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KURUN saylfalarında 

EGE KASIRGASI 
Yazan: 

Kadlrcan KAFLI 

Avrupanın gergin vazivet inde 
Atatürk'ün Hayatına ait geni 

* bir hatıra 1~ 

il 

1 • • 
ltalya l•panyadan gönUllUlerlnl çekmez•• 

lngiltere ile Fransa limanları abloka edecek ,. 
Tehlikeli deniz nümayişlerinden korkulmakta .• 

ltalyanın hareketi harp ·sayılıyor 
Pariı, 25 ( A.A.) - N evyork Herald ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g 

Tribunc gzeteainin A'lrupa nüshasına 1 Dünya sulhu H 
göre dün B. Delbos ile İngiliz ııefiri Sir ! • ji 
George Clerck arasında yapıl.ın görüş. 1 Gayet naz 1 k ii 
me eınasında İtalyanın İspanyadaki 1 • U 
gönuıımeri geri çekmekten jmtinada li Bır sa/hada !i 
devamı halinde bütün İspanyol liman • il lt l k 1 · ·1 k h . .ı a yan ·uvvet en ı e ta . :· 
}arının Fransa ve 1ngıltere tadından 

11 
. d 'l . l . F k . :: . . . . . . : vıye e ı mış o an ası ran o as- :: 

abluka edılmesı derpış edılmı§tır. • · · b"l · . :: 
tNGlLtZ AM1RALLtôtN1N 1 kcrlennın ı ha~sa Madrı~ ~ıvn- H 

ALDIÖI TEDBİRLER ı ıında <:uad~laJara ~ephesındc g 
Lo d 25 (A A ) t ka H

• cumhurıyetçılere maglup olma· :: 
n ra, . . - spanya va - • 1 .. :: 

·· d ı ·ı t 'lt · ıı·k d · · sı, ve 1300 kadar talyan esırı ;: 
yıı o ayısı e ngı ere amıra ı aıresı, :ı . .. . ~ 1 1. . . il 

~rd 1ri t rt"b tı ı ... IJ verme~ıı uzerıne n usso ınının • a§ag a c ı a a mışur: l il 
S • Sa s- 1 spanyaya tekrar yardım kuv- :i 

( onu. · 4 u. 4) 1 vetleri göndereceği bildiriliyor. ii 
ı: • • , 1 ltalya hükumeti bu tarafa ye- h 

A.tati1r1ciln !4 yıl önoo Sofyada Ata.şcmilitcr bulımduğıı giin'lere ait olan bu Cebeluttarık ta l ni kuvvetler gönderdiği takdir- H 
hatıra Sayüm General Fuailtn uc sefaret •nıiiste~r7.arı»d.an m.orn••- ,_,_ _· -~ de, ispanya sularını kontrol al- • 

~ • ... 
7 

.,, t1Jti ~~ı~ııJMllellM11114Nıilıftitl~ ~mH•al ~ına almış .oınn J• ranşı.t.. tı~!Uz.. 
...... ~uıa mt1.rcsinı. 1.·o1lc'l.·.yi110111mll4.ı a1ınmıslır. A.t"Wr c en ~_g ı ı ı k R ~pkıa-Yıaır, (CsmAn aıuut19ı yer Sofya parkina gıdcn yoldur. Türk se- muav n O ara ve us harp gemileri bu yardım 

farethane.,i lm yolun so1urula vo biraz içercle idi. . ! hareketini menetmek mecburi-

Hatay meselesinde son saf lı.a 

Milletler Cemiyeti 
denizi geçtikten sonra 
çayda boğulacak mı? 

Yazan 
.._ ________ , __ ASIM us------------ı 

(Yaz.ısı 2 inci sayrfa.da) 

Batayda işkence 
devam ediyor 

-~~~~-··~--~~~-

d 
•ld .k 1 retle iki taraf arasında vukubu-e l l 1 lacak bir mu~ademe harp tehli- li 

A • • .. iı kesi doğurabilir. fi 
Londra, :5 C!fUBusı) - Ademı mu- fi Onun için Fransa ve lngilte- :! 

da.hale komıtesı kontrol memurlarını • re devletlerinin İtalyanın miit- :: 
tayin edilen mua.vinler arasında Türk i! tefiki olan Alm'anya vasıtasile Ü 
deniz Albayı ~i_Yeddin Cebelüt~k- il ~u devl~te v~ziyetteki tehlikeyi :1 

~İspanya. ara.zısı hududuna venlmış- n ıhtar ettıklerı anlaşılıyor. 1 
tır. .. (C' er L s·· 5) (S Sa U oonu na. ,, u. 

onu. . ~~ Sii. 3) ur::n::::ı:~::ıar.1:::!::::::::::::::::::::::::::::-.: •• 

Paristen verilen bir habere göre 

Italyadan iki kolordiı Ve 
zehirli gaz gönderildi 

(Yazısı 8 inci sayıfam.ızdadır) 

Başvekil 
'41 ev k uf Türkleri ellerinde kelepçe Siyasi müsteş~~l~rı .. 6 l d . . l kabul ederek goruştu 
oyun arın a ZlnClr e gÖfÜrÜgor/er Ankara, 25 (Telefonla) - Baş· 

vekil ismet İnönü, bugün saat 17 
ERMENlLERIN BAŞINDA FRAN. de Vekaletlere tayin edilen siyasi 

SIZ ZABiTLERi müsteşarları toplu bir halde kabul 

Halep, 25 (Hususi) - Son günler
de iki yüzden fazla milisle üç Fran. 
f\IZ zabiti Şamdan Rcysülayne gönde. 
rihniştir. Bu z.ı.bitlerin kumandasın

daki askerlerin hepsi Ermenidir. 

ederek kendilerile bir müddet gö
rüşmiişlerdir. 

]font Cimıo 

YuQ-oSlav·
. ltalyan 

anlaşması imzalandı . . 

ltalyanın aynı ,ekllde 
TUr-klye ve Yunanlstanla da 

bir- Anıa,ma Yi!IPaca§ı 
haber veriliyor 

Belgrat, 25 (Hususi) - İtalya ha
riciye nazırı Kont Cia.no, bu sabah sa
at 9.ao da &lgrada gelmiş, istasyon
da B~vekil ve hariciye nazırı B. Sto
yadiiıoviç, diğer nazır ve yük&?k ze.. 
vat trafrnda.n karşılanmıştır. · 

İtalyan Hariciye nazırı öğleden ev
\'el Bıişv.ekil B. Stoyadinoviç ile uzun 
müddet İtalyan - Yugoslav misakı et. 
rafında görüşmelere bulunmuş, öğ
leden sonra da müzakerelere tekrar 
ba.:;lanarak anlaşma imzalanmıştır. 

Somı: Sa. -~ Sil. ! ) 

Şam, 25 (Hususi) - Gerek intiha
bat gerek mUşahitlcre yapılan nilma
~i~Ier yüzUndcn uzun zamandır Antak 
l'a ve Kırıkhanda mevkuf bulunmak
~a olan 25 Türk elleri kelepçeli ve bo
kaı.Ia.rı zincire vurulu olduğu halde , 
~Uııgu tehdidi ve kamçı ile dövülerek 
'ialebe sevkedilmiştir. Halk bu facia 
~lrşısrnda çok milteessir olmuştur. (Sonu: Sa. 4 Sil. 1) 

Bu kabul resminde lzmirde bu
lunan lktJsat Vekaleti siyasi miiste
şarı Konya mebusu B. Ali Rıza 
Türelden maada bütün siyasi müs
tC§arlar bulunmu§lardır. 

Gii::el Çanakkale Bo fja::umı bir [/Ö riiııii~i 

Yazan: 

Hakkı Süha Gezgin 

(Y a...'"l.M 9 uncu MJYıf adıı) 

Siyasi müsteşarlar, bugi.inkü Ve
killer Heyeti toplantısına da İ§tİrak 
etmişlerdir. 

VEKİLLER TOPLANTISI 
Ankara, 25 (T clefonla) - Hu· 

giin öğleden sonra saat 1 5 de Baş· 
vekalet müsteşarı B. Kemalin ba~
kanlığrnda bazı vekalet erkanının 
da iştirakile bir toplantı yapılmış ve 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Bu toplantıda Holandaya satJla
cak buğday işleri Üzerinde görüş
meler yapılmı§tır, 

Çanakkalede 
Hava yasak bölgesi 

tesis olundu 



1-KURUN 18 MART: 1937 

Hatay meselesinde son saf ha 

Milletler Cem· yeti 
denizi ·geçtikten sonra 
çayda boğulacak mı? 

1 
Yazan 

~-----------ASIM US------------a 

H 
atay meselesi ne oldu} He
pimiz biliyoruz: Türkiye ile 
F ranaa araamda Ccnevrede 

bir anlaıma yapıldı ve Milletler Ce
miyeti Konseyinin tasdikinden geçti. 
Artık bu esasların tatbikinden başka 
ortada yapılacak birşey kalmadı. Bu
nun üzerine konsey bir eksperler ko
mitesi intihap etti. Bu komite topla· 
narak Sancak için bir anayasa pro· 
jesi hazrrlıyacak, Konseye verecek, 
tasdikten sonra tatbikine geçilecek
ti; yani Hatay Türkleri yeni idare· 
ye kavuşacaktı. 

Fakat Hatay anayasa projesini 
liazırlıyacak olan komite toplanarak 
l'ürk teklifini mi.i7.akere esası ola
rak kabul ettikten sonra işlere bir 
Clurgunluk geldi. Bu arada laken
derun malmüdürü Hasan Cebbaıeye 
de aralanna katılmıı olduğu halde 
Milletler Cemiyetinden Sancağa gi
den görmenler ile bir takım F ran· 
aız memurlan, daha ıonra Suriye 
hükumet adamları hep Cenevreye 
geldi, ekeperler komitesi bir kere 
daha toplandı, bİf§eyler konuıtu. 
bu defa Paskalya yortularmdan 
s:>nra toplanmak karan ile tekrar 
dağıldı. 

Dikkat edilecek bir nokta var ki 
bugüne kadar olan toplantılarda ne 
yapıldığı hiç bir taraftan izah edil
miyor. Hiç bir taraftan malumat 
allmmıyor. Fazla olarak komitede
"1 Frana1Z eksperl~rinin iti sürünce
mede bıratcmal< ıçıh 'Zoııuxıar ~ı...cıı • 
mak ısteôiğine dair rivayetler dola
fJYOr 1 Cenevreye giden Suriye hü
kumet adamlannm Milletler Cemi
yeti kanalı ile yapılmıt Türk - , 
Fransız anlaımasmı bozmak ümitle
rine düttükleri söyleniyor 1 

Acaba bu türlü pyialarm bir 
ani ve eauı var mıdır} Eğer yok 
ise ekıperler komitesinin nihayet 
hir, iki hafta içinde bitirebileceği bu 
iti böyle aylarca sürüncemede bı
rakmak ne gibi makul bir sebeple 
izah edilebilir} 

Hatırlardadır ki lskenderun mal . 
müdürü Hasan Cebbare, Cenevreye 
gitmek için lstanbuldah geçerken 
gazeteci arkadatlara beyanatta bu
lunmut: 

- lskendeı:un ahalisinin dıpn-

da olup biten §eylerle alakası yok· 
tur. Halk bugünkü idareden mem
nundur!.,. demitti. 

Hiç fÜphe yok ki gene F ranaız 
ali komiseri namına Sancakta veka
let eden ve eksperler komitesindeki 
f ransız delegelerine malumat ver
mek üzere gene Cenevreye gitmiş 
bulunan Düryö gibi f ransız mer
muları da - Sancak vaziyetini sa
dece şahsi menfaatleri çerçevesin
den gördükleri için - bundan baş
ka birşey söyliyecck değillerdir. 

O halde acaba eksperler komite
sinde bulunan Fransız delegeleri bu 
türlü unsurların iğfaline kapılarak 
Milletler Cemiyeti işlerini karıştır· 
mak yolunu mu tutmak istiyorlar} 
Bu, Hatay işinin eksperler komite
sinde aldığı bu miihim, bu karışık 
ve şiipheli manzara F ransada Leon 
Blum hükumetinin alakasını uyan· 
dıracak bir mahiyet almıştır. Çünkü 
Bir taraftan Cenevrede anayasa işi 
böyle sürüncemeye düşürülürken 
Suriye tarafından çete tahrikleri U· 

yandırılmakta olması, bir gün F ran
sanın da içinden çıkamıyacağı neti
celer doğurabileceğini açıkça gös
termektedir. 

Bizim bildiğimiz ortada belli baş
lı iki mesele vardır: biri Hatay ül
kesinin hududunu tayin etmektir 
ki bir taraftan Türk, diğer taraftan 
Fransız noktai nazarları ve delilleri 
izah edildikten sonra Milletler Ce. 
;a..,...;3r•t: l~••""lı••> : ... &... l .. ~••·"' ",,... -- ..... ~: 

bir 
0

ftİr. lkincisi dil meselesidir ki 
bu da esas itibarile Türkcenin resmi 
dil olacağı şeklinde halledilmiştir. 
Konsey karan mucibince ikinci bir 
dile ihtiyaç olacaksa bunun ne ma
hiyette ve şekilde kullanılacağı ay
nca tetkik olunacaktır; yani tefer· 
rüata ait olan bu meselelerin hiç bi
ri üzerinde bitmez tükenmez mü
zakereler açılacak şeyler değildir. 

Yok eğer Cenevredeki f ransız 
delegelerinin tarzı hareketleri sahsi 
bir siyaset eseri değil de bütün~ işler 
Fransız hariciyesinin direktifi ile 
görülüyorsa bunu bir gün evvel an
lamak Tiirkiye için faydalı olacak
tır. Bakalım, Milletler Cemiyeti bu 
itte denizi geçtikten sonra çayda 
boğulacak mıda} 

Çanakka d 
Hava yasak bölqesi 

tesis olundu 
ADkara, ~ (Telefonla) - M'ontrö müstahkem mevki hava yasak bölgcs: 

mukavelesi mucibinee tesis edilen Ça- sının ile bırleşik olmak ve cenupt=:: 
nakkale ve lstanbul Boğazlarmm ikin Çamurluhandan başlıyarak Sukuletii 
ci memnu mmtakuma göre aynca Rumelihisarı, Anadoluhisan, Polone;ı: 

bir hava yasak b31geai taliai Z&l'U}'.I köyü, HUseyiclıkôyU, Akpınar, Tepe, 

bulunduğu cihetle Ç4nakkale Boğazı Karad niz sah linde Alacalı nahiy si
lçln FA!remit körfezinde Kadırga bur- nin on kilometre prkındaki Rekethn.
nundan b~hyar~k Çaltıköy, Bakaçlar 
.Çata.loğ, Kilisa!an, Burmaköy, ve Can-

deresini takiben Maltepe, Elmalı, Er
dek, Fatı 'ilıerinden Marmara Adası-

nın on kilometre şark ve ıimalinden 

dolaşarak Rumeli sahilinde Gaziköy 

ve oradan Emirali, Kadıköy, Doğancı 
deresini takiben Kirkapan, Baran, Şa-

neye ve oradan sahilin 10 Jdlomctrc 

açığından garce doğru geçerek Halas 
burnunda Çatalca hnY:ı yasak bölgesi 

1 
ile birleşmek üzere tc'"bit cclilen kıs

mın hava )asak bölsesi olarak kabul 
ve ilanı ve bunun Scyri(C'c .. eri havai ka
rarnamcs·n ... ithnli Vcı:·ıı r Heyetince 
kararlaştırıldı. 

ban, Saroz körfezinde iki Tuzla gölleri-~------------
arasında dağlarla sırtı.na \"e lmroz Boz 
caadaların on kilometre şimal ve gar
binden geçerek ayni ac;ıklıkla Bababur 

Sular Umum MUdUrlUğU 
Sular isfk af ve ra at ba .. -r.iıhendis. 

ô-ONCTN AKff(~R./ 
~-~-=======~---=---- ====- - -- ------- -----

Kadınlar nasal konu,urlar?} 
Bugün Ankaradan hareket edecek o. 

laJl Hintli güzel Mis Pavri yaırn ara • 
mızda olacak. Mis Pavri ile konuşan bir 
gazeteci, Hintli güzelin dans hakkında 

ileri sündüğü fU mütaleayı ne§retti: 

din,, demek hakkını haiz. Bunu herhan- ı 

gi İngiliz vatandaıı söyliyebiliyor. 

Hiç dansebnediın, hiç tc e-bnİye
ceğim. Bir ruhani reisin lcı:ır sıfati. 
le kendimi bazr dünya z~·klerinden 
mahrum etmcği muvafık buluyo • 
rum. Musikiyi çok !.everim. Bunun 
harekete çevrilmesi demek olan 
dansa bedii bakımdan diyeceiim 
yoktur. Fakat prensip de prensip • 
tir. Amerikada tahsilde bulundu • 
ğum senelerde, lngi1terenin içtimai 
hayatına kanıtığım sıralarda yüz • 
)erce, binlerce erkek beni 11rarla 
dansa çağırdı. Daima mukavemet 
ettim. irademe çok güvenirim. 

Hayli enteresan. Bu münasebetle, 
kadınlar arasında esperanto nevinden 
bir de dil mevcut olduğunu öğrcniyo -
ruz: 

- Bayan ismet lnönünün çayın. 
da Baıvekilin küçücük kızını ck gör 
düm. Ne süzel gözleri var •. OradL 
ki Bayanlann bir laamr ecnebi li • 
&anları bilmiyorlardı. Kendilerile 
Kadınca lisanile konuttum. inan • 
mıyacaksınız, fakat doğnıdur. Dün. 
yada kadınca diye bir lisan vardır. 
iki erkek biribirini if81'9lle biribiri-

anlayamazlar. Fakat iki kadın icar • 
tı karııya sHtlerce görütebilir ve her 
dediklerini anlarlar. 
İnanırız. 

Krahn evlenmesine mani 
olan adam 

Son Bayan Simpson davasmda at . 
rendik: ingilterede bir botanma dava
ı;ı görlilürken, mahkeme botanmaya ka. 
rar verdikten ıonra, birisi çıkıp: "Bu 
karar yanlıştır, mahkemeyi tclrrar e • 

Günlerin 

B • 
ı r 

Bayan Simpıon'un bopnma dava • 
sında da Francis Stephenson i:;minde 
biri, ne Bayan, ne de Bay Simpsonla a. 
lakası olmadığı halde, mahkemenin ver
diği karara itiraz etmi~, kararın daha 
ıon günlere kadar kat'i ıckil almasına 
mani olmuştu. 

Fakat, mahkeme davayı tckrnr 
gözden geçirmiş ve esaııen Steph s~on 
sonra itirazından vazgeçtiği için, Ba
yan Simpson'un kocMından kat'l ~c
kilde ayrıldığını ilan etmiştir. 

Bu suretle, Francis Stephcnson es
ki kralının evlenmesine uzun müddet 
mani olmak istememi§ bulunuyor!. 

Para ve tecrübe 
Para ve tecrübeden bahsederken 

anlatılan bir fıkra vardır: 

İki adam beraber bır işe başlıyor
lar. Birincisinin paruı var, .ikincisinin 
yalnız tecrübesi. 

