..J 
Yatar namaz.ı 19 :;9 ı o !'iQ ı.lı ~ 

lmsak 4.U.i 4 O~ 1 - t;ımaır. :. ı 
je!>İ karışmıştır. Yılm geçen g-Unlen QO IJ 1 Diye lıaıj'ıntca ktı. FR kat Jı !"fNi. 

E 1 1 k 1• l . Yılm kalan gOnlerl 2. :ı ~ 4 (~) '' rkek" nr. am T e ıtn<- erın a • ._ ______ ıiıİııııı ____ ._ ___ ..:ı ni zaptt>tti \'C kocasını bo!;ınud eden 
nalizine yann da "evam edec.eğiz. lıir L'eHtp verdi: 

Zozo Dalmas ve 
Kofinyotisle 

son defa 

öJ,.LiiviE 

Yarın ak~am Fransız tı~•auoıııund• 
ilk defa (Florya) 



Kamutayda 
(Vstyanı 1 iucıde) 

Bu kanun Uyihası başlıca üç mühim 
esas ihtiva etmektedir: 

1 - Ordu mensuplarile sivil devlet 
rıemur)arının tekaüt usullerinin müml:ün 
olduğu kadar birleştirilmesi orduda ol -
duğu gibi sivil devlet memurlarının da 
sicillen tekaüt edilmeleri usulünün de 
konulması. 

2 - Askeri veya sivil memurclan ah • 
lak noktasından sicillen tekaüt edilen -
lerin bir daha hiç bir devlet hizmetine 
alınmamaları. 

3 - ikramiye ile tekaüt olmak hak _ 
kını kazanan memurlardan tekaüt ol -
rnadan ve ikramiye almadan ölenlerin 
ikramiye haklarının mirasçilarına veri16 
nıesi. 

16'83 sayılı tekaüt kanununun 3 ün-
~ii. maddesinin mülki memurlar hakkında 

ki kısmına (yapılacak nizamname mu -
cibin -e) eklenmesine dair olan birinci 
madde aynen kabul olunmuş ve 2 inci 
ınaddenin müzakeresine geçilmiştir. 

Bu madde sudur: 
"1683 sayılı kanunun 7 inci madde -

ıine aşağıda yazılı fıkra eklenmişt"r: 
"Zabitler!e askeri ve mü:ki memur

lardan ahlak noktasından hükmen ve • 
Ya sicillen tekaüt edilenler devlet, hu . 
•uıi idare ve belediye hizmetlerinde ve 
hususi kanunlarla te~kil edilen veya 
~rmayesinin en az yarısı devlete ait er 

lan banka ve müesseselerde istihdam e
dilemezler. Ancak. 1076 sayılı kanunun 
hükümleri mahfuzdur.,, 

l<.AZ'IM öZALP iZAHAT VERDt 

Madde okunduktan sonra söz alan 
~illi Müdafaa Bakam General Kazım 
Ozalp §'Unları söylemistir: "Ahlaksız • 
lıklarr hükmen ve sicilİ~n tebeyyün edip 
de memuriyetlerinden çıkarılanların bir 
daha devlet hizmetlerinde kullanılma -
tnaları esası bu madde ile kabul edildi -
ği halde bütçe encümeni bunların se -
ferbt'rlik zamanında ihtiyat zabiti o1a· 
tak kullanılmalarını tnümkün kılacak 
olan 1076 numcıralı kanun hükümleri • 

• ' tı. 1\1 mahfuz olduğunu mazbat.ısmda kay 
' • rlc:tm'~tir. Dığer zamanlarda orduda 

kullanılmzyanla rın seferberlikte bir kı -

ta kumandanı olarak istihdam edilme • 
1crini doğru bulmuyorum. Bu suretle, 
bu k:ıbil kimseler hakkında 1076 sayılı 
kanunun 22 inci madesinin tatbikini is
tiyoruın ... 

(Bu madde ordu haricinde memuri -
Yetten mahrum olanların ihtiyat zabit
lik' erinde dahi kullandamıyacaklann _ 
dan bahistir.) 