Bir müddet sonra birincisi tecrübe 
kazanıyor, ikincisi de para. .. 

Bu fıkra, hem en hot fıkralar ara
sında sayılabilir, hem de en doğru söz. 
ler arasında. .. 

Haftada kaç ay var ? 
İngilizlerin bir "Hafta aonlan,, 

(Week end uik ind'leri) vardır: Hafta 
sonunda cuma.rte.ı öğleden sonra bq
lıyan ve paza.rteei aabahı biten hafta 
tatili olması llzımgelen bu fasılanın 
hazan haftalarca sUrdtiğU oluyor! ÇUn 
kil İngilizler hafta sonu tatilini geçir
mek için gittikleri yerde ekııeriya bir 
iki hafta kalıyorlar! 

Geçenlerde iki İngiliz kon~ıurken 

biri diğer birinden bahsederek §Öyle 
demiı: 

- Geçen hafta sonunda onun evin
de bir ay kaldım .... 

Bunu duyunca inM-nm kendi ken
dine eoracafı geliyor: 

Bir hafta.da kaç ay var acaba 7 

sır 

ikDt atörlük ince 
bir iştir/ 

Bir Fransız muharririle konup.il 
Portekiz Cümhurreisi B. Oliveira Sa
lazar ona §(>yle diyor: 

- Dikta.törlük ince bir iftlr. 
Kendisi için dikta.tör denilen Por

tekiz Cilmhurrelııi doktor Salu.1r ay
ni milllkatta fikir ve matbuat hürri· 
yeti karıısında diktatörltlğUn vazl. 
yetinden bahsederek töyle diyor: 

- Evet; gilphesiz ki bir hiildımet 
reisinin halledeceği meselelerin en na
ziği budur. Size itiraf edeyim: Ben 
sanaUr taraftan değilim ve olamam 
d&. Henüz iktidar mevkiine gelmeden 
evvel, iktısadiyat prof esöril ve muhar 
rir bulunduğum zaman, sanaürlln kah
rmı çok çekmişimdir. Birisinin söı 

söylemek üzere iken ağzmıza el ka.
pa tmasr öyle korkunç bir teydir kf !,, 

Doktor Sala.zar sözlerini töyle bi· 
tiriyor: 

- Hükumet idare etmek, inAnJarı 
kendil .. rine kal'§ı himaye etmektir. 
Bir diktatörün vazüesi de bundll?l iba· 
ret olmalıdır: Hakikati göstermefe 
~alışmak; malumat vcmıek, öğretmek ........ 

Başvekilimizle 
birlikte Fransanın eski Ankara büyük elçisi Kont dö Şambrun'ü öldürmek 

maksadile yaralıyan Bayan Magda F ontange, kendini bu suikasta sevk
eden esbabı anlatırken §Öyle demiı: 

- Kont, Roma elçisi iken ben de gazeteci sıfatile oraya gitmiıtim. 
ismini söyliyemiyeceğim mühim bir mevki sahibi olan adam ile sevifİyor• 
duk. Fakat yanındaki memurlar beni hep sevdiğimden uzakbştırmağa 
çalışıyorlardı. Bu sırrımı bir gün Kont dö Şambrune açtım. Bana yar· 
dım etmeyi vaadetti. Birkaç gün sonra Roma gazetelerinde imalı ifadeler 
ile benim aşkımdan bahsedilmeğe başlandı. Bunu if~a eden K"nt olduğuna 
kanaat getirdim. O zaman beni aşkımdan mahrum eden bu adamd'!n 
intikam almağa karar verdim.,, 

Mayıs ayında Çek, Yugo• 
lav ea,veklllerl da 

Romanyada bulunacak 

Tecrübeli bir diplomat olan Kont dö Şambrun'i.in kendisine tevdi edi
len bir aşk sırrını Roma gazetecilerine ifşa etmiş olmasına akrl ermez. 
Yalnız bir ihtimal vardır: Kontun C§İ olan Prenses Mura Fransız edebi
yat aleminde tanınmış bir şahsiyettir. Samimi aile musahabesi arasında 
Bayan Magdanın aşkından bahsetmiş. o da doıtu olan İtalyan gazeteci· 
lerine bunu söylemiş olabilir. 

Bu hadise şunu isbat ediyor ki sanatları itibarile sır saklamak mec· 
buriyctinde olan diplomatların yalnız gazetecilerle, yahut yabancı siyaaP-t 
adamlarile konuşurken değil, en mahrem aile musahabeleri yaparken 
bile ihtiyatlı hareket etmesi lazımdır. Hatta iııin daha doğnısu iderindc 
sır tutmak istiyenlcrin dost diplomatlara dahi bu sırrından hiç bahsetme· 
mes!dir. 

Tevekkeli Araplar: Küllü şeyin cavezel isneyn §aae ! 
Dcmemiıler ..• 

Hasan Kumçayı 

Romanya Başvekili T ataresko, 
Çekoslovakyayı ziyaret etmekte 
iken; bilhassa, ba§lıca Çekoslovak 
silah fabrikalannın Romanyada bi· 
rer ıubcsini kurmak işile alakadar• 
dır. 

Aynı zamanda Romanya orduı 
sunu en kısa zamanda Çekoslovak 
ağır sanayiinin yardımile motörlq
tirmek emelindedir. 

B. T ataresko Bragdan döndük
ten sonra, Ankaraya gidecek ve rruı• 
yıs ayında Bükreştc Çekoslovak. 
Yugoslav, Türkiye Bqvekillerini 
kal'§ıl ıyacak tır. 

- Morning Post'tan -

Vlndsör dUkesıFransay• 
gidiyor 

Viyana civarında buluna.n Vind&ot 
Dukasının paskalyayı gene A ,,"U.8t\lt" 
yada Sanktvalfeng"a ge<;ireceği, ora
da bir ay kaldıktan s nra Fransayı .. 
de c~ i h bcr \'er liyor. 

Dukanın Fransaya gitmesine ora· 
da Bayan Simpson ile bulu"mam :;ek" 
linde mana verilt-bil'r. Çünkü, {V\Cl~ 
de söylenrn'şti: Es'd hTal 22 ma~·n:tt 
evlenec~k. Hakik ten, b·r ay dah:ı A• 
vusturyadn kn.ldı:ttruı sonra F::ııı aj'S 
gittiği zaman tam mayısın ton 1ı ı.t .a
sı olacak ... 

n 3 ı ha r \Crl mr .. t dit 
Aynı uı.mnnd:ı Japonynn n dUn! nyı ba1' 
rette bırakacak gemll"r m ·dana k.,~-malC 
tktldarınd:ı o dutu be) :ın olunmaktad r. 

• ll'kcnd c l:lr h rlyatta ikinci ıı.st9 
alt hiç ıx-~11tm m!f beyaz mermerd"n YU" 
nnn \'C ı.· ır llihlnrı heykelleri bulu:ı:nU"' 

n~ftk~~arımmtak~nK~ liğindcplı~na~~a~~ 5001~~~~~~-·~~~~~~~~-------~~~-~~=~•I tur. 
• Bul ar b:ı:J:ı.'l hl :- t eden Tür ıerlJI 

kı!ylerlne fakir Bulgarlar ycrteıUrilmekte' dırga.bunıunda bitmek, ve İstanbul aylık ücretle açık bulunan sular umum 1 

Boğazı içinde Garp hududu Çatalca müdürlügüne tayin edilmiştir. Sulh perisi ilkbaharı naall buldu? dir. 
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,,~ L. t . ·ı· E Taksilerin aynı renkte bulunma-
... ra ır,, ~msı 1 ~e.. r- ları mecburiyetine riayet 

tugrulMuh~~denşıkayet etmedikleri anlaşlldı 
REFi K AHME 1 

SE VENG/L Eski arabaların liaz irandan 
şayiasını Cemiyet 

sonra demode 
tekz ip ediyor İstanbul Şehir tiyatrosu her yıl 

İeşrinisaninin birinde kapılarını S&

~cilere açar, martın otuz birinde ka,. 
Par; bu yıl da öyle olacak. 

Bu senenin tilatro mevsimi san'at 
hayatımız için iki ehemmiyetli hidi
Se ile kapanıyor: Btinlardan biri Şeks
l'>ir gibi e5kidikçe şöhret ve kıym~ti 
artan beynelmilel şöhretli bir deh8.nm 
~rinin. sahneye konulmasr, ikincisi 
~rtuğrul Muhsinin temsilde rol alına-
8tdır, Bunların ikisi de ibakikaten bi
~ sahnemiz ve tiyatro seyircilerimiz 
için "Hadise,, sayılacak değerdedir. 
l'epebaşı tiyatrosunun bu yıl görül
ltı.eı:niş bir rağbetle her gece tıklım tık 
1ını dolması ve bir kaç gün sonra için 
hile güçlükle yer bulunabilmesi bunu 
ifade eder. 

"Kral Lir,, , Şekspir'in eserleri ara-
8txı.da felsefeye en az boğulmuş olan, 
lçıic bir vak'ayı sahneye koyan ve in-
8a.nt karakterleri san'atle, meharetle 
ltı.uvaffa.kiyetle ve bilhassa. vuzuhla 

Avni, Mehdi, Müfit, Ma.hı:nut, Nihat, 
Zihni, Emin, Sait ve Necmi'nin de mu 
vaff akiyet hisselerini kaydettikten 
sonra Kral Lir'i 5ahane bir surette 
oynamış olan Ertuğrul Muhsine gele-
lim. 

Onun bir eserde rol alıruusı demek 
ilk iba.kışta sahneye ve salona. bir bü
yük ruhun ha.kim olduğunun gözle 
görüllir şekilde sezilmesi demektir. 
Kral Lir temsilinde Ertuğrul Muhsini 
yürek çarpıntısile seyrettikten sonra 
salondan tesiri uzunca bir zaman de
vam eden manevi bir hazzın havasile 
sarılı olarak çıktık. 

Kral Lir, dilimize Seniha Bedri 
Göknil tarafından tercüme edilmiştir. 
Tiyatro edebiyatımıza yabancı diller
den en güzel eserleri çevirmek sureti
le hakiki bir hizmette bulunmuş olan 
gayretli ve kıymetli mütercimin "Kral 
Lir., tercümesi de hürmet ve teşekkür 
le karşılanacak bir emektir. 

~in önUne yayan bir eserdir; • :t< :t< 

~ll.nyaca. Şekspir dili diye şöhret kazan Bu sene sahneye konulan eserler i· 
llıış olan fevkalide gili.el buluşlarla çinde iyileri kötüleri haftalarca oy. 
~lü nükte ve zarafetin itina ile işlene nandı; salonun dolduğu oldu, dolma. 
!'ek vücuda getirilmiş nice şaheserleri- dığı: oldu; muvaffakiyet görenlerin 
le zjynetlenmiş, sanatlı ve mükemmel temsili uzatıldr. "Kral Lir,, temsili 
bir lisan muharririn öteki eserlerinde mevsim sonuna getirildi; kısa bir za,. 
tılquğu gibi bu piyesinde de daha ilk mana sıkıştırıldı, 1 nisanda tiyatro 
Ciiın.ıelcrden itibaren dinleyiciyi alrp tatil ola.Cağı ve 2 nisanda san'atk:ir
h~ ve hayranlık içinde sürükleyip gö- . lar turneye çıkacağı için temsilin u
tlirur. ' ·zatılmasma imkan yoktur; halbuki 

salonda yer bulmak mümkün olınuyor 
ve bir çok kimseler bu mükemmel tem 
sili görmekten mahrum kalacaklar. 

Ben bu işte Ertuğrul Muhsin'in bir 

edilecekleri 
Taksi talimatnamesine göre takside 

çalışan otomobillerin ayni renk~e boyan 
mış bulunmaları şarttrr. Halbuki İstan. 
buldaki taksilerin çoğunun renklerinin 
biribirlerine benzemedikleri yapılan tet· 
kiklerden anlaşılmıştır. 

Seyrüsefer merkezi bu vaziyet karşt
sında harekete geçmiş, talimatnamenin 
gösterdiği renkte bulunmıyan araba • 
ların numaralanm tesbit etmi§tir. Bu 
gibilerden para cczasr alınacağı gibi 
plikatan da sökülecektir. Bu karardan 
şoförler cemiyeti haberdar olunca bo -
ya farkları üzerinde esash tetkikat yap
mış, bazı taksi boyalarrnm güneşten 

bozulduğunu, anlamıştrr. Bu arada bir. 
çok taksi sahiplerinin arabalarım isti -
yerek ve bilerek koyu ve açığa meyyal 
renkte boyattıkları tesbit edilmiştir. 

Cemiyet bu vaziyet karşısında sey • 

Rektör Ankaraya 
gidiyor 

üniversite rektörü Bay Cemil Bilsel r 
Kültür Bakanlığı ile Universitenin tür_ ! 
Jü işleri etrafında görüşmek üzere An • 
karaya gitmiştir. 

Rektör Ankarada üniversite bütçe -
si ve hukuk fakültesi işleri etrafında 

Bakanhkla konuşacaktır. 

Bay rektör Ankaradan sonra tzmire 

gidecek, orada iki konferans verecektir. 
Nisanın 8 ne doğru tekrar şehrimize ge. 
lecektir. 

Mil!ttan evvelki yıllarda Brotanya 
l.a.b.tma. geçip uzun yıllar hüküm sür
~iiş ve ihtiyarlığında. memleketini kız 
~ arasında taksim etmiş bir hüküm-
1arm macerası, Şekspir'in ibu piyesi-

suikastını seziyorum ve açıkça matbu- • 
at vasıtasile şikayet ediyorwn: Aktor ?!:1.'kek. 'Öyı·etiııeıı okul u 

.1.--1 .. :1 ..... ...1: ... -- t . ..: ~ı....f.; .. 1e....-.ı.n 

t'ocuklarma gösterdiği lütuftan sonra 
O!ı.lardan gördüğü nankörlük, mevzu
~ belkemiğidir; kardeşlerden birinin 
abasına karşı samimi bağlılık duygu 
~lllıu göstermekten <:ekinmesi, ihti
~·arrn bu hareketi yanlış anJJyarak bu 
ııııı reddetmesi, buna rağmen iyi kalp 
ı kızın, ihtiyar babanm son günlerin
~e yaşadığı acıklı hayattan duyduğu 
.~trap mevzutın anahattma ustalıkla 
~lenmiR a)-TI bir safhadır. Esasen 
~tde her safhada hayırla, şer, kuv
~~tli bir tezadın dimağa buruk bir 
~~t ~e:en kuvveti ve pardtısile hü
.,~ suruyor. 

Kral Lir temsili dekor, sahne te
l'akkiyatı, elbiseler, mizansen, umu
~Yetıe rejisörlük işleri noktasından 
~tük bir mükemmeliyet gösteriyor-

:;;~~, P~~-~~ı~~~;::n:~~ı~~~ Peaagoji öğretmeııliği 
kı§lanır, seyirci bulur; tecrübe bunu llk erkek öğret-
gösteriyor. - men okulu Pcdago 

Rejisör Ertuğrul Muhsin, bu haki
kati bildiği halde aktör Ertuğrul Muh 
sine pek az rol veriyor. Sebebini bil
mem, ya onun muvaffakiyetini kıska
nıyor, sahnede uzun zaman alkışlan
masınr çekemiyor, onu mümkün oldu
ğu kadar halkın rağbet ve takdirine 
maruz kalmaktan saklıyor; yahut da 
daha fenası: Ona iltimas ediyor, pek 
fazla yorulmaması için ona sahne üs
tünde mümkün olduğu kadar az va
zife veriyor. Netice itibarile iki şık da 
halkın ve Tiyatronun aleyhinedir. 

Rejisör Ertuğrul 'Muhsinin eserle 
ri sahneye koymakta, san'atkar Ye
tiştirmekte, ders okutmakta hizmeti 
çoktur, yorgunluğu büyüktür; evet 
ama, halkın da aktör Ertuğrnl Muh
sini sahnede görrneğe ihtiyacı vardır. 

B. Feyzi 

ji öğretmeni Bay 
Sadrettin Celalin 
üniversite Pedago • 
ji profesörlüğüne 

tayin edilmesi do-
1ayrsile açık kalan 
Pedagojiöğretınen 

liğine okulun usu
m tedris öğretme
ni Bay Münir Ra
şidin tayin edilme 
si kararl~tml
rpıştır. Münir Ra

şitten açık kalan usulü tedris öğret
menliğine 1stanbu1 ilk tedrisat ispek
terlerinden Viyanada tahsil görmüş 

kıymetli terıbiyecilerimizden Bay Fey
zi Selen tayin e~ilmiştir. 

Feyzi Selen bugünden itibaren ye. 
ni vazifesine ba!=;lJyacaktır. 

rüsefer merkezi nezdinde teşebbüsatta f -
bul~n~~ş, hazi~an.a kadar muhlet veril- ı , 1 SA> • 
mc:>ını rıca etmıştır. H ...ıııılıııı... & m & L • & 

Merkez istenen mühleti vetmiştir. .,.- - -
Haziranda drabalar umumi surette mu
ayene edilirken boyalan da gözden geçi. 
rile::ek, boyası taksı talimatnamesine 
uym:ıyan ;rabaların plakaları hiçbir şe. 
ye bakılmıyarak sökülecektir. 

Diğer taraftan şoförler aras;nda son 
günlerde bir şayia dolaşmaya başlamış
tır. Buna göre haziran.da eski otomobil. 
Jcr demode olmuş addedilerek plakala. 
rr sökülecek ve çalıştırılmaktan mene -
dilecekmiş. Bu ~ayia üzerine birırok şo. 
förler cemiyete ır.üracaat ederek işin 

aslmı sormuşlardır. 

Cemiyet bu hususta bütün şoför!:re 
bir yayım yapmış. ş:ıyianın tamamen a. 
sılsız olduğunu bildirmiştir. 

Sabık Arnavutluk 
Kralı şehrimizde 

Arnavutlukta bir müddet krallık et
miş olan Prens Vid dün ailesi ile bir • 
likte şehrimize gelerek Parkotele in • 
miştir. 

Aslen Alman olan Prens Vid şimdi 
Romen tebaasıdır. Şehrimize seyyah sı
fatile gelmiştir. 

Nitekim kendisile görüşen gazeteci. 
lere kat'iyyen siyasi beyanatta buluna. 
mıyacağını bildirerek, seyahati hakkın
da malumat vcrmi;?: "Mısırdan geldi -
ğini, yold::t Beruta cia ugradığmı, istan. 
bulda bir hafta kadar kalacağım, İstan
buln sok güzel bulduğunu, ınsan yaş . 
]andıkça tabiata karşı mcftunbğun ıda 
artığını bunun için her zaman htanbu. 
la, bu güzel şehre gelip gitmek arzu -
sunda olduğunu .. söylemiştir. 

Sabık kral, dün şehrimizin görüle 
cck bazr yerlerini dolaşmıştır. 

Yeni pasaport 
kanunu 

Yeni pasaport kanunu layihası te . 
kemmül etmek üzeredir. Yeni layiha ile 
pasapost ücretlerinin indirilecı:-ği ve 
Balkanlar için ayrı bir şekil tat'Jik etli -
lcceği ve pasaportların altı aylık ve bir 
senelik olmı:k üzere ikiye tefrik edile • 
rek alınmakta olan harem da buna göre 
taksim edileceği tahmin edilmektedir. 

(• tzmlr bcynelmılel panayırına iJtlra k 
için Ticaret odıı.ıoıma vaki olan müracatınr 
çoğalmıştır. Oda, müracaatçıları• mUstakıl 

pavyon kuracal<lnr ve hep bir arada temsil 
edllecekler şeklinde iki kısma ayırmaktadır. 

* Bursa ipek böcel<çlliğ"I mektebi bu sencdt' 
Adaapzarı kaza merkezinde faaliyetle bu• 
lunacakt.ır. Melüep nisanın birinde faaliyete 

'geçecektir. 

·~ Şehrimize gelen gümrük ve inhisar• 
lar müsteşarı Adil Okuldaş burada on gün 
kadar tetkiklerde bulunacaktır. 

.;ı Emlı\k bankasında bundan bir buçuk 
ay evvel bir cumartesi günü hafta tatiline 
muhalit olarak bir daktilo ve bir memur 
çalıştıklannda.n banka Sultanahmet sulh 
ceza mahkem~sl tarafından beş lira para 
cezasına mahkO.m edilmiştir. 

,;, Fenerler idaresinin satın alınması dı> 
Iayıslle blltUn deniz fenerlerine kıymet ko. 
nulmnktadır. 

* Gayri mübadiller teşebbüslerde bulun. 
mak üzer!l Ankaraya yenldt'n btr murahhas 
gönd<'rmlşlerdlr. 

e Anadolu dcıniryolu obligasyonlan, aksi• 
yon ve mümrssll scnctlerile, Haydarpa~ 

liman obltgıısyon ve mümessil senetlerinin 
Ergani ve Sivas • Erzurum lahvtlerile teb
diline dUndrn itibaren başlanmıştır. 

• Muamele vergisi kanununda tadila.t ya. 
pan proje son şeklini bulmuştur. Bu şekle 
göre gtlmrUkten mevaddı iptidaiyesini ge
çiren sanayi vergisini gUmrUkto, diğer sana. 
yi fabrikadsn mal çıkarırken verecektiir. 

• Yeni seyrlsefer kanununa göre her na• 
kll vasıtası sahibi vasıtadaki y~lcular bir 
kazay uğrarsa tazminat verebilmek için 
şahsi salls namına sigorta edilecektir, 

., Yattı.kır vagonhır memurlarından La. 
muh Lcsori belediye turizm şubesi müdill"' 
lilğüne tayin edilmiştir. 

* Şehrimizde beklenen meşhur tayyareci 
Lindberg el'an Hindlstanm Kalkuta şehrin• 
dedJr. 

Kabil üniversitesi 
Rektörü 

şehrimizde 

Kabile lıangi doktor
larunız gidiyor? 

Kabil üniversitesi dektörii Bay Ha • 
san Rept dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Bay Hasan Reşat şehrimiz ü. 
niversitesinden ve hariçten, Kabil üni • 
versitesinde çalışmak üzere birçok dok " 
tor alar:ık Afganistana götürecf'ktir. 

; oynayıştaki ustalık ve ilk bakış
~ göze çarpan ahenkli beraberlik bil
~ takdirle kaydedilmelidir. En 
~ Çl~k rolde bile en mühim rol oynaru 
~!'tnuş g~bi gösterilen ciddiyet umu-
\t ~uıvaffakiyette en tecrübesiz san

a ~karın bile ehemmiyetli bir payı ol
~ğunu ortaya koyuyordu. 

Rejisör Ertuğrul Muhsini alenen 
jurnal ediyorum; alakalr makamlar 
üstada söz geçirsinler, gelecek yıl ol
sun artık bu iş böyle olmasın! 

Belediye - Liman 
ihtilafı 

Memleketimize gden ecnebilere ve. 
rilmekte olan ikamet tezkeresi h:ırcı için 
alınmakt;ı olan para da bu yeni layiha 
ile tamamile ayn bir şekle konulmak -
tadır. Ecnebiler, ellerindeki pasaportla 
Türkiyede azami bir hafta veya on be§ 
rrün kalabileceklerdir. Bunun haricinde 
b 

6 ay kalcaklar altı lira ve 12 ay kala:ak. 

Dün bu mesele etrafında öğrendiği .. 
mize göre rektör, İstanbul üniversite -
sinden 3 ve haristen de bir kişi olmak 
üzere dört doktorla görüşmüş, bunları 
Kabil üniversitesine gitmeğe davet ede
rek aralarında anlaşma yapılmıştır. ot 

~ur· 
bra.· 
1 gt 

ll:I l\.rat Lir'in iki hain kızını temsil 
~n Neyyir.e ve Samiye, iyi kalpli, 

~l:tıimi, temiz ve masum kızı rolün
Cahide hususi bir muvaffakiyet 

llaterdiler. Rolün asıl sahibi Melek'in 
ı ta.Ianmasr üzerine hemen hemen 
~lıksız denilebilecek bir halde 
il neye çıkmış olan Samiye'nin rolü

aksatmadan oynamasını bu genç 
'ıı.•atkarm lehine bir not olarak 
~~etmek la.zmıdır. 
~ ltı-aı Lir'in damatlanndan Fransa 
''~lının Kani, Kornval dükünü :Emin 
~lli Albani dükünü Sami Ayanoğ
ı.ı~nısil ediyorlardı; iyi oynadılar. 
ıp Arcan, Hüseyin Kemal, Talat 
~lihim rolde idi; üçünün de husu
q. muvaff akiyetıe temsilin umumi 

~\ıa.t'fakiyetine hizmet ettiklerini 
1etneden geçmemeliyiz. Kral Lir'in 
. mı tem.sil eden Necdet Mahfi 
~ olm<ı.dan güldürmek gibi hay

kiiç bir vazifeyi üzerine almıştı, az 
da değerli bir istidadın yeşerip 

~enmektc ,.e kuvvetlenmekte ol
}ı._ -U görUp sevinmem.ize sebep ol
~rdeki diğer rolleri oynıyan Neşet 

1 Polls haberleri j 

Biçalıla yaraladı 
Vali konağı caddesinde ipek fabrika. 

smda çalrşan 16 yaşlarrnda ameleden 
Diyamandi ile film operatörü Mihal kav 
ga etmi§, Mihal Diyamandiyi bıçakla 
yaralamıştır. 

OTOMOBtL ÇARPTI - Kalyon. 

cukulluğu sokağında 11 numarJda o • 

turan Yorgonun krzı 9 yaşlarında Pedi 
Tarlabaşmda oynarken oradan geçen 

Belediye ile liman idaresi arasmda 

Halicin temizlenmesi yüzünden çıkan 
ihtilafın bir komisyon tarafından ha1Je_ 
dilmesi kararlaşmrştır. 

Bu komisyon havuzlar idaresi ile be. 

tediye arasında bazr arsalar yüzünden 
çıkan ihtilafı da tetkik edecektir. 

F estival lıomitesi 
Festival komitesi bugün toplanacak, 

program üzerinde bazı yeni kararlar 
verecektir. 

Sebze hali 
şoför Mehmet Reşadın idaresindeki Kerestecilerdeki sebze haline ilave 
2155 numaralt otomobile çarpmıştır. edilecek kısmın inşaatına nisan ayr için
Şoför kayalanmI§ ve yarah hastaneye de başlanacakttr. Geçen sene yapılmış 
kaldırılmıştır. olan tahta barakalar yıkılacaktır. 

BU KADARI DA FAZLA- Eren. KUltUr DirektörlUğUnde 
köy Hamam sokakta 6 numarada oturan dUnkU toplantı 

Ali arkadaşı kalburcu Hüsamettinle dün Yabancı ve azlık okullan ilk tedrisat 
akşam eğlenmek üzere Kadıköy İnci ispekterleri dün kültür direktörlüğünde 
gazinosuna gitmişlerdir. Gazfrıoda rakr bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantı . 
içerlerken çok sarhoş olarak t<:baklarr da yabancı ve azlık okullarmı b~tirecek 
kırmağa başlamışlardrr. Gazino sahibi - çocukların türkçe ve kültür derslerinde 
nin şikayeti üzerine her ilcisi de yaka • bulunzcak mümeyyizlerin tayin edilme-
lanarak polise verilmişlerdil'I' , leri işile meşgul olmuştur. 

lar da 12 lira vereceklerdir. Bu müddet
ler nihayet buldukça ecnebiler, e1laka -
darlara müracatla kayıtlarmr tecdit ve 
mezkıir rüsumu ödemeğe mecbur tutu. 
lacaklardır. 

Şeh:tliklerde yapllan 
meras~mler 

Gidecek doktorlar şunlardır: 

üniversite Trp fakültesi kimya şu • 
besi doçentlerinden Bay Saip, ens:ıç 
doktoru Bay Edip Hasan, kimya doçen. 

ti Bay Sal<ihattin. 
Bay Hasan Reşat şehrimizde bir haf. 

ta kadar daha kalücak ve bu işlerle meş-
Şehitlikleri imar cemiyeti umumi gul olacaktır. 

reisi B. Cevdet Kerim, alakadar diğer ---=--,..-::=~== 

zevat!a birlikte şehitliklerde yapmak • TayyarecUlk 
ta oldukları tetkikleri bitirmiştir. d 

konferansları 

ediyor 
öğrenildiğine göre, şehitliklerde her 

sene yapılması mutat olan mer;ıeimle • 
rin daha parlak olması temin edilecek. 
tir. Bunun için, hazırlıklara ba~lanmış . 
tır. 

Gaz tecrübe ınasheleri 
geldi 

Şehrin muhtelif yerlerinde hdlka ze. 
hirli gazlardan korunma hakkında kon
feranslar verilecc~ini yazmıştık. Bu kon 
feranslarda tecrübe esnasında kullanrl . 
mak üzere Ankaradan vilayete gaz mas. ,, 
keleri gönderilmiştir. 

evam 
Tayyarecilik mevzuu etrafında dün 

Galatasaray lisesi talebelerine, ı;se sa • 
}onunda bir konferans verilmiştir. Kon. 
feransr emekli tayyareci Hazım Şakir 

vermiş, talebeye tayyareciliğin nasıl ba§ 
ladrğını ve inkiş3frm anlatmıştır. 

lhtlfalcl Ziya için 
Üniversite talebeleri 2 7 martta ihti

falci Bay Ziyanrn Eyüpteki kab,.i başına 
giderek bir tören yapacaklardır. 

Bu tören için fr.külte talebelerinden 
müteşekkil bir heyet program vücudc 
getirmektedir 
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SON HABERLER 
. . ~ . . 

Madrit cephesinde 
Asiler Cümhuriyetçileri geri 

püskürttüklerini söylüyor 
Madrlt bombardıman edildi 

Avila, 2S (A.A.) - Havu f ların yekunu halihazırda 1300 ki§i· 
muhabiri bildiriyor: Madrid cephe· ye baliğ olmakta olup daha ziyade 
sinin muhtelif mmtakalannda dün artacağı tahmin olunmaktadır. 
bazı faaliyet tezahürleri vukua gel- Bunlardan dördü zabit olmak 
miıtir. Bütün gün Cumhuriyetçi· üzere 290 ı Valenciaya götürülmüş 
ler, Roblecla - Chvela mmtakaıın· olup orada bir kışlanın mühim bir 
da baskın hareketleri yapmıya kalk· kısmını İ§gal etmektedirler. 
mıt iıe de her defasında geri pÜI· Valenciada serbestçe gezmesine 
kürtülmütlerdir. Cumhuriyetçile· müsaade edilmit olan yegane esir, 
rin Üniversite mahallesinde yaptığı çavu§ Giovanni Giannellidir. Zira 
hücumlar da geri püıkürtülmü9tür. çavU§, hükumet saflarına Brihuega· 
Nasyonalistler, buradaki mevzileri- da kendi ihtiyarile ge"mİştir. 
ni takviye etmiıtir. MADRlD CEFHESINDE 

Nasyonalist topçu kuvvetler Ja· Navalcarnero, 25 (A.A.) -Ha· 
r,flllla cephesinde Ciempozuelos - vaa ajansı muhabirinden: Hüku· 
San Martin de la Vegu mıntakasm- met kuvvetleri, Madrid cephesin· 
da dü§manm müteaddit teha§§üd de Laa Rozas mıntakasında bir ta· 
mevkilerini bombarclnnan etmittir. arruzda bulunmuşlarsa da bo§a git· 

Agranda köprüsü civannda Re- mittir. 
gularesler Valencia yolunu tam su- 3000 milis, Frankistlerin ate§i· 
rette kontrol altmda tutmaktadır. ne uğramışlardır. Fakat yeni takvi· 
Hatta geceleri dahi münakale kabil ye kıtaatının vürudu bunların La 
değildir. Corogne ve Escorial yollarının tela· 

Salamanka, 25 (A.A.) Guada. 
lajara cephesinde nasyonalistler dü~ 
manm dört tayyaresini düşürmüş· 
lerdir. 

Bir dü§man radyo postası, Ka
talonya sahillerinde üç motörlü di
ğer bir düşman tayyare!inin düştü
ğünü haber vermektedir. 

iT AL YAN E.5IRLERI 1300 
VaJencia, 25 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: Gudalajara 
cephesinde esir edilmi§ olan ltalyan. 

ki noktasına kadar ilerlemesini te· 
min etmİ§tir. 

Villafranca de Castillo · daki F ran
kistler, milisleri arkadan çevirmeğe 
bqladıklanndan milis kuvvetleri 
ric.- t etmek mecburiyetinde kalmış
larclrr. 

MADRID BOMBARDIMAN 
EDlLDl 

Maclrid, 2.S (A.A.) - Gece geç 
vakit asilerin tayyareleri Madrid Ü· 

zerinden uçmuş ve şehri bombar
dıman etmiftir. Tafsilat yoktur. 

intihap 
Yeni mebusluklar için 
ayın yirmi sekizinde 

Ankara, 25 (Telefonla) - Bu 
aym 28 inci pazar günü münhal 
rnebusluklara intihap yapılmaama 
karar verilmiştir. 

Evvelce de haber verdiğimiz gİ· 
bi bu mebu.sluklara, Maliye müate. 
şan B. Faik Baykalm ve Hariciye 
Vekaleti Gene] Sekreteri B. Numan 
Rifat Menemencioğlunun Parti 
Büyük Divanınca namzet gösteril
meleri kuvvetle tahmin olunmakta. 
dır. 

iki yeni mebusumuz Maliye ve 
Hariciye Vekaletleri siyasi müste
tarlığrna tayin ed;!"!:::eklerdir. 

RO.M EN 
Başvekili 

Nlaanın ilk haftaaında 
geliyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - Başvekil 
İsmet İnönü'nün nisan ayı bqmda, 
kurulmakta olan Karabük demir ve 
çelik fa.brikalanmızı tetkike gideceği
ni haber vermiştik. &§vekil Karabük
ten 5 nisanda. dönecektir. 

lamet İnönU'nUn Ankaraya dönü
şiinden birkaç gün sonra, yani nisa.nm 
ilk haftasında Romen Başvekili ekse
lans Tataresko'nun memJeketimi7.e 
geleceği haber verilmektedir. 

Romen Hariciye nazın B . .Antonea. 
ko'nun ziyaretinden sonra dört dev
letin Başvekilinin de memleketimize 
yapacağı ziyaret iki memleket arum
daki dostltiğu kuvvetlendirmek bakı
mından çok mühim görülmektedir. 

Zirai kombinalar Yugoslav • ltalyan Konturu/o: nır;ıııu, 
Kanun ta~~ geçti ~ ... • • 
Ankara. 25 (Telefonla) - Zirai l"'\D 3Şm3SJ edzldzk 

lrombinalara dair olan kanun projeJ!ıi 
\~e.!.t~ller heyetinden g~erek yüksek 
tasdi'.1 ar.:~.lilmiştir. 

Komb.nalarm umumi müfett.i§lik
le.ri kombina mmtakalarile Ankara ve 
Sivas vila:;ctbrinde kutula.ca.ktır. 

Müfettiş!ik tcşkila.tmm ba§ma Tür 
kiye şeker f:ıbriknlan milf ettigi B. 
Şefik getirilecektir. 1 

1'aze sebze ve meyve 
için antrepolar 

Ankara, 25 (Telefonla) - lktJsat 
Vekaleti iç ve dış pazarlara sevkoiu
na~:-.:, taze üzüm, taze elma ve sebı.e 

(Vat-yam 1 incide) 
Naib prens Pavl Ciano'yu kabul 

ederek kendisini öğle yemeğine ala
koymu.ş ve yemekte Başvekil B. Sto
yadino\•iç de hazır bulunmuştur. 

ANLAŞMANIN ESASLARI 

İmzalanan an1~.-'ll.8nm esasları a
rasında müşterek hudutla.rra ve Adr
yatik denizindeki sahillere riayet bey
nelmilel ihtiNülar halinde müşterek 

menfaatleri korumak için anla§ma. ta
ahhüdü vardır. Anlaşma be§ sene için 
dir ve yalanda tasdik edildikten aon
ra mer'i olacaktır. 

için kullanılacak ve bir kıemı 50 di- KONT CIANONUN B EY ANA Ti 
w ' ger kısmı 150 ton istiap edebilecek 
antrepolar inp.smı bugünlerde müna
kasaya koyacaktır. 

Yaş üzüm ve incirin iç ve dıı pa
zarlara sevkile lzrnir Üzüm ·.turumu; 
elma !hracı işlerile de ie ve Ziraat ban 
kalarınm bir· Çekoslovak firmasile 
birlikte teşkil e-tmekte olduklan gir. 
ket meşgul olacaktır. 

Hatay'da işkence 
devam ediyor 1 

(Devamı 4 üncüde) 
ALEYIIIMIZDE PROPAGANDA YA

PACAT\ ADAMl..1ARI ZOR 
BULUYORLAR! 

Anla~manm imzasından sonra 
matbuata bulunduğu beyanatta 
Kont Ciano ~öyle dem ittir: 

··Bu anlatmalar ftalya ile Yu· 
goalavya arasında sulh ve emniyet 
demektir. Bu anla§maların manası 
tudur ki. 1 talya ve Yugoslavya iyi 
komıuluk siyasetini ele almak ve 
takip etmek azmindedir. Bu siya· 
set yalnız aralarında her türlü ihti· 
laf sebeplerini ortadan kaldırmak· 
la kalmıyacak, fakat ayni zaman· 
da iki memleketin kendi aralarında 
her türlü ahvalde de sulhu muhafa· 
za etmek hususundaki kati emelle· 
rini tahakkuk ettirecektir.,, 

iKi DOSTUMUZUN ANLAŞMASI 
KARŞISINDA Lazkiye, 25 (Hust•st) - Sancakta 

ve Suriyedeki şapka ile mücadeleyi Ankara, 25 (Hususi) - Ulu~ 
Fransız memurlan.nm idare etmekte gazeteıi, yannki (bugünkü) başma· 
oldukJrırr malumdur. Hatti bu mak- . kalesinde Belgrad müzakerderin· 
satla Halep jandarma kumandanı 0 • den bahsederek bunun Balkanlar 
lan Fran.s:z zabitinin halka fapka :ı.. için mesut bir hadise olduğunu tc· 
1 yhinde Müslümanca nasihatler ver- bariiz ettirdikten sonra §Öyle diyor: 
d:li de halk arasında gülUnç bir mi- "Müttefik Yugoslavya ile dost· 
• al olarak ya dolun.maktadır. luğumuzu yeniledi~imiz ltalya nıii· 

Halep §Winde Tilrk!er ve §a.pka nasebctlerinin ayni surette tanzim 
-ı'"yh:nde tahrjkit ya.pmak için halkı e::lihniş olduğunu görmek, bunun 
r m'lerc to'.'Jlama usulü.ne ehemmiyet- gerçeklenm~ine ralrşan Türkiye 
le riayet edilmektedir. Bu bmrusta mü- için hususi bir sevinç sebebi olmuş
lıim masraflar yapıl:rutktadır. Halkı tur.,. 