•'AHLAK" TABIR1N1N TAYlNt 

LAZIM 

Miill müdafaa Bakanının bu izahatın~ 
dan sonra maddenin son fıkrasr müza ~ 
kere edi1meğe başlandı. 

Söz alan Refik Şevket maddedeki 
''ahlak'" tabirinin şümulü derecesinin 
tayinini istemiş ve: 

.. _ Bir adamın mahkumiyeti ahlaki 
tnidir? değil midiı? Bunu kim tal-d'r e• 
decek?,. demiştir. 

Buııa Sırrı (Erzurum) cevap vererek 
sicillen tekaüde sevkolunaıı aske Jer i

çiıı yapıldığı gibi sivil memurlar icin d~ 
bir nizamname yapılacağı, bund<t, me -
rrıurların ııe gibi hareketlerinin ahlaksız" 
Irk sayılacağmm gösterileceğini söyle • 
di. Ancak bu nokta etrafında encüme • 
11i11 fikrini izah icin ceza kanununda hu
susi hükümler bulunduğunu. burada 
bunların mevzuu bahsolamıyac'l;'!ım işa 
ret ederek mafevklerin mesleki ir.zibat 
bakımından memurların sicille ·ni tut -
nıağa esıs"n mecbur olduklarını, bu si• 
cill~re iktidarlarının dereceler·ni de 

kaydettiklt"ri gibi ahlak b:ık mn'da, da 
clevlct hizmetine ehil olup olmadıkları 
me\ dana konulduğunu ileri sfr dü ve 
ahrnksı7. oldukları sicillen sıb't ol·n·a
larııı devlet memuriyetinde k• ramlmı
yac;;kları esasnıı gözönünde tu"?rak ni
zamnamenin yapılacağını sö ıled i . 

HOKMEN VEYA SiCiLLEN TE
KAÜT OLANLAR HAKKINDA 

Bu izahattan sonra ı inci madde ay. 
nen kabul olunarak 3 üncü maddenin 
nıiizakeresine gesildi. 

Bu madde '?ll idi: 
"167 3 sayılı kanunun 13 üncü mnd 

eksi asağıdaki sekilde değiş iril~cek -
tir: 

"!ab:tıerte askeri memurlardan hUk 
men veya sicillen tekaüt edilenlerin hiz 

met müddetl::ri 15 sene veya daha faz· 
la olursa bu müddet içinde aldıkları te
kaüt maasına müstahak sayıhrlar. 10 se 
neden aşağı i~e her hizmet senesi için 
bir aylık he:;ap ile en son aldıkları ma
aşın emsali hasılı defaten verilerek ala• 
kalan kesilir. Memurin kanununun 77 
nci maddesi veya 2919 sayılı kanunun 
3 üncü maddeleri mucibince tekaüde 
sevkolunanlar hakkında bu kanunun 26 
ncı maddesi hiikümleri tatbik olunur.,, 

Bu madde reye konduktan sonra ay
nen kabul edildi. 

TEKAÜT OLMADAN öLENLERtN 

MiRASÇILARI NE OLACAK? 

Dördüncü maddenin müzakeresi bir 
hayli münaka~alara yol açtı. Madde şu 
idi: 

" 1638 ıaydı kanunun 78 inci madde
si aşağıdaki ıelıilde değiıtirilmittir: 

"Bilfiil 30 sene ve daha ziyade bir 
müddet hizmet ifa edenlere tekaüt edil· 
dikleri sırada almakta olduk1arı maaşın 
emıali hasıhn1n bir seneliği ikramiye 
olarak verilir. 30 ıene ve daha ziyade 
fili hizmet edip de tekaüde sevkolun -
madan evvel ölenlerin müstahak olduk. 
lan ikramiyeler kanuni mirasçrlanna ve
rilir.,, 

Bu maddenin okunmasından sonra 
Milli Müdafaa Bakanı Kazım ö.aalp ha
li hayatlarında beyanname vermedikle
ri için beş para alamıyarak sürünen me
mur ana ve babalarının halinden bahse
derek maddenin son fıkrasındaki "mi · 
rasçıları" kelirpesinin yerine "müsta • 
hakları" konulmasmı teklif etti ve bu 
yolda bir takrir verdi. 