<':ı.:nilere tophyaca.k )'bbaalara ıoo altın TORKIYE iLE DE BiR ANLAŞMA 
kadar ücret veriljiği va.kidir. Çünkü YAPILACAK 
bu çirkin vazifeyi ka.1lul edenleri bul- Londra, 2.S - Mancheat.er Gu-
mak &iln seçtikçe müşkülleomektedlr. aıdiean gazetesi de ıöyle diyor: 

İngiliz - ltalyan anlqmaamı 

(tlstyanı ı incitk) 

KONTROL MUAViNLERi UBTBBI 
Londra, 25 ( A.A.) - Ademi MUda· 

hale Komitesi ispanyada kontrola 
memur edilen muavinleri tayin et
miştir: 

Kontramiral Salza (Eetonya), 
Cherbourg'a; 

Bahriye Albayı J1a,er (NCJl'YeÇ) 
Breste; 

Meija (Letonya) Venlona; 
Bahriye Albayı Akkermann (Fele

menk) Liıbona; 
Bahriye Albayr Thiele (Danimar

ka) Madere; 
Bahriye Albayı Sa.fiyeddin ('l"Urki

ye) C.lilttanka; 
Bahriye Albayı Tiyauiç (Yugoslav

ya) Orana; 
Bahriye Albayı Doyle (İrlanda) 

Marsilyaya; 
Palerme'e henüz kimse tayin edil

memiştir. Buraya b · r laveçli tayin 
edilecektir. 

Aş:ığı Pireneye Yüzba§ı Gullenram 
(İsveç); 

Yukan Pirencye Albay Wettre 
(Norveç); 

Karu. kontrolu içix: 
Yukarı Garonne'e Albay Martola 

(Finlandiya); 
Ariege'e P2.ul P..einl arda (Leton.ya) 
Doğu Pirencyc Albay Olıı (Fele

menk): 

Cebelüttank tspınya a.raz:si hudu
duna Deniz Albıt)"T Safiycddin (Tllr
kiye). 

KURUN - Albay Safiyeddin en tec
rUb?U ve yilkrek se,·:ycli deniz zabit
lcrimizden biri olup deniz harp filo-
su kurmay başkanıdır. Albay 1 

Sa.fiyeddin uzun zaman deniz 
harp mektebinde profeeörlUk etmiş ve 
bugünkü den!z zabitlerimiz.den birço
ğunun yrt'şmcsinde bilyük hizmeti gö
rtihnUştür. 

mod;I olarak alacak ve Türkiye ve 
Y nnanistan ile ayni şekilde yapıla
cak al" la§malarla ~emin edilecek bu
lunan bu anlatma. Londracla mem 
nuniyetle kartdanmaktaclır. 

ltalyanın hareketi 
harp sayılıyor 
(Vatyam 1 Vacide) 

Bauelonada Cyolops adındaki atöl. 
ye gemisi. Valan:iyada 1000 torı hac • 
mindeki Shropshire kruvazörü, 

Alicantc'da hastane gemiai Mamie, 
Palmada Gipsy torpito muhribi, 
Cartagcne'dc Aero ve Grafton muh-

ripleri, 
Ccbelüttarıkta Küin Eliıabtt ve 4 

torpito muhribi, 
Tancada Devonıhire kruvazörü ve 

G.:rland muhribi, 
Saint Jean de Luıda 4 torpito muh. 

ribi ve Vigoda Brazil muhribi bulun • 
durulacaktır. 

TEHLtKELt DENiZ NtlMA YtŞLE
RiNDEN KORKULUYOR 

Parla, 25 (A.A.) - Le Journal, but 
mukavemetlerin önüne geçmek müm • 
kün olmadığı takdirde Fransızlarla tn. 
giliılerin ademi müdahaleyi müesıir kıl 
mak için bir deniz nüma)'İfi yapmalan 
ihtimalini baid görmemekle beraber fÖY 
le yazıyor: 

Netayici pek ağır olacak olan deniz 
nümayiıleri gibi icraata girİflneden ev· 
ve Miletler Cemiyetine müracaatta bu
lunmak icap eder. 

Mamafih Milletler Cemiyeti itin içi. 
ne aokuldugu zaman Almanya'daıı ka • 
baca ayrılınmıı olur. Halbuki İtalyan. 
lan akıl ve iz'an dairesine rücua imale 
etmek için Almanya'nın telifibeyne ma. 
tuf icraatına cüvenilmektedir. 

Fiıaro gazetesinin Londra muhabiri, 
Valencia hükumetinin Milletler Cemi • 
yet! mukavelcnameıinin lO'uncu mad • 
desi mucibince mezkür cemiyetin içti • 
maa davetini istemiJ oldufunu tahmin 
etmektedir. 

Humanite diyor iri: 
"Bu yakınlarda Milletler Cemiyeti. 

konıeyinin içtimaa davet ediJmemn.i • 
ne imktn yoktur. 

ITALYANlN HAR.BKETI HARP 
SAYILTYOR 

Paris, 25 (A.A.) - Gazeteler, İtal
va.nm ~nUUUier~n geri alınması mese
lesi milıakereaini reddetmesi, ve B. 
De1bOe tarifmdan AJmanya ve .ıngu-
tere bllyilk elc;ileriyle A vuaturya elçi
sinin kabul edilmesi meeeleleri hak
kında tefsiratta bulunmaktadrrlar. 

Excels.ior gazetesi diyor ki: 
"İngiliz ve Fransız hükümetlerinin 

İtalya. ta.-afından ka.bul edilen taah
hüUerc karşı mükerrer surette y&Jll· 

lan muhaleleUeri harp vakıaları gibi 
telikki edecekleri muhakkaktır. Bu 
bu.susta B. Delboe'un Alman ve İn
giliz büyük elçileriyle olan göriifme
lerinin matlup olan trkmil wzuh ve 
katiyeti ha;z olduğu söylenmektedir. 
Hariciye ba.kanl~TI1da, kanunusani 
aonundan ~ri göaillltı eevkiyabna ni
hayet venni§ ve ispanya anlaşmazlı· 
ğuıa karşı az çok ~uubk göater
mif olan Alman bükUınetinin çok dü
rilat hareketi teslim edilmekte ve İ
talyan kuvvetlerinin lapanya yarıma. 

dumd& yerleşmeleri Franıız hudutl~ 
n ve mllnakalesinin emniyeti için bir 
tehlike ~1•il edecek mahiyette gö
riilmektedir ... 
SOVYET VE ITALYAN JIURAB· 
HASLARI Mt)NAKAŞA ETTILEB 

Londra, 2:i CA A.) - Havas ajan
ıı muhabirinden: 

Dün ademi mildahale komitesinde 
Sovyet Ruayarun Lcndra sefiri B. Ma· 
iski. Valencia hükıimeti tarafmdan ge
~enlerde Fn.nsa ve lngittereye gönde
rilmiş ol:ın notayı tevdi ettikten son
ra ltalyanm general Frankoya vui 
mikyasta ynrdım etmekte oldufunu 
söylemesi üzerine B. Grandı ile arala
rında pdde~li b;r müna·~ap. çıkmıştır. 
B. Grandi, Sovyetl(r·n muahazcaini 
k:ıbul e::fam:ycctği ve hUkClmetinin 
bu muaba.zeye ica.bcd~ cevaplan ve
receği mukab;:1C.$inde bulunmw,tur. 

İtalyan sefiri. !ll\'e etmiftjr: 
"BUttin bunlır. Kemlntun'in çevir 

mektc olduğu T(tane,Tal:ı.rdan başka 

bir fCY dej'ldir ... 
Bunun üzerine B. V on Ribmtrop. 

söz alarak uzun bir nutuk töylenüe 
ve bu n ulkunda komlini.zme hücum 
etmiştir. 

Ademi müdahale komiteai bum
dan bu·Jarı, dünkü içt.imaın bir intl. 
hap mitin~dli andırmı~ olduğunu be
yan ~tm~k~edirler • 

Paris, 25 - lapanya.ya pWlil gön 

derilmesi meaelesinin Milletler c-1' 
yetine gönderilmeei hususu ne Fttl' 
sa ve ne de diğer bir devlet ~!.. ...JJJJ' 
dan teklif edilmiş değildir. ÇünkU 1" 
meselenin tetkiki huausunun esas iti
barile komitenin salahiyeti dairesiJI' 
dahil olduğu kabul \'C teslim cdilnıe•· 
tedir. 

Reuter ajanaının i8tihba.ra.tına 16' 
re, bu noktai naz.ar hakkında dün .,. 
§am Pariste B. Delbos ile Sir cıeıcJ 
&ra!:'ilda yapılan gö~mc esnasınclt 
bir itilif hasıl olmuştur. 

tTALYA iLE Af ;:ANYA ARASIM• 
DA iHTiLAF VAR MJ? 

Bedin, 25 (A.A.) - Alman matbd' 
atı bazı :i<'ranaız ve tn.ıiliz gazeteleriaİ" 
İlpanyadaki ıönüllüler meaelcainde JJ 
manya ile İtalya ara11nda ihtiW ççılcll" 
mak teıebüllerini ıiddetle red etmekd' 
dir. 

"BerJiner Taıeblat,, diyor ki: 
Diğer bütün aahalarda olduğu el' 

bu uhada da Bertin ile Roma arasınctl' 
ki münuebatı bomıaya çabJıyorlar. • 
meselede iki memleket arasıncü ud' 
yen hiçbir ihtiW veya telilcki farki rJ, 
madığını açıkça kaydetmemiz !Arım,_. 

GiZLi VESiKALAR BULUNDU 

Le Popul~ire, İspanyol harbiye ne' 
zareti tarafından netredilmİf ·n ttal,_
eairlerinin üerinde bulunmuı olan ıi' 
li vesikayı nqretmektedir. 

Meııtei Roma, tarihi ı g ikincikisl.., 
olan ve Floransa, Napoli, Cagliari ~ 
kumandanlan ile topçu umum müdil" 
Jüiüne hitap eden bu vesikada töyle 4' 
nilmektedir : 

tapany-c.4a harekatta bulur.an kıtl' 

atm ibtiyacat ve metalebatma ı~re ci • 
zUtamlar te§kili." Bundan sonra le'fl' 
zım itasına müteallik talimat gelmekte' 
clir. Her tabura 30 makineli tilfenk "' 
10 mitralyi5z ile 120.000 kumbar.ınıo ıt 
ikincikinundan evvel Napoli'dc vaptl'_ 
lara yükletilmesi wnn ıelmekte olduı' 
ilive edilmektedir. 
,.,,....,. .... .,. - • • ..._ ... " ...,. uwaaa...-.••' 

KALMADI MI? 

In.ily Mail ıazetesinin dip!oma' 
muhabiri vaziyeti tetkik ederken YJ 
bir italyan - İngiliz yaklaımasını 1ı'' 'l 
bil buluyor ve "Çünkü--, diyor, ınİ' 
lız nazırları. iki dost millet arasında ti 
anlapıazlıim manaau: ve ayni za~ 
tehlikeli - olacağını ve bunun neti 
e>Yrak Akdeniade manasız bir reka~ 
varacağını anlamı§lardır.'' 

Mancheater Guarclian ise. hılyaıı ,,,1 

ingiliz. buhranının ıona ermi§ oldui'J"' 
söylemek için daha erıen bulundJI"' 
da i!aret ediyor ve diyor iri: 

Bildin meaele, bugün, tapanya il~~ 
dutlartnda ve uhillerinde kontrolün rr 
surette işleyip iflememcal.nc hPiJ 
t.p:nya mükadderatma bakim ,,11 
lrmiyet. kontrol p1lmna riayet ol . 
sı mühimmat •• ıönWlil ıönde:'ilın~ 
nihayet verilmesidir. 

Dünya sulhu 
(Uayaın, 1 tetdeJ 

Bundan çıkan manaya gô~ 
lapanyaclaki dahili harp -~~~ 
aleyhine dönmiiftür~ HaJbUll"' 
ademi müdahale komitesi kn.-' 
nna ittirak etmesine ~ 
asilerin mutlaka galebesini -" 
yen ve gizli gizli yardunla~ 
devam eden ltalyanm böyle~: 
mağlubiyeti hazmedemiyecw-:: 
ve bunu bir fJetcf meeeleei .,., 
pacağı tahmin edilmektedir. 

Nitekim radyo haberi ti'. 
rak, balyadan ispanyaya 
yardım lutaları gönderiklili ,. 
vayetleri gelmiftir. Eier ~ 
katen lspenyol asileri böyle -J, 
bir mağlubiyete uir~ lr 
ya bu majlubiyeti hazme • 
rek askeri bir müc:lahaleye 
dar gidene vaziyet umumi .w 
harbe doğru aürüklenebilir. v 

itibarla dünya sulh vaziyeti ' 
yet nazik bir aafhaya ııirmif 
lunmaktadır. -~ 

Bununla beraber vaz:i~ 
tam inıu,afı için yeni ve ~ 
temmim haberlerin verihnelP':' 
beklemek l&mndır. 
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Yazan: 

Fransuva Moriak 

Çeviren: 

Haydar Rifat Evli ik 
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Benim delikanlı ile hemen o ge<:e görüşebileceii
mi umuyordu. Kaldım. Şimdi neler konuşacaklarını 

. tncralıla bekliyordum. Delikanlı ilk önce bana dönc
r~k kadına ilk zor adımlan attırmıya yardım ettiğim· 
den <lolayı teşekkür etti. 

Kadın sordu: 
- Hangi ilk adımları, benim ne bir adım ileri ne 

bir adım geri gittiğim yok. Hiç bir ıeli.mete gÖtÜr· 
ıniycn bir yol üstünde hareketsiz duruyorum! dedi. 
r DeJiknnlı: 

- insan ne dilene onu yapar. Sen yanmak, tutuş· 
mi: istersin, sen bir dert, iztırap icat etmeden ya§ı· 
yam.azıın .• 

Kadın bir omuzunu kaldırarak yavaşça: A ptnl ! 
Dedikten sonra boıandı: 

- Çod .:ioğrul. Senin yüzünden izt:rap çekmek 
isterim, çünkü aramızda başka bir bağın vücudünü 
düıünebilmeme ihtimal dahi yoktur. A§kta huzur ne 
olduğunu tııtmıı değilim. 

- Onu ben de tattım mı sanırsın? 
O bunu sorarken ben fırsattan istifade ederek çar· 

çabuk onun bozulmuş olan güzel yüzünü seyrettim 
ve göz1crimi utanarak hemen çektim. O boılµğa ba 
kıyordu. 

- Zntcn mes'ut bir a§k, hiç var mıdır? Evet, evet, 
o bizim bilmediğimiz bir diyarda bulunur. Ben me• 
lehlerin vücuduna olduğu gibi aıkta ıaadete de ina· 
nırım. Orada haçı> lahinleri, kanat ''uruıları var .... 
Amma nerede? 

Taze kadının dudakJan yan kımıldanarftk bana 
yava~ça: /ç,,dş! Dedi \'e kalkarak delikanlının ya· 
nına geçip oturdu. 

- EV\·elki gcliçindcnberi daha bahtiyar 111ııın? 
- Her znmandan daha gamlıyim .•. Evet, böyle .. 

Şen niçin diycce~sin. Bunu anlatmak uzun sürer; 
seni yemeğinden alıkoymak iatc'"":rm. Fakat hemen 
§İrn:li de eve dönemem. Çalıımıya bir bara gidince 
onu evde kadından saklamak kabil def?il.Yemek vak· 
ti evde bulunmayınca halim berbat... Halbuki aııl 

dert kendime azıcık çekidüzen verdiğimi anlarsa ko· 
puyor ... işin İç yüzü oğlan boğ-n-J!:adan yatıyor, kız 
öksürüyor; onun da boğmaca olacağına §Üphe yok. .. 
Oğlanı nyırm1ak için elden gelen yapıldı; bütün 
emekler bo~a gitti. Dl!lha haftalarca her yarım ıaat· 
te bir ökıürii!< güriiltüleri içinde uyanmak lbım. 

Evet, küçüğü kendi odnmıza aldık. Ba ka türlü hiz• 
•••\.J'-~·· •• -

----·------

- Hava değiştirilse. •• 
- Kız, bunu ıöyHyen sen misin? Boğmaca öüsÜ· 

rüğüne tutulan çocuklara hava değiıtirtmek lazım 
geldiğini billyorsun demek? Şaımak için! .. Senin bu 
kadar makul bir aöz söylediğini hiç ' duymamı§tım 
da, ondan! 

- Neden bilmiyecekmitim? 
- Çünkü çocuk yapmadın! Yapmak istemedin! 
- Sebep sensin l 
- Hoı timdi istesen de yapamazsm ya .. Yumur· 

~alığmı çıkarttırdmdı?- Bunda ağlıyacak ne var? 
Sen, artık hayat haricisin D'Annunzio kahramanla
rından biri ınyılıraın! Ulvi bir varlık, bir perisin! •• 
San'at peyzaji önünde poz almış bir müz'ıün! .. Elim
deki piyes tutarsa tahsisatını artıracağ'ım. Git Rıtz'de 
yaşa.. Evet, evet, bu apartıman seni boğuyor. Rıtz'e 
gitmelisin ve çantalarında başka hiç bir şeyin, bir yü
kün olmamalr. Orada odanın duvarlanna Nikelanjın, 
Vermeer'in (1) Greko'nun fotoğrafını asanın, o ka· 
dar. 

Şimdi ayağa kalkmııtı elleri ceplerinde enine bo· 
yuna dolnıryor ve: 

- Ya, küçükler köye, büyük annelerinin yan111a 
gidecekler. Kadın soyuscpu belli bir köylüdür. Köy
lerinde bir evleri vardır. Tur Bll!lnj ayarında güzel 
ıarap çıkarıyorlar. Zaten toprak ayni cins. Bunları 

biribirinden ayıran yalnız bir yol. Siron sırtın aşağı· 
aından akıyor. içinde balık kaynıyor. Kızlar gözle
rini dikrniı, yıkanan oğlanları ıeyrediyorlar. 

Kadın - Fakat sen çalı!amazsm ... 
Erkek (Gene gezinerek, gittikçe artan bir heye· 

canla) - Akıine, böyle tozlu, belirsiz bir aparhman· 
da, İ!ııİz güçsüz mütemadiyen benim ne dütündüğÜ• 
mü, ne yaptığımı ne ııöylcdiğimi arıyan bir kadmın 
yanında, yani burada, her türlü yaratıcılık kabiliye-
tine veda etmek lazımdı ... 

Kadın - Sen burada" hürdün, ben seni tamamen 
serbest bırakıyordum. 

Erkek - Daha fena ya, biz ancak. zorluk içinde, 
tazyik altında yaratırız. Senin da:mi zannin bir ıan'at 
e~erinin bir 11an'11t eserinden doğacağı merkezindedir. 
Sen seyahatlerin, müzelerin, konserlerin bir artiste 
ilhsm güzellik havası içinde yıprattın. Artist can çe
rince l{Üzcllik havası içinde yıprattın. Artiıt can ~e· 
kiten bir çocuğun yastığı batında 

(Arl.-ntı ı•ar.) 

ı...-ıJ - Vermeer =Van der Meer. 

Şubeye davet i 
1 - Eminönü Askerlik ~ubesinde 

a~'IUı 313 (dahil) 326 (dahil) yedek 
tUıkam yarsubayları 20.4.937 de kı
~Inda bulunmak Uzcre talim için cel

Fransız Ticcaret Nazırı 
Senelerden beri çalıştığı 

~ ~ileceklcrdir. Bu sınıfa mensup ay-j 
·doğumlu ynrsubnylıı.rdan §Ube mın

~~ında olup da kayıtlarını ynptır-1 

•• • • ile evlendi muşavzresı 

"tl·an1arm hemen ı:;ube,·e müracaat-
~· ~ J 

ıı ' 
, 2 - Bu sınıflara mensup olan 1. 
~~dedeki doğumlu yarsubaylardan 
• ~k muhafaza teşki\"ıtında. Uni-

Halkevlnde "adın Şairler 
Gecesi 

Enıinönil Ilalkeui ııdeıı: 
Bu gece sa.at 20,30 da Evimizin Ca

ğaloğlundaki merkez salonunda Evi
miz J{itapsaray ve Yayın şubesi tara
fından tertip edilen (Kadın şairler 

1 

• ~alı olarak çalıı;;anla.rla, ecnebi il
~eki hariciye memurları, ticaret Ye 
1lıanae bulunanlar ve stajları Urerin
~ iki sene geçmemiş olanlar bu da

ı !ıte gelmiyeccklerdir. 
gecesi) programı aşağıya çıkarılmış. ~t~P:' 
tır. 

Program: 

1 - Türk edebiyatında kadın ~air~ 
/(URUN ler: M. Turhan Tan, 2 - Şiir: Yahya 

'"asız muayene kuponu 1 Saim, 3 - Şair Zerrin Taç: Şükufe 
, Nihal Başar, 4 - Şiir: Bedriyi? Ycğin-

'-t fiUSUtt dbktorumuz Puartest gUn!ert say, 5 _ Dh·:ın şairi iki kadın: M. 
• ~t t on be~ buçuktan yirmiye kadar ga• 

• cı:nı:ı: ldarehaneslnd:.-, Cumartesi gUnlerl Halit Bayrı, 6 - Tanınmış kadın şa. 
~at l4 ten 19 a kfdar uıeıı Tayyare irlcrinin eserleri: Mm·a_ffok Benderli. 
~ ıınanları ikinci daire Uc numarada Halkevlnde konferanslar 
~a okuyucularımızı yedJ kupon uıuklll' 

de kabul eder. Kadıl~Ö!I Hrılkeınndcn : 
~CUk hastalıklan doktorumuz da bu ' Bu akşam saat 21 de Evimiz salo-
~t nun yedi tanesini blrlkUrtp kendtıılne 
Uru nunda Dr. Bay Süheyl Ünver tarafm-r3enl% cumıırtesl, .salı, perşembe 

.~orı 9 • 12 arMJ Aksar:ıydn, Millet ca<l· dan (Bundan otuz asır evvel ruhi te-
' ı:de Murntp:ışa camii karşısmdakı mu· davi, Epidolf sıhhat mabedi) adlı biı: 

thanesindc çocuklarınızs bakacaktır konferans \"Crileccktir. 

Diş doktorlarımız Şehremini Hall:cvind.en: 

~I şekilde di~ doktorlarımız da oku· Şehremini Halke\'İnde 27.3.193'1 
, lıı arnnızın emırıerlnc hazır bulunmak. cumartesi günü saat 17 de muharrir 
~Dl§ doktorumuz Fahrcttln Dlşmen \'e öğretmen Nurullah Ataç tarafın-
~ kkapı lstıkl!J caddesinde 1~7 numa- <lan okumak mevzulu bir konferans 
~ flazartcal ı;iln'erl snat 14 ile 20 ara. 

11 
bulunduğu ~ibl doktor Necatı Pak· YCrilecektir. Herkes geleoilir. 

~ Karaköy Mahmudiye c:ıdde.sl ı-2 Eminıinü llalkctıindeıı: 
~ racıa salı \'c cuma ı;Unlerl aynı saat. Evimizde tertip edilen felsefi ve j 
• okuyuculanmızm dlıılerlnc bakacnl.· ı 

\'e utnk tcduilcrlnl yap:ıcakl:ırdrr. içtimai konferansların on beşinci ve 1 

Yeni evliler evlenme dairesinde 

Paristen bildirildiğine göre F ran· 
sa ticaret nazırı Bastid, senelerce 
kP.ndisile beraber çalışmış olan tek
nik müşavirile evlenmiştir. Daha 
doğrusu teknik "miişavire., si ile. 

Düğün merasimi, müşavir Süza
nın doğduğu köyde, köy adeti veç· 
hile yapılmış ve bu merasimde Pa
risten gelen tanınmış şahsiyetler 
hazır bulunmuşlardır. 

Nazır Pol Bastid, radikal sosya
list partisi erkanındandır. 

sonuncusu bugün s1at 17,30 da Ziva· 
e!.tin Fahri tarafından Yerileccktir. 
Menuu (Türklerde felsefi, ilmi. hu
kuki. bilgilerin inkişafı tarihçesi ve 
şartları) dır. 

~ .\~ı zamanda Be~lktnş tramvay cad-

1

, 
' t'ı,._ :erip np:ırtımanında sUnnctçl Emin • 
'\~ muhtac okuyuculnrmıızm çocuk •

1 

'<l.I silnnct edccekUr. 
/\;yrıca Altaaray I'crtev Eczanesi ya -, 

'ı,.~tla 352 numarnd:ı dolctor Nuri KURUN' j 
~torunun vereceği enjeks!yonlarm h<'· 1 
"., rıı de yedi kupon mul<abUinde yapa -~ı 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-26-

isim: 
•'ltlır. 1 Adres: 

1 - KURUN 26 MART 1~7 

Iran Şehinşahının 
k-ızları evlendi 

Bu münasebetle Gülüstan sara
yında emsalsiz şenlikler yapıldı 

T ahyanın Gülüstan sarayında, 
Şehinşah Rıza Pehlevinin kerimele
ri Prenses Şems P.chlevi ile Başba
kanın oğlu Feridun Cem, ve Prcn· 
ses Eşref Pehlevi ile Gıvam Şirazi· 
nin oğlu Ali Şevakın düğünleri şe· 
refine geçen gün büyük bir Sl;lvare 
tertip edilmiştir. 

Saray sanatkarane bir surette 
ten\'İr edilmi§, büyük bahçesi bin
bir gece masallarındaki bahçeleri 
gölgede bırakacak bir hal almıştı. 

Saray nazırı Samii tarafından 
tertip edilen \ 20 kişilik bir ziyafet· 
te hükumet azaları, parlamento rei· 
si, eski.ba~bake.nlar, ordu kuman· 
danları ve asil ailel~re mensup bir 
çok zevat zevcelerile birlikte hazır 
bulunmuşlardır. · 

• 

Bu ziyafet esnasında meclis re· 
isi Ekselans lsfendiyari bir nutuk 
irat etrpiş ve bu sevinç ve saadet 
gününe iıtirak. edenleri, asil Pehle· 
vi ailesi şerefine kadehlerini kaldır· 
mağa davet etmiştir. 

Ziyafeti takip eden suvare saat 
22 de başlamış ve buna payitah~ınl 
tanınmış şahsiyetleri, mebuslar, za. 
bitler, yüksek memurlar zevcelerile 
birlikte iştirak etmişlerdir. 

1 ;oo ü bulan davetliler Gülüsta· 
nın geniş ve debdebeli salonlarına 
da~ılmışlar, her taraf nC§eli kahka· 
halarla çınlamıştır. Protokol icaba· 
tile monden bir serbesti, Bu şaşaalı 
salonlarda, şayanı hayret bir ahenk 
uyandırmıştır .. 

lrrın Şchiıı.J<ıhının damatları: Solda 
Başvcki.lin oğlu. Feriaım Cem, sağd:ı. 

lran asilzadelerinden Gıvam Şira::i 

Bilhassa kadmlann zarif tuvalet
leri nazarı dikkati celbetmi§tir. 

Suvare büyük bir neşe ve sevinç 
içinde gecenin .ikisine kadar devam 
etmi§tir. 

irtihal 

Merhum evkaf memurlarından 'Ari • 
fin eşi ve geenral Abdinin baldm Hay
riye, duçar 1lduğu hastalıktan kurtula. 
mıyarak, ı8 martta Hakkın1 rahmetine 
kavuımu' ve Edirnekapıdaki makbere • 
sine gömUlmüJtÜr. 

İyi kalpliliği ve nezaketi ile muhi • 
tinde herkesin hürmetini uyandırmış o_ 
lan merhumenin ölümü, kendisini tanı • 
yanlarca bUyük teessürlerle kar~ılanmı$ 
tır. Allah Rahmet eylesin. Aile mensup. 
larına taziyet beyan ederiz. 

Bizim cennetimiz 
dünyanın Cennetidir 

T e,·fik Rüştü Aras, .. ilahi ko· 
medi,, nin yazıldığı ve Makyavelin 
yaşadığı memleket matbuatında bi
ze göre cenneti, cehennemi an
lattı. 

Ilık, berrak, masmavi bir Ak· 
deniz ufkunu andıran bu konuşma· 
da vuzuhun, sarahatin bütün ince· 
liği, zarafeti, derinliği gizlidir . 

T ev
0

fik Rüştü Aras, bu konu~ 
mada hiç bir ütopiye, hiç bir de
magojiye ve hiç bir söz cambazlı. 
ğına yer vermedi. 

Ütopilerin tonlarla memleketten 
memlekete ihraç edildiği, demago· 
jinin vıcık vıcık çamur deryası ha· 
lini aldığı zamanlarda, sözün hala 
karşısındakini avlamak ic:;in bir ök
se, )'Bhut Lafontenin tilkisi halin· 
de tasavvur edildiği bir zamanda 
Aras .sarih konuştu. Berrak bir U· 

fuk içinde Türkiyenin talihini, e
mellerini, realiteden doğan dış mü· 
nasebetlerini anlattı. 
• Rii§tü Aras, Türkiye cennetinin 

dünya dekoru içinde hudutlarını d:ı 
tayin etti. 

Türkiyenin idealizmi bu yüzde' 
yüz hakikatin ta kendisidir. 

Bizim için cennet, dünyadaki 
sulhun kurulmasıdır. Nitekim Tür· 
kiyenin dış politika prerisipi on bet 
senedir şu şiarla anılmaktadır: 

"Yurtta sulh, cihanda sulh!., 
Yurtta sulh mikyası ile cihan 

sulhunu ölçebiliyoruz. Çünkü iç
timai nizamın ve adaletin ifadesi 
olan bu §iar, milletlerarası sulh için 
de bir örnektir. 

Biz sulh cephesindeyiz. Sulhu 
korumak, hem idealist olarak hem 
de realist olarak bizim vazifemiz
dir. 

idealist olarak, dünyayı kana 
boyamamak, yapılmış cinayetleri 
bir kere daha tekrar etmemek hiç 
olmazsa mecbur olmadan elimizi 
silaha·sÜrmemek be§eri davamızdır. 

Realist olarak, sosyal bünyemiz, 
iktisadi te§ekkülümüz, tarihimizin 

Sadri Ertem 

seyri bizi kendi topraklanmız üze· 
rinde derinlcşmeğe, yerleşmeğe ve 
medeniyeti teksif etmeğe icbar et· 
mektedir. Binaenaleyh kendi top
raklarımız içinde tabiatle döğüşen, 
tabiati mağlup etmeğe çalı~an bir 
memleket için sulh bir cennettir. 
Bu cenneti biz, imparatorluğun in· 
hilalinden eonra kendi içimize!~. 
kendi ruhumuzda bulduk . 

Şimdi cephede idealleri ve bün· 
yeleri sulha hizmet etmeğe yarıyan 
sosyeteler biz.im için olduğu kadar 
dünya için de cennetin sulh ve sÜ· 
kun duvarlarını te§kil etmektedir· 
ler. . j 

Kendi inkiıafını, kendi hudutla• ' 
rı isinde kuvvetlendirmek ıstıyen 
So,·yet Rusya, Milletler Cemiyeti 
paktını kendi bünyesinin ve hayatı· 
nın zaruri bir neticesi sayan sulhçu 
İngiltere bu dünya eulhu için birer 
destek mahiyetini almaktadırlar. 
Akdenizde buna iltihak edecek 
kuvvetler, dünya sulhunu daha 
esaslı bir surette takviye edecektir. 

Türkiyenin, dı§ politikasını dün
ya sulhunu kuvvetlendirmekte bu· 
lan devletlerle iş birliği etmesi, son 
zamanlarda bilhassa sağ cenah ve 
irtica matbuatında yeni ve acaip 
tefsirlerin yapılmasına, yani kasıtlı 
propagandaların ortaya salıverilme• 
sine sebep oldu. ( 

• 
Fakat, dünya sulhuna kasteden· 

ler bir seri halinde imal ettikleri ha
vadisleri radyo antenlerine ve gaze· 
tc rotatiflerine ayni süratle, ayni 
hüviyetle dağıtmaktadırlar. Türki· 
yenin dış siyasetini falan ve filan 
memleket siyaseti değil. sulh işinde 
İ§ birliği teşkil etmektedir. 1 

Bizi kendi saflarında görmek İs·ı 
tiyenler, Tevfik Rüştünün anlattı• 
ğı cennete bizimle beraber girmeli· 
dirler. Harpçi ve istilacının, sulh
çu ile bir saf ta olarak yan yana bu .. ' 
lunması nasıl mümkün olabilir~. " · 
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~ ' Is tan bullular ucuz yedik· 
lerini kime borçlu 

Bununla beraber denizcilerin de dertleri var: 

Kendini dalgalara bırakan denizciler 
ailelerine son yardımı yapabilmek için 

bir cemiyet kurulmasını istiyorlar 
Hayatlarını yelkenli gemiletde ge • 

çiren denizciler, en heyecanlı vak'alan
ru anlatacaklardı. 

- Fakat dediler ilk önce bizim dert 
lerimizi yazacaksınız. 

- Peki dedim. 
Doğrusunu ıöyliyeyim, bu ıözüm

ae duramadım. iki vak'ayı daha önce 
yazdıktan sonra ancak bugün dertlerini 
yazıyorum. . "' . 

Konuştuğum denizcilerin 
i\li: 

en genci 

- Siz biliyor musunuz., dedi; İstan
bullu bizim yüzümüzden ucuzluk gö . 
rüyor. Yani biz hayatı ucuzlatıyoruz. 

Anlamamıştım. İzah etti: 
- Bizim bütün sahillerle irtibatı

mız var. Gıda maddeleri, meyva bizim 
vasıtalarımızla ve çok ucuza taşınır. 

Biz ne kadar pahalı taıırsak siz de o 
kadar pahalı almıınız. 

- O halde siz de çok kazanryorsu • 
nuz. 

İçlerinden biri atıldı: 
- Eskiden daha çok kazanıyorduk. 

Bunun sebebi bütün vasıtaların yelken
li olmasında idi. Şimdi bir günde 'itti· 
ğimiz yerlere o vakit iki üç günde gidi· 
yorduk. Tabii iki üç gün deniz üstUndc 
bulunduğumuzdan fazla para aJıyorduk. 

- Demek yelkenli devrinden daha 
memnundunuz. 

Cevap vermedi. 
Diğer biri izah etti: 
- Çok, dedi, Bununla medenfyete 

düşman göründüğümüz anlaşılır. Yel
kenli zevkli idi. Daha ~ok şalışırdık. İşin 
blr tfe san"at/ rneslek tarafı vardır. Şim
di bu kalmadı. Bir motör alan içine bir 
kaptan koyup iş yapıyor. Mütehassıs 

gemici aramağa lüzum kalmamrıtrr. Fa
kat 9:iratten biz de memnunuz. Dünya
da ıürati bizim kadar seven kimse bu
lunmaz. Bugün İstanbulda iken yarm 
bir başka yerin havasrnı teneffüs ediyo
ruz. Bunun zevki yok mudur? •. 
• - O halde, derdiniz bu değil?. 

- Hayır, bizim derdimiz bir cemiye
te malik bulunmayıırnuzdır. Türkiye 
uhiıterinde on binden fazla motörlü ve 
yelkenli var. Bunun bin beJ yüz ka -... 
'dan İstanbuldadır. 1500 motör ve yel-
kenli mensupları bir cemiyete sahip de
ğil<firler. Vasati hesapla bizim mesleğin 
mensupları yalnız İstanbulda beş binden 
fazladır. Bugün ayn yaşama çok güç 
oluY,or. Cemiyete her smıftan ziyade bi-
2im ihtiyacımız vardır. Bir yerüe müş. 

13'ülit gör•:irsek cemiyetimiz bu itle me' 
ıut olmalıdır. Yoksa biz itimizi gü • 
cümüzü bırakarak filan limanda uğradı
iımu; bir haksızlığa karır kendimizi mü 
(iafaa edemeyiz. Bu takdirde itimiz gü
~müzden olur, açıkçası aç kalırız. Gün 
lil~ kazan~; ile keçinen insanlarız biz. 

Bir motörün küçük bir borcu olabi
Jir,,_,1craya verilirse derhal ıcferden me
ııediliyor. Fakat cemiyet olıa buna mey 

ederiz. Sonra sigortaya ihtiyacımız var. 
Hayatımızı daima tehlikeye koyan in
sanlarız. Fakat arkamızda bize bakan 
bir aile var. Çoluk, çocuk. Kendini dal
galara kaptıran bir denizci, ailesine son 
vazifeyi yapmak tesellisini de vermeden 
balıklara yem oluyor. 

Şen deniz çocuğunun gözleri buğu
lanmııtı. Yüzünde derin ve iztırabı ifa
de eden çizgiler hastl olmuştu. Bu, ona 
hiç yakışmıyan bir yüzdü. Düşündüm. 

Şen şarxılarile açık denize açılan deniz 
çocuklarını biz niçin daima şen tasav
vur ederiz? Onlar için yazılan şiirler ve 
şaheserler muhakkak ki sadece b:r tahas 
t':irdür. 

Ben deniz çocuklarını gördükten, 
onlarla ko:ıuştuktan sonra her vakit şen 
mes'ut tasavvur edilen denizcilerin dün 
yanın en bedbaht insanları olduklarına 
inandım. Fakat onlar, bu iztrraplarını 
daima saklıyorlar. Onların şen ve içe 
işliyen §arkıları beıeri iztırabın en şid
detlisini haykırıyor. Biz o ~rkrla;ın ke
limelerine takılarak aldanan insanlarız. 