Bunun üzerine Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale) tekaüt kanununun zevce 
ve çocukları birinci, ana ve babaları 
ikinci derece olarak nazarı it!bare al -

dığınt söyledi. 
Abdülhak Frat (Erzincan) kanunun 

neşredildiği tarihten itibaren mer'i ola
cağına göre kanunun neşrinden bir gün 
evvel ölen, fakat 30 sene memlekete 

şerefle hizmet etmiş olanların vaziyet -

lerinin ne olacağını sordu. 
Muatnfa Şcr~f Özkan {Burdur) ayır -

mayı kanunun koyduğunu. bundan ev -
vel ölenlerin, tekaüde sevkolunanlarrn 

böyle bir haktan istifade edemiyecekle 
rini söyledi. 

Ziya Gevher Frat tekrar ıöı alarak 
kanunun teşmilinin doğru olanııyacağr
nı, bugünkü vaziyeti ile bile bir yük teş 
kil ettiğini söyledi ve uzun uzadıya iza· 
hat verdi ve ikramiyeyi yalnız vazifesi 
basında ölenlerin hak edeceklerini ile • 
ri sürdü. 

Bundan sonra Mazhar Müfit Kansu 
(Denizli) söz alarak bu ikramiyenin 
milletin bir nişanei şükranı olarak ve • 
rildiğini, bu suretle milletin §Ükranma 
müstahak bir zabitin karı ve çocukla -
rının bundan istifade etmelerinin bir 
borç sayılacğını söyledi. 

Bunun üzerine Ziya Gevher Frafla 
münaka~alar açıldı. Burhan Naci söz 
alarak muhtelif memleketlerdeki yetim 
maaşlarının nisbetleri hakkında ma)(j • 
mat verdi, bu nisbetin 1ngilterede umu 
m\ varidatın 1 ( 11 ini, Yugoslavyada % 
16 srm bulduğu halde bizde ancıık 7r 
7 .5 a vardığını söyledi ve ilave etti: 

" - Hayatlarını millet uğrunda tü • 
keten memurların yetimlerini ~efkatle 
müdafaa etmek içtimai bir borçtur. Büt · 
çc vaziyeti bunu imhale varacak hir nok 

taya varmamıstır ... 
Bundan sonra ismet Eker (Çorum) 

"miras(;ılar" kaydının konmasının ma -
aş haddini geçirmiş olanların ikramiye· 
den malınım tutulmaları gayesinden j. 

lcri geldi~ini söyledi. 
Nihay~t Kilzım Özalp takr:ri ... i geıi 

aldı ve n•aclrle aynen kabul edf di. 
Meclis rnrı:amba ı:üııü toplan~c ·k · 

tır. 

H auptman 
( Cst yanı 1 incid11) 

Paris ~oir ~az~te,inin bh· muha
biri, ııtuçlunun karıl'!ilt> gÖ1'Ütı-mek Y<' 

idamdan bir ka<: giin önce bu "adının 
neler clü iindüğiinii w neleı· du~ cltt

ğunu anlamak i~temiı:;tir. 
Kadın ~öyle demh:-li r: 

- TJen bckliıJm·um. lJmil t'diııo
rum, tlainta ümit ediyorum. K o~am 
Rlıar·" kar~ı itimıadmu hiç bir 'P-y 
.ı~arsamaz. Hakilı:at bir gün ortaya 

iLAN 

SATILIK A R$ALAR 

....... 

Başıbüyük yalısı istasyonu civarında 
20 bin arsına yakın muhtelif mikclardq 
21 parça i.ızerine müfrez arsalar parça 
parça satılıktır. istiyenlerin VAKIT 
propaganda servisine müracaatları. 

Beşiktaş birinci sulh hukuk mahke _ 
meıinden: 

Foti Haralambosun evvelce Ortaköy 
Dere boyunda yeni Meyhane sokak 10 
sayılı hanede oturan Mümtaz aleyhine 
ikame eylediği fekki haciz davası üze
rine ilanen yapılan tebliğatta müddei· 
aleyh mahkemeye gelmediğinden ta _ 

leh veçhile muamelei gıyap kararının 

bir ay müddetle ilanen tebliğine karar 
verilerek muhakemesi 3C>-4-936 tari. 
hine müsadif perşembe günü saat ona 
talik krlmmrş olduğundan o gün müd • 
deti kanuniyesi zarfında itiraz ederek 
muhakemeye gelmediği ve yahut bir ve• 
kil göndermediği takdirde müddeinin 
iddiasını ve vakaları kabul ve ikrar ey
lemiş addolunacağmm tebliğ makamı -
na kaim olmak üzere ilan olunur. (V. 
No. 14770) 

İstanbul 4 Üncü ıcra memurluğun • 
dan; 

Tamamına 2625 lira kıymet takdir e

dilen Deniz Aptal mahallesinde Top -
kapr caddesinde eski 305 - 307 yeni 
405 numaralarla murakkam bahceli ku• 

yulu kagir hane tamamı açrk a;ttı;ma
ya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya isti • 
rak edecek müşterilerin kıymeti ~u _ 
hammenesinin yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın te • 
minat mektubunu hamil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi tanzifat. tenvi -
riye ve vakıf borcları 20 senelik evkaf 
tavizi borçluya aittir. Arttırma sartna· 
mesi 15-4-36 tarihine müsadif çar • 

şamba günü dairede mahalli mahsustı • 
na talik edilecektir. Birinci arttırnı~ 4~ 
5-36 tarihine müsadif P. ertesi günü 
dairemizde saat 14 den 16 ya kadar ic -

ra edilecek birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenesinin yüzde 7 5 ini 
bulduğu takdirde üste bırakrlıç- Akı;i 

takdirde son arttıranın taahhüdü lıa • 

ki kalmak üzere arttırma on beş gün 
daha temdit edilerek 19-5-936 tari. 

~ususT ŞARTLARIMIZ ~Al(K'lNDA \ 
GIŞELt:RiMıZDı;;N MALUMAT ALIN 1 Z) 

Satışını ız ver sivedir 
Dikkat: 

Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir kar!;;ı ::uıda Türk elbise deposunda aradığıma 
yerli ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısnıar lama elbıecler. palto, pardesuler, çocuk 
elbiseleri ııcuz fiyatla bulursunuz . Yeni çesitl1:r gdmi ,tir 

Şubemiz Sirkeci tramvay d rak 20 
numaradadır. Fırsattan ı.st:ifade ediniz. 

(14396) 

Ankara Jandarma gene komu
tanlığı satınalma l<omisyonundan: 

1 - Bir tanesine yüz on beş kuru~ değer biçilen iki binden üç bine 
kadar bel kayışı 8 - 4 - 936 ç.a rşamba gl.inü saat 15 de açık ek· 

siltme ile satın almacaktır . 
2 - Şartnamesi Komisyondan parasız verilir. Bel kayışının ille 

teminatı 258 lira 75 kuru~tur 
3 - Eksiltmeye girmek istiyen lerin teminatlarını eksiltme saatin-

den evvel Komisyona vermiş olmaları. (638) (1540) 

hine müsadif salı günü saat 14 den 16 -~~~~~~~~~~-----~~~~~~------~-~-~--

Ankara Jandarma genel komu
satınalma komisyonundan: 

ya kadar dairede yapılacak ikinci art • 
tırma neticesinde en çok arturanın üs -
tünde bırakrlacaktır. 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan haklan ta• 
pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala
caklılarla diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım ve husu
sile ve faiz ve masarife dair olan iddia • 
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri Hizımdır. A k«i 
takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşma • 
smdan hariç kallrlar. Müterakim ven~i. 
tanzifiye ve tenviriveden ibaret olan br. 
lediye rüsumu ve vakıf icaresi bedel; 

miiz<ıyededen tenzil olunur. Daha fa'T.]? 

malfimat almak isti yenlerin 934 154 56 

No. lu dosyada mevcut evrak ve mahal• 
len haciz ve takcliri kıymet raponıntı 

görüp anlamaları ilan olunur. (V. No 

14772) 