Denizci: 
- Hey ... dedi fırtınalı bir giin de

nizle bocalarsamz bu işin ne kadar zevk 
Ji olduğunu görürsünüz. Fakat o vakit 
bile dudaklarımızdan eski şarkılar dö
külür. 

Evinde ırcak çorbasını içemiyen, ka
rısının, çocuklarının minnettar, müşfik 
gözlerile kartılaşamıyan, bundan mah
rum kalan insanın saadeti tamam ola
bilir mi? .• 

• • • 
MuztariP deniz socuklarrru fazla 

Ronuşluramadım. Ayrıldım. Yolda OUfı.1· 
nüyordum: 

Bu insanlara yegane arzulan olan 
bir cemiyet çok mu görülüyor? Bu, bel
ki onların yegane tesellisi de olacak. 

N. -A. 
Yarın 

Denizcilerin hatıralanna devam edi
yoruz. 

Kültür SeriıiW' 
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HAYDAR RIFAT 

KaragUm1ek111er 
lhtlU\11 

Fqiatlik nedir? 
ı~ıolini nereden, 

Naııl gelmi!tir? .. 
Nereye gitmek iatjyor? 

. . 

. .. ' .. -..-· ..... ,. ..... _. 
Her GürıBir llifiAye 

''Elbiselerini çıkar; beni 
merdiven altında gör!,, 
Annesi ona §Öyle diyordu: 
- Kızım, büyük Allah, insanlar 

için iki ~ey yaratmı§tır: Cennet 
ve cehennem. Dünya bir geçittir. 

- Cennetle cehennem ne de • 
mektir? 

- Cennette 
Orada istediğin 
yaşıyacaksın ... 

artık ölmek yok .. 
her şeyi bulacak, 

- Peki, cehennemde? 
- Orada insanlara hiç rahat 

yok ... Hep ateşte, kızgın, ızgaralar· 
da yatarlar ... 

- Bak büyi.iyorsun.. Günah 
işlemekten sakın .. 

Genç kız büyümÜ§tÜ. 
Annesi: 
- Kızım, dedi, artık büyüdün. 

Kendi dininden olmıyanlarla sakın 
sevisme. Onlarla evlenir, onlarla 
bera-ber dü~üp kalkarsan cehenne· 
min kızgın ızgaralarında yanarsın. 

Evdoksiya, köyünün en güzel 
kızı olmuştu. Bütün erkekler onun 
etrafında bir pervane gibi dönüyor
lardr. 

fakat o korkuyordu. 
Cehennemde ızgarada yanmak· 

tan korkuyordu. 

Bir gün. gözlerinin içinden kal
bine giren bir çift göz, Evdoksiyayi 
büyüledi. 

- İşte cennet.. Diye düşündü. 
Nasıl oldu? Onu kendisi de 

bilmiyordu. Bir çift gözün mikna· 
tisinden kurtulamadı. Sürüklendi. 

Göztine uyku girmiyordu. Ya
tağını bir alev sarıyor, yanıyor, saç· 
larmdan kızgın ızgaralar üzerine 
sürükleniyordu. 

797 yılının tatlı bir f>afıar sabahı 
idi. 

Tam 1140 sene evvel.. 
Büyükada çamlarından tatlı ve 

ıçı ürperten; insana yaşamak, dai
ma yaşamak arzusunu veren bir 
rüzgar esiyordu. Yer yer kır çiçek
leri açmıştı. Kuş cıvıltıları rüzga· 
rın fışırtısı ile karışarak insanı bir 
masal dünyasına sürüklüyordu. 

Evdoksiya çamlıkların arasında 
durdu. Kalbi yerinden kopacak gi
bi çarpıyordu. Batını Boğazın ye
şil sularına doğru uzattı. Orada 
beyaz yelkenleri bir kelebek kanadı 
kadar küçülmüş kayıklar vardı De
niz kenarından hazin bir musiki se· 
si geliyordu. 

Gözleri kıpkızıldı. . 
Parmakları gerildi ve saçların<ia 

kenetlendi. O güzel saçlar, birkaç 
ay önce gözlerinde bir cennet sa· 
adeti yaşıyan genç erkek tarafın
dan ne büyük bir ihtimamla okşanı
yordu. Onun ne tatlı bakışları, ne 
sıcak nefesleri vardı. 

Hakiki 
bir tarih 
hikayesi 

sın yüzüne garip garip baktı. Son
ra: 

- Ne istiyeceğim. Benim isti· 
yecek neyim var ki.. Hayır, hayır. 
Günahtan kurtulmak ıstiyorum .. 

- Fakat.. 
Papas fazla birşey söyliyeme-

di. 
Evdoksiya yanlış bir yere gel

mişti. O, biraz daha yukarda bu· 
lunan Hristos manastırına gidecek
ti. Geldiği yer, birkaç papasın ika
metine mahsus eski kilise harabele
rinden bir yerdi. 

- Sizin 
galiba? 

- .. .. 
çok günanrarımz var 

bir tek elbise bulunmasın. Sonr6 

gel beni merdiven altındaki odaclş 
bul.. 

• • • • • • • • • • 
Loş mnhzenin herşcyi titriyordtJ· 
Papas ayakta duramıyacak k&' 

dar heyecan içinde idi. :u.~ 
_ Alla hım.. Sen beni kurtar" 
Diye yalvarıyordu. l• 
Evdoksiya, beyaz çarşafa sarı 

mış çiplak ayakları ile haleca~?~~ 
örtünememişti. Zaten bunu dut\J 
necek halde değildi. ·'1'• 

Papasa yaklaştı. Boynunu bu 
tü ve durdu. 

Papas ellerini kaldırdı. Ağzıııl 
açtı. Gözleri genç kızın çıplak ~ 
muzlarına kaydı.. Başı döndü. 1Ji 

• li tutulmuştu. . ., 11 Ağır adımlarla merdıvene doğf 
yürüdii. Titrek bacakları ile ba-; 
makları cıktı. Etrafına bakındı .; 
koşmağa~ başladı... . ,.< 

O günden sonra papası bırkt"I.. 
defa Maden tarafında gördüler. ı::-'. 
leri ile uzakları işaret ederek birfe)" 
ler söylüyormuş. 

Galiba cıldırmt<t. '• - ~ ~ 
Evdoksiyayı mı meraR ecfıyors 

'dan .verilmez. 
ı Size cemiyetin faydalarını sayacak 
ceğilim. Her esnaf cemiyetten ne kadar 

1937 Gene kız, şimdi parmakları ara
ı smda kalan bir tutam saça bakıyor 

ve söyleniyordu: 
istifade ediyorsa, biz on miıli istifade ---------------

- Bütün bunları çıkarmak la- nuz? 
zım... , Onu da kimse bilmiyor. 

- Çıkarın muhterem peder.. Bir rivayete göre kadınlar ~ 
- Şu karşiki odaya gir... Ora· nastırına gitmiş. diğer bir rivaye~, - Damarlarımda kan kalma

mış.. Saçlarımı yoluyorum. Bir 
acı duyamıyorum.. Evet, evet ben 
artık mahvolmuşum. 

Yeniden frrhyarak koşmağa baş
ladı. 

Önünde boynu bükük birkaç 
gül ağacının bulunduğu sarmaşıklı 
taş bir binanın önünde durdu. Etra
fına bakındı. Kimseler yoktu. Sür
atle iceri daldı. 

Bi~ papas .. Saçları biribirine ka
rt§mış bir papas .. 

- l\1uhterem peder.. Ben gü
nahkar bir kızım. 

EYdoksiya titriyordu. Ne yap· 
tığını bilmiyordu. 

Tekrarladı: 
- Ben gi.inahkar bir kmm .. 
- Ne istiyorsun?. 
Evdoksiya başını kaldırıp papa· 

da beyaz bir çarşaf duruyor. Bi.i- göre bu harabeden çıke:ken haf 
tiin elbiselerini çıkarıp ona sarıl. bir gençle karşılaşarak onun ol.rn~ 
Üzerinde günahın lekeleri bulunan Niyazi AhJP" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____./ 

Babaeski Belediye Riyasetinden: 
Babaeski içme su yollarının tami ri 24 -Mart- 937 tarihinden 9 _,ıı 

sc.n- 93i ta:ihıne kadar on beş gün mü tidetle münakasaya konmuştur. 

Tamirat: 100 M M. kutrun la ve 1500 metre tulünde çeHk boru ferti 
·1 . d~' su yolları açılıp membalar ıslah ve beton ayaklar yapılmak surctı c tamır e 

ccktir: 

Tamiratın muhamme:ı bedeli "51 i 4" lira 12 kuruştur. 

Bu gibi tamiratı ifa etmi! olduklarına dair ehliyet ve ihtisa!larını 111ll• 
Nafıa Müdürlüklerinden vc~aiki haiz ta tipler "'c 7,5 pey akçesi yatım1aııır1 

. 1 d' D . . .. ~ııtl dc:ha fazla r.~Jfı:-nat alm:!: i:;teycııkr :Ca bac:;kı De e ıye aırcsıne murac" 

i!an olunur. ( 166 7) 
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lnfitllereft ilfr ag tc'dlt/titlle rfRJO 
kişi boşanma kararı almak istedi 

lngiltere, boşanma 
kanunlarında esaslı 
değişmeler yapıyor 

Kanun i sebeplere istinat etmiyen ayrılma
larda karıkoca aforoz edileceklermiş 

Londra. Mart - Son günlerde 
bo§anma hakkındaki kanunların sı
la bir surette tadili meselesi ba§tan 
b<l§a İngiliz efkanumumiyesini alt 
Üst etmektedir. Gazeteler hiç dur
rnaksızm bu mutasavver tadilatın 
leh ve aleyhinde harıl harıl yazılar 
Yazıyorlar, efkarıumumiyede daha 
timdiden gösterdiği tesiri tebarüz 
ettiriyorlar. 

Bir ay evveldenberi Avam Ka
rnarası azasından on mebus ile İn
giliz kilisesinin iki yüksek .şahsiye
tinden mürekkep olan bir encümen 
kan koca arasında mün'akit nika· 
hm bozulması için şimdiye kadar 
rnevcut kanun şartlarını, müsaade
lerini en a§ağı derecelere tahdit 
etmek için uğraşmaktadırlar. 

işte İngiltere, Amerikanın bo
tanma hususunda kurduğu rekore 
böyle mukabele etmek istiyor 1 İn
giliz cemaatinin temellerini kazan 
Ve muhakkak olarak aile hayatının 
izmihlaline en büyük vesile olan 
bu yolsuzluğun, yeni bir kanunla 
Önüne geçmeğe şimdiki Baldvin 
hükumeti karar vermi§ bulunmak • 
tadır. 

lngiliz gazetelerinin, bilhassa 
Daily Telegraph'm istihbaratına gö
l'e yukarıda bahsettiğimiz encümen 
bo§anma adedinin tahdidi hakkın
daki mesaisinde pek ileri gitmİ§ bu· 
lunuyorlarmış. Bunun için nika
hın bozulması hakkında koydukları 
~dida bütün lngilterede hakiki 
bir telaş doğurmuş ve efkarıumumi
Yeyi alt üst etmiştir. 

İşin garibi, efkarrumumiyeye bu 
telaşı veren lngiliz rühban sınıfıdır. 
Bunun sebebi de encümene dahil 
iki yüksek rahibin teklifi üzerine, 
··Kanuni ve esaslı sebeplere istinad 
ctmiyerek ayrılan kan kocanın bü. 
tün hayatlarında (Sainte Commu
nion - mukaddes kurban yemeği) 
nden mahrum edilmesi., kaydinin 
Yeni kanuna dercedilmiş olmasıdır. 

Yeni kanuna dercedilen diğer bir 
tnadde de dikkate şayandır. Bu 
tnaddeye göre boşanma davalarına 
bakmaya salahiyettar olan mahke-
nıeler tarafeynin davasını kabul 
etmek ve bo§anma kararını verebil. 
llıek için en evvel h-.n kocanın ba
l'ı§ması için bütün teşebbüslerin ya
t>ılıp da fayda vermediğine kail o· 
lacaklardır. Yani hakim, buna ka
tıaat getirmezse davayı dinlemeğe 
bile salahiyettar olmıyacak ve bu 
•uretle boşanma davası da açılamı· 
ncaktır. 

İngiliz gazetelerine göre rühban 
~.nııfının yeni kanuna dercettirdiği 

tnukaddes kurban yemeği,, nin 
l'nen'i, İngilizlerin mezhebe karşı 
hlan itikatlarında büyük bir sarsıntı 

Usule getirecektir. Bunun için ga· 
~eteler bu tedbiri muahaze ve rüh
ban sınıfını protesto etmektedirler. 

Diğer taraftan birçok yerlerde 
Papazlar ahaliyi hususi surette kili
~clere toplıyarak, uzun uzun vazlar 
ılc karı koca boşanmalarının gittik-

kocalan i§aİz kalan ameledir. l§aiz
lere verilen tahsisat mikdarı, kendi
lerinin masrafım hile temine kafi 
değildir. Karı koca arasında bo
şanma için hakiki sebeplerin başka 
şeyler olduğuna hakimler kail olsa· 
lar bile, boşanmak istiyenler bu se
bebi ileriye sürmekte, hakim de bo
şanma kararını vermeğc mecbur 
kalmaktadır. 

Geçen ay, geçim darlığını sebeP. 
tutarak mahkemelere müracaat e
denler 6.840 a baliğ olmuştur. Bun
lardan bir mikdarı, darlıkları hak
kında kanaatbahş delil gösterme· 
diklerinden reddedilmiş ise de gene 
4. 965 boşanma karan verilmiştir. 

lngilterede boşanma talepleri her 
gün pek çok artmaktadır. u~ gün 
evvel lngiliz zabıtası bir doktorun 
"Evlenmek düşmanları,, namı altın
da ne§rettiği bir risaleyi toplamış 
ve Bil Herberç ismindeki bu dok
toru, ahlakı umumiyeyi tahkir et
mek suçile mahkemeye vermiştir. 

Doktor kitabında, "Karı koca 
arasındaki sevda hisleri az bir müd
det sonra nihayet bulur. Ondan 
sonra artık aile geçimsizlikleri, kav
galar başlar. karı koca arasında 
emniyetsizlik hüküm sürer.,, di
yordu. 

5d 
Sabık lngiliz kralı ne 
kadar mektup alıyor 

Bir mektup zarfı 
60 liraya 

Vindsor Dükü, İngiltere Kralı 
iken kendisinin hususi sekreteri o
lan Sir Codfrey Tomas'ın Viyana. 

ya çağrılması hakkında ileri sürülen 
sebepler arasında, Vindsor Dükü
ne, meraklılar tarafından gönderi
len mektupların haddi aşacak dere
cede çoğalmış olmasını gösteriyor . 
lar. 

Yindsor Düküne her gün 1 00 
kadar mektup gelmektedir. 

Dük, Yiyanadaki şatoya geldi
ğindenberi kendisine 100,000 den 
ziyade mektup gelmiştir. 

se artmasının lngiliz aile hayatının 
~aslarını tahrip etmekte olduğunu, 

~I b Unun önüne geçilmesinin zaruri 
bulunduğunu anlatmakla beraber, 
unlar da yeni kanuna dercedile

şi ~k olan Communion memnuiyeti 
oU' 'lcyhinde bulunmaktadırlar. 

Geldiğinden itibaren ilk iki haf
ta içinde 5000 - 6000 mektup al
mıştır. 

Gelen mektupların yüzde otuz 
beşi lngiltereden ve lngiltereye tabi 
Dominyonlardandır. Yüzde yirmi
si Amerikadan, mütebakisi dünya
nın diğer memleketlerinden gelmek
tedir. 

Hazırlanan yeni kanun, bilhassa 
~rasızlık ve geçim darlığından do

.Yt bo~anmayı kabul etmemekte
~r. Halbuki son zamanlarda lngi
t mahkemelerine boşanmak icin 

~i.iracaat edenlerin en çoğu evliİik 
Yatının masraflarına tahammül 

~crnediklerini sebep göstermekte
tler. Bunlardan pek çoklarının 

Bununla beraber bu mektuplar
dan bir kısmı, Krala sempati gös
terenlerden değildir. Siyasi mahi· 
yette mektuplardır. 

Viyanada söylendiğine göre, sa
bık Kral bu mektupların bir kısmı 
karşısında ··cam sıkılmakta, §aşır-
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Avrupa deniz kuvvetleri 
lngiltere - Fransa hattıharp filosunun 

mecmu tonajı 1 000 000 tonu 
bulmak üzeredir 
Bu 
ve 

ezici üstünlük 
Berfin ne 

A l.MANYA İ TALYA 

karşısında Roma 
düşünüyor ? ... 

FRANSA İNGİl-TERt 
Pads, Mart (Hususi) - Roma -

Bertin mihveri ne derecede terakki e • 
der ve kuvvetlenirse İngiliz - Fransız 
münasebetlerinin de o dercc6:ie yakın-
laşmakta olduğu pek aşikar olarak gö- 1937 
riinüyor. Vaziyet daha ziyade fenalaşıp 

156.00D r . 

... _ J ·•..ww 
1hOJS4 t. 233. 91f5 r . 495 . 000 TON da bir harp çıkarsa Fransız - İngiliz 

silahlannın bir müttefik gibi müşterek 
hareket edeceğinden ve talihlerini bir-
likte tecrübe edeceklerinden artık şüp - 1942 
he edilmemektedir. Bu takdir ve tah -

~. 
230.000 r. min bir dereceye kadar Fransız efkarı 

umumiy~sini sükuta doğru götürüyor. 