~·ıkacCfkfır. Ri~nr, çok iııi bir ndnm
dır. Tak<Jir edilecek kadar lıilmi, 

.~ahrı. ('('Sareli rarc/rı·. Hiç kork
mıt.ııor. lriç bir !jC!fdt•11 '!Üplıc.>;İ of_ 
mııyor. ,<;alı qiinii idam edilmiµl'C'<'
{iini bili!lor. Seden sizi ormn yam
na .-;okım11ıorlar. B('n lıer (Tİİn qirli. 
!/Ol", 11arrm .~aol kndar konu .... wmrunı. 
Riı o: eı•1·cl cfr orada idiı•ı. Ofilrı. 

mu: lT mıfrul'in '1i r n= nezle' olduii11· 
mı ıtih·ln/im. .lfonfr,,d rfostlarrmr=ın 
uanındadrr. 

. Ri ~m· hann derli ki: "Gi / lıCll.. ,,;;. 
ziirtfr qi)r. l'a::ar rıiin;; qf'frliqin :n
man h'fna lınh<·ı· qeffrirsin ... 

J.:l'<.d salı S!İinii idam nlifrt'<"nini 
hiliıtor. ",l[wmm nfriıııju111 it-in nr

dt•.'1 krn·kaıırı11." .• rliıım·. 

Ge<'endc de idam crlil<·<·r;;i qii11rlt·n 

bir ,Qİİtı f'l'l'd kr11r/i"ini aiir•11ii._, son 
'7Öl°İİ"1ll"fl'i:: nlt!11jjı11111 ~;; .. ır111i,·ti111 .. 
() hana: "Tf rr111 r. nrnr (Jijrfi ~."t"t-i;i::.,. 

rJ;ı•t· ''"''tın ı·erml~li. 

Vr 1ardar lınldı f{li, ITmil 1'f111e. 
llııim rldiil ,,,; ? {fo1;if•nfin nf 11n••f"f 
mw:affer olacnguıdcm emin mi.~~niz? .. 

tan lığı 
Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 2450 portatif çadır 11 - 4 
936 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eks\ltmesile satın alı

nacaktır 

Bir tanesine 616 kmuş değer biçilen çadır şartnamesi parasız 
Komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek ist1yenlerin 1131 lira 90 kuruş ilk teminatları 
ve şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundı;rulacak teklif 
zarflarını en geç eksiltme vaktind "'O bir saat evvel Komisyona ver· 
miş olmaları. ( 1593} 

htanbul ikinci noterliği sayın de . 

ğeı- makamına. 

btanbulda Sirkecide Hocapaşa nıa -
halleı.ınde Muradiye caddesinde 21 23 
numaralı Büyük Karadeniz otel vı.: kıra

taııesini i~letmek üıcre Beyoğlu <löı • 
düncü nolt"rliğinden musaddak 3 - A • 
ğustos - 931 tarih ve 11854 572 ve ls
tanbul altıncı notcrfü;inden imzalar 
ta~dikli 15 •Ağustos - 931 tarih ve 998.'l 

numaralı mukavelelerle İstanbul birin-1 
ci noterli~lnden kezalik imzaları ta:>dik
li 17 - Teşrinievvel • 933 tarih ve 
185 9019 numaralı :>:cyi!ncıme mucibın 
ce akcleylcdi~iıniz hu:msi şirketi fe~he -
derek i~bu otel ve kıratancniıı işleti lme· 

sinde!'l doğan hak ve veı:.ibcleri ~ürek;

dan Melek zade Bay FJüo.;eyin Iliıs u 
ye devr ve temlik enilnıi~ oldu~tınd in 

ulfikadar ve üçüncü "iahıslarca mali'ıtl' 

olmak üzere ilanına del.i'etlerinizi ı ica 

evleriz. 

l\.dreı: Halen Polonyanın Loç şch . 

rinde bulunan Molla hmail zade B:I\ 

Hamdi vck'li Beyoğlunda Çiltma mesç· ~ 

le çe~me soki1kln 12 numaralı apartıma 

nın 4 daiı·esinde Bodıır onlu Osman. 