2.30.0 00-r. 335. 000 r . 6 °10. 000 TON 

Bir harp patladığı takdirde Fransız do- ile Fransa ittifak halinde bulundukları dilmek üzeredir). 
nanmasının İngiliz donanması yanında vakit denizden teşriki mesai etmeleri İngiltere bugünkil kuvvetlerine ila
işgal ~eceği mevki hakkındaki müna- için kuvvetlerin muhtelif muhar~be sa- ve olarak 34.000 tonluk 5 zırhlı, 2 tay
ka~alar pek hararetli alaka ile takip edi- halarrna tevzii filolar arasındaki iı ti - yare gemisi. 22 ikinci sınıf kru\=aror, 
liyor. batın tanzimi gibi ehemmiyetli mesele- birisi 1.520 tonluk 8 denizaltı gemisi, 

MalQm olduğu Uzcre fngiltercnin ler ortaya çıkacaktır. 16 açık deniz torpito muhribi ve 35 de 
in~asma başladığı hattı harp gemilerin- . Fransanm şimdi 9 hattıharp gemi- diğer muhtelif gemiler yaptmnağa ka. 
den hiç birisi 1940 tan evvel hazır bu- 51 vardır. Bunlardan üçü i~a edilmekte rar vermiş ve tatbikine geçmiştir~ 
lunamıyacaktır. Halbuki Fransa daha veya inşalan bitmek üzeredir. Bu ge. 1938 den sonra daha başka hafif ge.. 
evvel ''Dunkcrk" , "Strasburg., gemi - miler ehemmiyetli bir kuvvet sayılrr. miler de yaptıracaktır. 
lcrilc 1939 da denize indireceği "Ri§ - İngiltere ayni neviden 18 gemiye !ngilteronin donanmasını arttırma 
lic" ve 1940 ta hizmete girecek Jan - maliktir. Bunlardan yalnız 35.000 ton teşebbüsü üzerine diğer devletler de 
hart zırhlılannr tahsis etmektedir. Bi - luk Nel.son ile Rodnef yeni ve son sis- donanmalarını arttrnnağa karar ver. 

naenalcyh beynelmilel büyük biı çar -
pışma esnasında Fransanın bu dört ge
misi İngilizlerin "Nilson" ve Rodney 
zırhltlarilc birlikte asri bir harp donan
masının esasınt muvaffakıyetle teşkil et
miş bulunacaklardır. 

tem ztrhhlardır. İngiltcrenin harp do. mişlerdir. Devletlerin bu karan tize.. 
nanması aşağıdaki kısımlardan iba- rine en büyük A\·rupa devletlerinin 
rettir: hattıharp donanmalannın 1942 de 

1 - ~lecmuu 495,150 tonluk 18 hat- alacakları tonaj vaziyeti şu olacaktır: 
tıharp gemisi. İngiltere 670.000, Fransa 335.000, 

2 - Mecmuu 137.350 tonluk 7 tay- İtalya 230.000, Almanva 230.000 ton. 
yare gemisi, (bunların birisi in.sa e. Bu hesaba göre lngiliz _ Fransız 

Muhasımlar her kim olurlarsa ol - dilmcktedir. 
1 İ · ı· d h hattıharp filosunun mecmu tonaJ'ı 

ıun ar ngı ız onanması er tüıJü ih - 3 _ ~recmuu 687,665 tonluk 2Lı 
t . 1 k h · 1 h d Ak .... .1: 1,000,000 nu buluyor ki bu herhangi 
ıma c arşı cm şıma ve cm c • hafif gemi. 

denizde faallyettc bulunacaktır. yeni 4 - Mecmuu 65.~84 tonluk 64 de. münferit veya müttehit düşman kuv-
.., Yetine karşı kahir bir üstünlük demek 