Adı·cs: Sirk~cide Ho<'· paşa nnhı.I · 
. ... . . . ~ .,, ., .... 
ıe•tn e :\lu r a 1•)c ...... oot:&ıuu;.. -~ "'"" ı,. I 
mnı·alı biiyii1< K ,rnden·z ot~linde Me'r.I( 1 

pde Hli .. euin l'üsnii . 1 

Dairede mahfuz aı;lına mutnbık ol .n 

İstanbul asliye mahkemesi ü~üncü 

hu!<uk ba~l<onlığından: 

llalıcıoğlunda fabrika sokağında 10 

numaralı honecle oturan Şakir~ tarafın• 

dan kocası , İzmirde Akhisar Safa otel" 
mÜ:!teciri M.ehınet yanında veya Hah
cıoğlu falırika sokak 16 numarada Kad .. 
rinin yanında oturan Ali Hilmi aleyhi
ne acılan bosanma davası arzuhali bir 
av müdrletlc Kurun gazetesinin 28 su • 
hat 936 tarihli nii ·hasiyle ilan edılmis 
ve bu müddet 7.arfında miiddeaaleyhın 

mahkemeye müracaatla dava arzuhali -

ni t .. bcllüğ ve müddeti kanuniyesi zar .. 

fınrla cevap verır.esı !uzumu mezkur 

ilannameye clerç ve ilave edilmis oldu -

ğtı halde bir ay mi.idclct geçmi:;ı ve mi d• 
deaalcyh mahkemeye müracaat etme -
mis olmasından davacının talebi üzerine 
28 4-936 saat 14 tahkikat gi.ini.i ola .. 
rıık tavin olunmuştur. 

Müddeaalcvhi mumaileyh me .. kiir 

günde mcıhk meye gelmez veya biı ve

kili kamını ao··dermezı;e hakkında gı • 

vap kar"I rr ittiha7. olunaca<>ı tebliğ ma 

kamına kaim olmak üzere ilan oh n.ır. 
<V. o. 14768) 

iı;bu protcstoname bı.:r mucibi t::ı ep mu
hata '>ı 'KURUN gazetesinde tebliğ oht• 
nur. (V. No. {n71) 

i:.tan.!Jul H.ind Noteri Hasan AıL 
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Tartı, Terazi, Kantar Baskül, akıcı ve kuru madde-ler ö!çekleri. uzunluk ve saire gibi ölçüler 
nizamnamesinin şümulüne g' ren ve senelik muayeneye tabi ölçüler kt'llanan müessese ve esnafın nazarı 
dikkatine: 

Bu sene bütün ölçülerin sene-lik muayen~lerine nisanın b rinci 6Ününden itibaren ba~lanacaktır . 

Alakadarların ölçülerini aşağıda yazılı günlerde mevkileri gösteril en i'lyar memurluklarına getirerek 
muayene ettirmeleri: 

Ölçülerini muayene ettirmek için aşağıda yazılı noktalara d kka t etmek lazımdır. 
1 - Bu sene ikinci kanun ayında alınan müraca.C\t kağıdları bir :ikte getirilecektir. 
2 - Bütün ölçüler iyice temizlenerek getir'lmelid'r. 
3 - Yukarıda yazılı iki b ' ldirik yapılmazsa temizlenmek için ölçüler esnaf ve müesses~1ere geri 

verilecektir ve bundan dolayı mühlet geçerse mazur görülmiyecek!erdir. Müddeti zarfında ölçülerin; 
damgalathrmıyanlar hakkında kanuni takibat yapılacağından alakadarların ~akit kaybetmeden müra· 
caatları ehemmiyetle ilan o•nur 

l\1üracaat gün'eri ve mevkileri 
EMiNÖNÜ BELEDiYE AYAR GURUBU 
Mayıs 936 tarihine kadar Beyazit nahiyesinde. 1 Nisan 936 tarihinden 31 

1 Haziran 936 ,, 31 Haziran 936 tarih· ne kadar Eminönü kaymakamlığında. 
31 Temmuz 936 tarihine kadar Küçükpazar nahiyesinde. 

31 Ağustos 936 tarihine kadar Beyazit nahiyesinde. 
1 Temmuz 936 
1 Ağustos 936 

,, 
,, 

FATiH BELEDiYE AYAR GURUBU 
1 Nisan 936 tarihinden 30 Nisan 936 tarihine kadar merkez ve Karagümrük nah'.yeleri 

mii kartııında film deposunda 
Fatih ca· 

1 Mayıs 936 tarihinden 15 Mayıs 936 tarihine kadar Fener nahiyesinde. 
16 Mayıs 936 ,, 31 ,, 936 ,, Eyüp ,, 
1 Haziran 936 ,, 10 Haziran 936 ,, Şehremini ,, 

11 ,, 936 ,, 30 ,, 936 ,, Samatya ,, 
• T emmurz 936 ,, 15 Temmuz 936 ,, Bakırköy belediyesinde. 

17 ,, 936 ,, 26 ,, 936 ,, Çatalca ,, 
27 ,, 936 ,, 4 A gustos 936 ,, Silivri ,, 

5 Ağustos 936 ,, 31 ,, 936 ,, Merkezde 

BEYOOLU MINT AKASJ 
1 - Beyoğlu kaymakamlıjında 

2 - Taksim nahiyesinde 
1 - 4 - 936 dan 25 - 4 - 936 kadar 

3 - Pangaltı ,, 
4 - Galata 
S - Kaıımpaşa 
6 - Hasköy 

" 
" ,, 

27 - 4 - 936 " 9 - 5 - 936 " 
11-5-936 23-5-936 ,, 
25 - 5 - 936 6 - 6 - 936 " 

8 - 6 - 936 ,, 
2~ - 6 - 936 ,, 

BEŞIKT AŞ MINT AKASI 

20 - 6 - 936 
4-7-936" 

,, 

" 

7 - Betiktaş kaymakamlığında 6 - 7 - 936 dan 25 - 7 - 936 kadar 
8 - Arnavutköy nahiyesinde 27- 7- 936 ,, · 7 - 8 - 936 ,, 

SARIYER MINTAKASI 
9 - Büyükdere Kay. dairesinde 

10 - Y eniköy nahiyesinde 
10 - 8 - 936 dan 21 - 8 - 936 ,, 

24 - 8 - 936 ,, 31 - 8 - 936 ,, 

KADIKÖY MINTAKASI 
Kadıköy ayar memurluğunda: 1 Nisan 936 tarihinden 27 Nisan 936 tar: hine kadar, 
Kızrltoprak nahiye merkezinde: 28 ,, ,, ,, 4 Mayıs ,, ,, ,, 
Erenköy ,, ,, S Mayıs ,, ,, 12 ,, ,, ,, ,, 

Osktidar kaymakamlığında: 
Kısıklı nahiye merkezinde: 
Beylerbeyi nahiye merkezinde: 

Beykoz kaymakamlığında: 
Anadoluhisar nahiyesinde: 

Büyükada belediye mevkiinde: 
Heybeli ,, ,, 
Burgaz ,, 
Kınalı 

Maltepe belediye dairesinde: 
Kartal 
Pendik " 

" 
" ,, 

Yalova belediye merkezinde: 

Şile belediye merkezinde: 

ÜSKÜDAR MINT AKASI 
13 Mayıs 936 tarihinden 6 Haziran 936 tarihine kadar. 
8 Haziran 936 ,, 13 ,, ,, ,, ,, 

15 " , ' 20 " ,, ,, ,, 

BEYKOZ MINT AKASI 
22 Haziran 936 tarihinden 4 Temmuz 936 tar'hine kadar. 

6 Temmuz 936 ,, 10 ,, ,, ,, ,, 

ADALAR MINT AKASJ 
t 1 Temmuz 936 tarihinden 18 Temmuz 936 tarihine kadar. 

20 " " " 23 ,, ,, ,, " 
24 
28 

" 
" 

" 
,, 

,, ,, 

KART AL MINT AKASI 
3~ Temmuz 936 tarihinden 

4 Ağustos 936 ,. 
10 " " " 

V ALOV A MINT AKASI 

27 
29 

,, 

" 
" ,, " " 

" 
,, 

3 Ağustos 936 tar"hine kadar. 
8 ,, ,, ,, " 

14 
" 

,, " 
,, 

15 Ağustos 936 tarihinden 22 A ğustoı 936 tarihine kadar. 

ŞiLE MINT AKASI 
24 Ağustos 936 tarihinden 31 Arustoı 936 tar=hine ka~n r. (1694) 

1111111'•--···---.... ·---·-·--•1 ·-·········--·········-------... Dr Mehmet Ali • Ke,if bedeli 3990 lira 84 kuruş olan Beyoğlu hastahanesi tamir 
• . .. H ve tadilatı açık eksiltmeye konul muıtur. Keıif evrakı ve f&rlname· 

Befllll/e mutehassısı !! ıi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek stiyenler 2490 
pı uın~ı f<,rıııno'lo • 1 ıt n 1 "' =· No. lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile belediye fen 
Sa.bibi: ASIM Uı - Vakrt Matbuaı itleri müdürlüiünden alacakları ehliyeti fenniye vesikaıile 299 lira 

t DircJrtarO: Refik A. SevensiJ 31 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile · beraber 

' •• ~ .;· • ., .. ' : l ' ,,. 

5.000 
Lira~ık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çeki!ecek kur'ada 

Birinci ikramiye 1000 l~ira 
ikinci ,, 250 ,, 

10 kişiye !00 erden 1000 ,, 
20 " 50 ,, 1000 " 

175 ,, lOardan 1750,, 
ki cem'an 207 kumbara sahibine 5000 

lira ik1 amiqe tevzi edılecekt11. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MütehaHıaa 

Pazardan başka günlerdt' öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is 

· tan bul da Divanyolunda Cl0-1) numa 

ralı hususı kabinesinde hastalarım 
kabul eder 8alı. ~umartesi günleri 
~hah .. 9 1 2 . 12'' o;aatleri hakiki fı· 

karaya nıah~u;11tm Herkesin haline 
!(Öre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 22:l9R. 1\ ışlık telefon :21044 

13 - 4 - 936 pazartesi günü sa at 15 de da'mi encümende bulun· 
malıdır. (B.) (1647) 

içinde süt veya sütten yapılan maddeler satılan veya imal edilen 
inek ahırlarının hafta tatili ruhsat iyeıine tabi tutulacağı, bir yanlıı· 
lığa mahal kalmamak üzere tavzih an ilan olunur (8) (1688) 

Arnavut köyünde Lütfi•"" mahalJe. 
sinde arka sokakta 14 39 yeni nu
'Daralı 2 katlı 4 odalı ev: 
Cağaloğ!unda Cezri Kasım mahal· 
lesinde Hadım Hasan p::lfa medre· 

Senelik muhammen 
k' rası 

Lira 

84 

Muvakat 
teminatı 

K. 

6 lira 30 K. 

:sesinin 6 numaralı odası: 36 2 ,, 70 K. 
Yukarıda semti. senelik muhı:- mmen kira ve muvakkat teminatı 

yazılı olan mahaller 937 - 938 s eneleri mayısı sonuna kadar kira· 
ya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. Şartna· 
me!eri levazım müdürlüğünde gör ülür~ Arttırmaya girmek istiyen· 
ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubil• 
beraber 14 - 4 - 936 salı günü ıaat 15 de daimi encümende bır 
lunmalıdır. (0 ( 1689) 

Keşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan aygır deposunun tamiri -ç·k 
eks ltmeye konulmuştur Ke,if evrakı ve şartnamesi levazım nıii· 
dürlüğünde görülür Arttırmaya girmek istiyenler 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile bayındırlık direk· 
törlüiünden tasdikli fen ehliyet v esikaıı ve 57 liralık muvakkaı te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 13 - 4 - 936 pazartesi 'IÜ• 

nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (1624) 