donanma pek tabii olaraJc hattıh:up ge- nizaltr gemi~i (bunlardan 13 Ü inşa e- t' 

~~~c~~i~tn~~nF~-----------------
1

-~------------~-
sadan sonra Avrupada bugün en iyi hat
tıharp gemilerine sahip olan devlet Al -
manya<lır. Almanya şimdiden 10,000 
tonluk üç zırhlıya maliktir. Bir bir bu-

çuk sene kadar sonra ikmal edilecek o· 
lan 24.000 tonluk diğer üç zırhlr ile in
şa edilmekte bulunan 35,000 tonluk di-

ğer iki zırhlıya malik olacaktır. Alman 
donanmasının en büyük rüçhanı bütün 
bu gemilerin en son sistemde olmasıdır. 

Bu donanmanın en büyük kr~:nı şi -
mal denizin.de kalacağından Fransız ve 
İngiliz gemileri Akdcnizdc faaliyette 
bulunacaklardır. İtalya ise 1942 ye ka
dar hepsi 160,000 tonluk ancak altı ge. 
mi yaptırabilecektir. 

İngiltere deniz ıilahlanmasın: ikmal 
ettiği vakit yani 1942 - 1943 te vazi
yet büsbütün değişecektir. Eğer o va • 

kit Fransa ite İngilterenin ittifakı de -
vam ederse İngiltere yalnız Şimal de
nizini muhafaza eidccek Fransa da Ak

dcnizin müdafaasını üstüne alıı.caktır. 

Fransız donanmasının bütün battıharp 

gemileri belki Şimal denizinde bulun -
masına lüzum olmıyacak olan bazı İn
giliz zırhlıları ile birlikte harekt't ede
ceklerdir. 

Şurasını unutmamalıdır ki bugün ol-
duğu gibi 1942 de de İngiliz ve Fransız 
hattıharp :donanması herhangibir Av -
rupa devletinin hattıharp don:mmasın
dan üstün olacaktır. Ancak İngiltere 

makta ve müteessir olmakta,, dır. 
Mektupların zarfları yakılmak · 

tadır. Çünkü bu zarfların yadigar 
olarak saklanılması için bazı açık 
gözler tarafından satıldığı anlaşıl
mıştır. 

Tanesi elli şiline satılıyordu. Ya
ni bizim paramızla 1 5 lira kadar tu
tar. 

Diğer taraftan Madam Simpso
nun bulunduğu Kan şehrinden ge
len ve üzerinde Kan şehri postası· 
mn damgası bulunan bir mektup 
zarfının 1 O lngiliz lirasına, yani 60 
küsur liraya .satıldığı öğrenilmiştir. 

- Daily Expreu'den -

S lP (()) JR 
Milli Küme maçları için 
F enerbahçe dün akşam Ankaraga, 

Beşiktaş ta lzmire gitti · 
Mitli küme karşılaşmaları için Fe • 

nerbahçc takımı dün akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Geçen pazar Beşiktaşa karşı muvaf
fakiyetsiz bir oyun çıkaran Sarı Llci • 
vertliterin Ankara maçları için takım -
larında bazı mühim değişiklikler yapa • 
cakları muhakkaktır. 

Bay Hayri Celalin, riyaseti altında 
giden kafile şu yunculardan mürekkep
tir: 

Hüsamettin - Cevat, Yaşar. Fikret, 
Angclidis, Reşat, Bülent, Şaban, Ali 
Rıza, Nacı, Niyazi, Necdet, Lebib, E • 
sat, Muzaffer. 

Yalnız, Fikret, Cevat ve Muzaffer 
işlerinin müsaadesizliği yüzünden bu 
akşam gidebileceklerdir. 

Cumartesi ve pazar günleri Oçok ve 
Doğanspor takımlarilc karşılaşotcak o -
lan Beşiktaşlılar da dün akşam tzmire 
hareket etmişlerdir. 

Beşiktaşhlaı::. bu maçlarda Ferıerbah

çcye kar~ı çıkardıkları kadroyu muha -
faza edeceklerdir. Yalnız geçen maçta 
sakatlanan Şereften mahrum bıJlunmak 
tadırlar. 

YUN AN MlLLt TAKIMI 

Bu sene Fransız milli takımile kar • 
şılaşacak olan Yunan milli takımı, ital. 
ya ile de karşılaşmak için temaslara gi
rişmiştir. 

Bu maçın 6 haziranda Atinaua yapı. 
lacağı zannedilmektedir. 

ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONU KAR
NERA TEKRAR BOKSE BAŞLIYOR 

Max Bir ve Joe Luize mağlup olduk. 
tan sonra boksu bırakan eski dünya 
şampiyonu İtalyan Primo Karnera iki 
senedir bir sirkte çalışıyordu. 

Yeni işte fazla kazanç temin edemi
ycn bu insan azmanı, boksörlüğe avdet 
etmek üzere yeniden idmanlarına baş • 
lamıştır. 

GALATASARAY MURAKABE HE • 
YETİ TOPLANTISI 

Gala u aray Spor klübü nden: 
Evvelce ilan ett :ğimiz gibi yüksek 

mürakabe heyeti içtimaı 27 mart 937 
cumartesi günü saat 14: tc kWp loka • 
tinde yaprlacakhr. Sayın azanın bebe • 
mehal içtimada hazır bulunmal~rı ehem 
miyetle rica ed"lir. 

Her iki takıma da muvaffakıyetli o. •••:•••••••••••• 
yunlar dileriz. 

BU HAFT AKi MAÇLARIN 
HAKEMLERİ 

Ankarada yaµla:ak maçl.ırı orada 
bulunan Kemal Halim idare edetektir. 

İzmir maçları için seçilen Şazi Tez -
can da dün akşam Beşiktaşlılarla bera. 
ber İzmire hareket etmiştir. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Oroloğ • Opçratör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

y:uıında. Hl"r giin öğleden sonra 
2 den 8 c kadar: Tel: 412~5 
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Me,hut suçlar kanununa göre sıcaAı sıcaAına Hakyerlne 
verllen ilk yol kazası davasındaki duru,ma ı f 

Parisfen oefi1en bir lıahere göre 

ltalyadan iki kolordu ve 
Bir Ayda bitti, Şoförler ceza yediler 

Biri 100 de 25, diğeri 100 de 75 derecesinde 
suçlu görüldüler, Şoförlerden biri mevkuf 

değildi, O da salonda tevkif edildi 
Kurban Bayramının ikinci günü Bununla beraber, eskiden yol kaza-ı lu Sait Paşazade Vehpinin duruşma-

&kpmı, Mecidiköyü ile Şişli sı davalarının bir günde şöyle dursun, la.rı! Üçüncü cezada suçluların ceza 
arumda vukua gelen "fccl bir kaza, bir ayda da esastan karar bağlandığı, yemeleri yolunda karara varan bu hu
henüz hatırlarda olsa ger.ektir. Der- hemen hiç vaki olmazdı. O zamanlar su.si otomobil kazaları davalarının du
bent karakolu jandarmalarmdan Ci- en kısa s\iren duruşma, bir kaç ay ve ruşmaları, ikişer yıldan fazla devam 
han.beyli Süleyman Hacı Belftaş, yol hatta altı ay sürerdi. Kaldı, ki yıllar- etmiştir! 

tlatünde, Büyükdereden Şişliye ••Koca- ca süren davalar da vardı. Mesela: Bu itibarla, me§lıut suçlar kanunu
tq,, suyu götUnnekte olan ~of5r Ca- Maslakta jandarma Hasan HUseyinin nun seyrüsefer kazaları davalarını d& 
ferin kullandığı kamyonete rastlamış, I feci surette ölilmüne sebep olmaktan şümulü içerisine alması, adaletin sUr
bu kamronetin sol çamurluğuna bin- suçlu klişeci Alaettin Kralla Ortaköy- atie tecellisine yol açmıştır; bu hu
miş_ ve Şişli ile Mecidiyeköyü arasın- de emirber Bekir Osmanın gene feci susi, örneklerle sabittir; kesenkes böy 
ela, ErmeJ>.i mezarlığı civarında, kar- surette ölümUne sebep olmaktan suç- ledir ! 
§!dan gelen şoför Mikailin mirdüğü -......:...--------------------------
tuğla. ve çakılta.şı yüklU kamyonetin 
il.demesine uğrıyarak, yere düşümUş
tü. Ayaklan birdenbire yerden kesil
mif, hava.da birkaç defa dönerek, yol 
ilatüne düşüp ağır surette yaralanmış 
ve kaldırıldığı Şişli Etf al Hastahane
ainde, o gece ölmüştü. 

Wlddeiumumi muavini Kemal ve 
adliye doktoru Enver Karan, vak'a ye 
rinde tahkikatın a.d!i ve Adli Tıb saf. 
hala.mu ikmal etmişler, derhal keşü 
de yapılmıı ve !her iki şoför, meşhut 

sudar kanununa. göre, ertesi gün meş 
hut suçlar nöbetçisi olan İstanbul as
liye üçüncü hakyerine verilmişlerdi. 

0

Hakyeri, Kurban Bayramının üçüncü 
gUııU akşamı duruşmıya başlamış, Mi
kaili tevkif etmiş, Caferi salıvermişti. 

Suçlular, avuknt tutmuşlar, avukat 
lan Retat ve Besim Şerif, avukatlar 
teltrar tekrar keşifler istemişler, ke
§if, plıit, istinabe, istilam, tahkikatın 
~i v.ıı. gi,bi muamelelerle dunı§llla 
bir ay kadar sürmüş. bu arada iddia 
\'e müdafaa da yapılarak, dava,· esas 
karara. kalmıştı. 

Reis Necip ~~ir, Aza Hüseyin ve 
Salim; hakyerirtcfe müddeiumumiliği 
temllil eden Feridun Bagananm esaslı 
ve etraflı mütaleasma ta.mamile uy
gun olarak, şoför Caferi kazada yüz
de yirmi beş ve şoför Mikaili de yüzde 
yetmiı bet derecede suçlu gönnil§ler
dir. Dolayısile de, tedbirsizlik, dikkat
sizlik, seyrüsefer nizamlanna riayet
sizlikle ölUme sebep olmak madde!!in
den, ~för Mikail bir yıl hapse, otuz 
beş lira para. cezasına mahkum olmuş, 
şoför Cafer de sekiz ay hapse, yirmi 
lira para cezasına mahkum edilmiştir. 

Şoför Caf erin, jandarmayı çamur
luğa ve bilhaasa. sol çamurluğa bin
dlrmemest, dunı..']mada araştırılıyor; 

Cafer, saç çamurluk taraf mm kapısı 
kınk olduğundan ve esasen §oförler, 
çamurluğa hinmeğe itiraz etseler de, 
bunun jandarmalar U7.erinde pek öyle 
tesiri görülmediğinden bahsederek, 
Jamdisini müdafaa ediyor; vekili Re
p.t da "Seyrüaefer nizam.namesinde 
çamurluğa. binmek suçtur; fakat bin
dirmek suç değil4fr ! ,, diyordu. Bu nok 
tadan ~tırmada, nizamnamenin 82 
inci maddesinin bineni de, bindireni 
de ayni derecede suçlu olarak teebit 
ettiği öğrenilmiıtir ! 

Şoför Mikail, mten mevkuf bulu
nuyordu. Salıverilmiş olan Cafer de, 
mahkOmiyet karan bildirilince, salon
da derhal tevkü ~ilmişti; • 

Yol kazası davalarından, meşhut 

suçlar kanununa göre sıcağı sıcağına 
hakyerine verilen ilk dava olan bu ka
za davasının duruşması, ikinci olarak 
verilen yol kazası davasıwn duruşma

sından evvel başlamış, fakat sonra bit 
mfttir. Bunun sebebi de, bu davadaki 
afıçluların avukat tutması Ur.erine, ye
niden keşif v.s. muhtelif istekler or
taya atılması ve bu gibi muamelelerle 
dunıtmarun uzamasıdır. 

İkinci olarak meşhut su<'lar kanu
nuna göre sıcağı sıcağına hakyerine 
verilen dava, Harbiyedeki feci tram
vay kaz&8ı davuıdır. latan.bul asliye 
~cü ceza. ha.kyerindeki bu dava- ı 
da suçlu vatman Hili!eyin, topçu emir
beri Hüseyinin öljmüne sebep olmak
tan bir yll hapse ve otuz lira ceza. ye
llÜ§, avukat tutup mttdaf aa yollu istek 
Jer ortaya atbrmadığından, duruşma, 
bir ce!lede, vak'anm olduğu akşamın 1 
erteel Upm IO!lUDU bulmuflu t 

Şark Şimendiferleri Şirketi aleyhine : 

Yarım milyon lirahk 
dava açıhyor 

1000 kişi Memur ve müstahdem 
davacı gerine geçiyor 

imtiyazı hü- ) 
kumete geçen ı 
Şark §imendifer
leri memurları, 
ve müstahdem
leri tarafından 
Şirket aleyhine 
ehemmiyetli bir 
dava açılmak ü
zeredir. 

Şimdiye ka
Şark §immıdiferf.e- dar dokuz yüz 
ri Şirketi direk- kadar memur ve 
töi'i.i.;.::1'-0l PM1fiı.11 mMstaht~m. da
va açılması ve takibi hususunda a
vukatlara vekalet venni§lerdir. Fa
kat, davacılar sayısının pek yakında 
bini aşacağı zannolunmaktadır. 

Dava mevzuunu, imtiyaz hak
kının hükumete devri dolayısile, 
müktesep haklar göz önünde tutu
larak, Şirketten tazminat isteği teş
kil edecektir. İstenilecek ~ranm 
topyekunu yarım milyon lirayı tu· 
tacağı tahmini olarak hesaplanmak· 
tadır. 

Memur ve müstahtemler, bu 
davayı açmak ve takip etmek husu
sunda lzmir saylavı hukuk profesö
rü Mahmut Esat Bozkurtla lstan
bul mmtakasının eski adliye müfet 
tişi Ali Şevkete vekalet vermişler
dir. Vekaletnameler, Galip Bin
gölün noteri bulunduğu İstanbul 
altıncı noterliğinde hazırlanmakta· 
dır. 

Davacı sayısının bin raddesinde 
olacağı sanılan ve istenilecek taz· 
minat miktarı yarım milyon radde
sinde bulunacağı hesaplanan bu c· 
hemmiyetli dava, Şirketin idare 
meclisi reisi Dovisle direktörü Pol 
Paskal aleyhinde açılacaktır. 

Davacı vekillerinden Ali Şevket, 
alakadarlara altıncı noterlik vasıta
sile, Şirket sermayedarları mümes
sillerinden teşekkül eden umumi 
heyette okunmak üzere bir ihtar
name yollamıştır. Bu ihtarnamede, 
··mezkur Şirketin Türkleşme mua· 
melesi esnasında kumpanyanın baş
ka yerlerdeki tC§ekküllerine nakle-
dilen ecnebi tebaasından memurla
ra verilen dolgun tazminat,, emsal 
gösterilerek "Türkiycye karşı dost
luklarile temayüz edcıı sayın Fran
sız şirket~ scnnaycdarlan mümessil· 
terinden, ecnebi memurlara karşı 
gösterilen bu semahatin, öz Türk 
memurlnrdan da esirgenmemcgısi,, 
temenni edilmektedir. 

Bu ihtarnameye cevap verilmek 
mühleti, bir haftadır. Bu müdd~t 
de bugünlerde sonunu b1.1lacaktır. 
Şirket, eğer bu mühlet zarfında is
teğe muvafakat yollu bir cevap ver
mez ve yahut da ihtarnameyi 
büsbütün cevapsız bırakırsa, dava 
istidası, derhal muamele mevkiine 
konulacaktu 

Şark Şimendiferleri imtiyazı, 
vaktile bir Avusturya tirketine ve· 
rilmiıti. Fakat, mütarekede imti
yazı Fransızlar devralmı§, mütare
keyi müteakip de imtiyaz bir Türk· 
Fransız anonim ıirketi halinde mu· 
hafaza edilmişti. Ve geçenlerde d-. 
imtiyaz hükumet uhtesine geçmiı· 
tir. 

Bu husustaki davanm çok ente· 
ressan safhalar ortaya koyacağı 
kestirilebilir 1 

Baskül muayenesinde 
bir ru,vel tefellllll.O 
Ayar ve ölçu1er müfe1tiıliğİne, 

baskül muayene ettirip damgalattı• 
rarak ölçüler kanunu hükmünü ye
rine getirmek üzere gittiği sırada 
··şu benim işimi bir an evvel bitiri· 
veriniz; rahatsızım, bekliyemiycce
ğim l,, diye müfettiş Bedrinin ma· 
sası üzerine altı lira koyduğu iddia 
olunan dükkancı Tahir, üçüncü 
cezada suçlu yerindedir. 

Dünkii celsede müddeiumumi
lik, rüşvet teklif edildiğini sabit 
görmüş, bu teşebbüsten dolayı ce
za kanununun 222 inci maddesine 
uygun ceza istemiştir. 

1 3 mayısta karar bildirilecektir. 

"Aile bahçesinde,, kızlarla 
,akaıa,anl 

Geçenlerde Çemberlitaşta "Ail! 
bahçesi,, nde birçok müşteri otur
duğu Qir gece, müşterilerden ren<;· 
ber Şcrafcttin, müşterilerden Hay
ri Boran adlı bir delikanlının kızlar
la şakalaşmasına kızmıf, sözle mü· 
dahale etmiş, arada münakafB ol
muş, sonradan sokakta Hayri Bo
ran, Şerafettini çakı ile baldırından 
yaralamış, kaçarken kartunna çı· 
kan bekçi Sabiti de göğsünden ya· 
ralamak istemişti. 

Bu iddiala meşhut ıuçlar ka· 
nununa göre cliir•' iincü cezadn 
duruşması yapıli'·1 Hayri Boranın 
bir sene hapsine karar verilmif, an· 
cak cezayi azaltıcı sebep görülerek, 
bu müddet üç aya, nüfus kaydına 
göre 21 yaşını tekmillemediğindcn 
dolayı da iki ay, on be§ güne indi
rilmiştir. 

Hapishaneler Umum 
MUdUrlUiUnUn tetkikatı 

Hapishaneler umum müdür ve· 
kili Bedri, gecenlerde Ankaradan 
hareketle muhtelif şehirlerdeki ha· 
pishaneleri tetkik etmişti. Kendisi 
şehrimize gelmi§tir. lstanbul ve 
Üskiidar hapishanelerinde de tctki
katta bulunacaktır. 

Balkan bozgllnundan 
kinıler mesulduı? 

Bugün yazımızın çokluğundan bu 
tefrikarruzı yarına tehir etmeğe mecbur 1 
olduk, itizar beyan ederu. 1 

zehirli gaz gönderildi 
lngiltere ve Fransa nasıl 

hareket edecek? 
Pariı, 25 - İki İtalyan ordusuna ait ka.k ki tehlike istikametine dofru 

kıtalar.dan mühim bir kıınunı hamil o • sürükleneceğiz." 
lan ilk gemilerin bugün İtalyan liman. VAZiYETi NASIL GöROYORLAR? 
larından tapanyaya doğru hırekft et - Londradaki diplomatlann fikri, iki 
tikleri ve bu gemilere mühim mikdarda memleket arasındaki münasebatın İn • 
zehirli gaz yUklctilmit olduğa bildiril. giliz filosunun Akdenize yollandığı 11 • 

mektcdir. rada had bir devreye girdiği mekreain
INGl L TERE VE FRANSA NE GiBi, dedir. 

HAREKETE GEÇECEK Vaziyetin vahim olduğu nolrtaımda 
ı\!otkon, 28 (Radyo) - Pariıten bütün İngiliz ve Fransız gazeteleri milt 

bildiriliyor: tefiktir. 
Burada deveran eden kuvvetli bir İngilizce Nyuı Kronikl diyor iri: 

ıayiıya nazaran, fta!Yanlar ve Al • "Ceri kalan ~·eg.lne ümit, Frıtnaa il• 
manlar fapanyaya aaker gönörrmckte tngilterenin şiddetli mü9terek bir ha • 
devam ederlerse, Fransayla İngiltere rckete karnr vermelerindedir.,, 
müıtereken Madrit hükUmetinin hpan- Fransızca "Jour,, diyor ki: 
ya üzerindeki idırt hakkını garanti e • "Şurası bir vakıadır ki, 48 ı:ıatten .. 
dcceklerdir. beri Avrupanın havaaı birdenbire ka • 

FRANSA iHTARDA BULUNDU ' rarmıttır. Bütiln hükumetler hakiki bit 
Pariı. 25 (A.A.) - Fransrz bari _ endişe içindedir. Muıolini bir muvaffa. 

ciye nazın Delbos'nun lnriliz tefiri kıyetıizliğin altında kalmasını uvme•• 
Clerk ve Alman ıefiri eVlezek ile yap. Bunun içindir ki hariçte bu muvaffakı. 
mıt olduğu görUımeler hakkında mü - yetaizliğin aksülimeli büyük bir endit• 
talealar ıerdedcn allhiyettar mahafil, ile beklc.nmektedir.,, 
Fran1anın timdiye kadar bir uzlııtttrma Fransızca "Oeu.,re,, de ıöyle yazı • 
zihniyeti takip etmit ve ademi mUda . 
hale itillfının, mUte&ddit defalar fhlil 
edilmit olmasına rağmen büyUk bir sa
bır göıtermit olduğunu hatırlatmakta • 
dır. 

Ayni mahafil, Franıanın aabır ve 
milsamah111nrn hududu olduğu, bilhaa • 
sa timdi olduğu gibi Franıanın müı -
temlekeleri deniz milnakalltı tehlikede 
bulunduğu zaman Frınaa bu hududu 
asil atamryacağını ehemmiyetle kay • 
detmektedir. 

Diğer taraftan ayni mahafil, tnıiliz 
{mparatorlutu yolunun da prh! Akde. 
nizde tehlikeye maruz bulundufunu 
kaydetmdrte ve Franaa ile tngilterenin 
:ispanyaya ılrilecek yollan milt!tGt ıu
rette ~ akında bulundıı~ 7e 
ecnebi mUfreselerin yeniden ispanya • 
da karaya çıkmalınna mani olm•k için 
müıterelc bir battı hareket kabul etme. 
teri lhıınıetecıltnl illve eylemektedir· 
ler. 

Öğrenildillne ıare, Franıu. harici. 
ye nazın Delbol, daha mutedil hareket 
etmeıi için balyanın U.erinde Alman • 
yanın bir tuyik icra etmesi husuıunda 
Alman ıefiri nezdinde marda bulun -
muttur. 

Sallhiyettar mahafil, Delboı'nun her 
iki bUyilk elçiye vasiyetin vahımetini 
anlatmıı olduğunu beyan etmektedir. 

Paris 25, (A.A.) - Echo de Parla 
gazetesi haber veriyor: 
"Fransız Hükumeti, gittikçe artan 

mUdahaJenin mUsamaha ile ka~ıl~ 
namıyacağı ve Fransa ve f ngiltere için 
haya.U olan münak&latm tehlikede ol
duğu kanaatindedir. İngiliz Sefiri 
Sir Corc Klark, Fransız Hariciye Na
zffı Delboı'a verdiği ce\•apta İngiliz 
Hükumetinin de ayni fikirde olduğu
nu bildirmiştir. Bundan 1>aııka Delbos, 
Alman Hükumetinden barış nef'ine 
olara.k ltalya. rejimi üzerinde bUtün 
nüfuzunun kullanılmasını rica etmiş
tir. Alman Hiikflmetinin iki aydanbe
ri, askeri müşavirlerinin müta!c315ı 

tizerine ıtimdilik bir umumi harp teh
likesine kadar mütemayil olmadı~mı 

gördük. Buna binaen Delbos tarafın
dan beslenen ümit belki de tamamen 
hr-s ıi"~ldir." 
INGIL TEREDE NE DOŞUNOLOYOR 

Londra 25. (A.A.) - News Chro
nicle gazetesi baJ?makalesinde şöyle 
diyor: 

"Örnek ~kil edecek drrecede bü
yük aa.bır tüketmiş olan ve beynel
milel kaide \·e niza.mm idamesini is- ı 

tediklerini ıöyliyen ht>rkeıııin sempati-
sintıı ve yardımına layık bulunan 
Fransız Hükumetinin hattı hareketi
ni kayıtsız ve ~art!ız tMvip ederiz.'' 

Daily Herald diyor ki: 
''Vaziyet. r.ıkabilecek retireler iti -

b:ırile çok ağrr Ye kötüdür. Filiyata 
geçmek zamam daha vclmiş değildir. 
B9yJe bir zaman belki dc hiç gelmi
yecektir. Yalnız muhakkak olan bir 
Rev var!'a n da. bir karar \' rrmek ,.c 
hazırlanmA1< zamanmın e-clmi~ oıau

ğudur. Eğer bucalarsalt, muhak-

. 

yor: 
"Romada mevcut fikir MuHulininlll 

tspanyol siyasetini tiddetlendirecetit 
en kısa bir mü:idet içinde zehiıli ıu• 
Jar kullanacağı ve mutlak ıurette bit 
muvaffakıyet elde etmeğe çal.ıacai' 
merkezindedir.,, 

Fransız Baıvekilinin gazetesi olaO 
Popu!aire gazetesi diyor ki: 

"İtalya tarafından alınan son vazi • 
yetin ağırlığı gözden kaçmamaktadır• 
Emniyet olunacak mahfillerden geleıt 
hab:!rlere göre, Grandi "Son h!diıeler• 
den sonra,, İtalyanın askerlerini geri 
çekemiyeceğini ve çünkü "İtalyan bıy. 
rağuun §ercfi mevzuubahıoldqğunu,, ~ 
dirml§tir. DemFk .oluyor ki ~\y:t htl ~ 
k\ıme•..ken.dl.hayrafının. y.ınl ot~ f 
nun İspanyol işlerine karıttığını ret • 
men itiraf etmiıtir.,, 

ALMANY ADA HAKIKA Ti 
SAKLIYORLAR 

Radyodan alınan haberlere aöre Al • 
man propaganda nezareti bütün Almaıt 
yada Frankonun ve ttalyanlaruı boı: • 
gunluğuna dair olan haberleri neıret • 
memelerini bütün gazetelere emret • 
mittir. 

Danzigde de gazeteler Fr~nkonuıt 

mağlfıbiyetinden bahsedemerorktcdir • 
ler. 

Danzig, 25 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Franko kıtaatının hezimetini habef 
vermi§ olduklarından dolayı muhalif • 
terin Volkzcitung ve Matzeitung gue. 
teleri müsadere edilmi§tir. Kate-tik mef 
kez fırkası mensuplarından h:rçolU 
serbest tehirde memnu olan bir W 
Katolik g<:zetcsini Danziı;de Jp~1tnUf 
olduklarından dolayı tevkif edilmiıter " 
dir. 
ITAL YAN KUVVETLERiNE VERi• 

. LEN MOHtr.·,''L\T 

Paris, 25 (A.A.) - Le Populaiı':et 
İspanyol Harbiye Nezareti tara.fmd&D 
neşredi'miş ve İtalyan rsirlerinin Uzr 
rinde bulunmuş olan gizli bir vesika
yı n r .:-t ':!»tcdir. 
Men~ : i r oma, tarihi 19 ikincikinuJI 

olan ve Flcransıı , Napoli, Cagliari or
du kum:m lanları jle topçu umunıl 
müdürlUğüne hit:ıp eden bu vesi ·a.da 
şöyle denilmektedir: 

"İspanyada harekatta bulunan kt • 
taatın ihti,·acat ve mct~libatına götf 
cüzi.it"m'ar te~kill". Bundan sonra le
Yazım !bs·na mUtc .. llik talimat ge1• 
mektedir. Her tabura "30 ma'ktnell 
tüfek Ye 10 mi~rı-lyöz lle 1~.000 
lrnmbara'l:n 21 ikincikA.nundan e~ 
Napolide \"apurlara yükletilmesi 1" 
zımgelmekte o!duğu llftxe edtımelcd' 
dir. 

iSPANYAYA GiDEN FRANSI! 
HARP GEMll.ERI 

Tulon, 25 (A.A.) - 1ntrepide wt
pitosu A ventürier torpitosuna muıAJd: 
olarak İ::;panya sahillerinden da~ 
torpıllcri aramak ve tahrip etmek U..-: 
re Fortvendrea'e hareket etmittir• 



• 

•-KURUN 21MART1931 

"Kandid,,in bir 
münasebetsizliği! 25 Senenin Resimli Tarihi 

"Bon Pur Lorganl,, sade bir şahadet
name ihtikarının markası değildir. Şarka 
ait ilmi hil.kümlerde de bu patavatsızlığı 
#apmak pek ayıp sayılmaz!,, 

Yazan: -=--=--
Hakkı Süha Gezgin 

A vrupalryı bir örnek gibi gör
ll'lek, ona imrenmek bize Tanzimat
tan kalma bir modadır. Biribiri ar
ka.sından tarihimizin sırtına. yükle
llen ağır muahedeler, memlekette iç 
iUcünü yıpratmış, ruhlarda kendi var 
lığımıza inan bırakmamıştı. Reşit 
~aşa değilse 'bile, Ali ve Fuat Paşa
lar, Garp hayranlığını herşeyin Ustü
lle çıkarmışlardı 

Bu yümen değil midir, ki "Zafer
llanıe,, nin büyük yaratıcısı ''Ziya .. 
t&.nıanın Sadrazamı için: 

"Huzuruna. Türklerin en büyüğü 
reıse, yeri pabuçluk olurdu. Fakat 
kpkalı bir kwıduracıyı ta kapıdan 
lral"§ılardı.,, 

Demi§tir. Frengi, dev aynasında 
leYretmekten doğan bu hayranlık, acı 
bir göz kamaşması idi. 

Gerçek rengi göremiyor, değer hü
ltiinııerinde yarulıyorduk. Çok uzun 
hllar, böyle geçti. Büyük kayıplara 
Uiradtk. Kendimizi tartmağı, kendi ba 
krilerimizi denemeyi aklımıza bile 
~rmedik. 

O nıh çUrüklUğünün bence en 
~tü yanı işte buydu. Tenekenin al
tnıda bir yabancı damga, bi.ze onu 
illi.tin göstermeğe yeterdi. Bu yUz
dl'tı nelere katlanma.zdrk! 

Bir ,eyin güzel, jyi, büyük olma
'1 için yerliden ~ka bir renk, Tilrk
~ başka bir ad tqmıası gerekti. 
~aflığa bakın, ki neticenin bozuk 
~rkması da hükmü deği§tirmez; bir 
l(at ıctaha acıla.,tınrdr. Çabuk yı!'t.ı· 
lan kumaş, bir çürüklüğün 'şahidi de
ğil, fena kullanışın, hoyratlığın bir 
lletieesi gibi gösterilirdi. 

Halkın dalgın, tetkiksiz yaşaması, 
bUkümlerinde yanılması, insana. o kar 
dar ağır gelmez; fakat ilim adamları
ııın gafleti için böyle geniş düşUne
lbeyiz. 

Belaya bakın, ki asıl fenalığın bü
l'Uğü de, bilgin geçinenlerimizden gel
~i§tir. Bunlar, Garp damgalı her eser
de yalnız hakikat var sanırlar ve on
~ da yanılabileceklerini asla dü
~ezler. İlim muhitimiz, bilgi har
Crııa kendi terkibinin çizgilerini ka
tarak bir fikir mimarisi kurmaktan 

~~ zaman uzak kaldı. Verilen hüküm 
11, kendi rekiı.sınm miyarlarile ölç
~~ ayıp saydı. Kitaba geçen her 
likümde el sürülmez bir ayet kut
~hğı var sandı ve bo lbol aldandı. 

Batmm bilgi ÇC\Tesini, bir kalpa- I 
~ık yuvası gibi düşünmediğimi 
'tiyJmeğe lüzum yok. Yalnız her sö
~. gerçc~liğini, ç:ıktığı ~ğıza göre 

gıı, hakıkate uyuşuna gore benim
~ek 'isterim. 

Sonra. neye saklıya.yun, f~ngin 
.. \>rupa dışındaki milletleri anlayışı, 
~~ınşr, inceliyişi ve hükümleri, krn 

ışlerinde tuttuktan yola da pek ben 
'ez. 
l "Bon Pur Loryan!,. sade bir şa
q~et.name ih tik.irinin markası değil 
~. Şarka ait hükümlerde de bu pa
~tsızlığı yapmak pek ayıp sayıl-

'llirkün tarihinde, Türkün estetiğin 
~'. 'l'UrkUn askeri dehasını ölçmekte 
~~ılmış ... Adam sen de bu da hata 
'11? Der geçerler. 

- Sus. afacan Türk geliyor! 
Diye korkutanların sayısını da 

Allah bilir. Fakat bunlara gücenil
mcz. SöyUycnlerin cahillik gibi bir 
özürleri var. Fakat ilim adamların-

da, halka öğüt V('rmek hakkını ken
dinde gören büyük gazete ve mecmu
alarda bu yanlışlar, ansızın büyüyüp 
göze batıyor. Bunların hataları, bir 
iftira acılığile içimizi yakıyor. Ben ge
çen hafta böyle çirkin bir 1 yanlışla 

karşılaştım. Fransız1ann en büyük 
haftalık gazetelerinden biri olan "Can 
dide,, dikkati, sık elekleri ve dosyala-

rının zenginliğile tanmınııtır. Orada 
her konunun vesikaları vardır, der
ler. 

1şte böyle olan bu gazetede Doit • 

on le dire? başlığı ile adsız yazılar çı

kar. Yani bu başlığın altındaki fikir
ler, "Kandid,, in benimsediği kendi 
düşünceleridir. 

Son sayılarından birinde "Blum,,a 
hücum ederken şu manada bir ctlmle 
de yazmış: 

"Blum önüne gelene avuç açıyor. 
Dün İngiltereden, bugün Hollanda

dan istedi, yarın belki de UraguYay 
ve TUrkiyeden dilenecek!., 

Okurken utancımdan değil, yaza

nın utanmazlığından yüzüm kızardı. 

Uraguvay ile Türkiyenin yanyana 
gelmesi için nasıl bir sebep, hangi 
münasebet var? 

Ancak 182:S de istikliline kavuşan 
halkının çoğunu göçmenler teşkil e
den bu iki milyonluk tarihsiz, mede

niyetsiz devletle biz, nasıl bir hizada 
tutula.biliriz? 

Brezilyadan kopmuş bir parça, 
bir çoban ülkesi, dünyanın en büyilk 
fatihlerini yaratmış bir vatanla yan 

yana. konur mu? Kurduğu medeniyet
leri, binlerce yıl sonra bi!e, hala a
yakta duran mermer ve tunç anıtların 
destanları överken, bu yapılır mı? 

Kandid, eğer o küstah cümlesini bi7.e 
hakaret için yazdıysa kendisi utan. 

malıdır. Çünkü bu kadar taşkın bir 

cehalet örneği, bizde bir ilk mektep 

çocuğunu bile coğrafyadan döndü

rür. Koca bir ga?.eteyi ise nehale ko

yacağını artık siz düşUnün. Bu türlü 
küstahlıklar kasırgaya karşı tükür. 
meğe benzer ve insan, kendi pis sa.ı . 
yasını kendi yüzüne yapışmış bulur. 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 61 

MAASEL PRUST 
llaydar Ri/at 

Vikont'un ölümü 

-8-
.Jügük felakete 

doğru 

Avusturya - Mı:caristan veli. 

ahti Prens Ferdinand ve 

karısı!.. 

Avustralyanın 
Eden'i 

Bu kimdir} llk bakıfta, resim
lerini pek çok gördüğiinüz yakışık
lı İngiliz Hariciye nazın B. Eden 
olduğunu sanacaksınız. Halbuki de
ğildir ... 

Bununla beraber, bu zat Avus
tralyanın Eden'i sayılıyor. Çünkü 
ona pek benzemektedir. 

Avustralyadan lngiltere Kralının 
taç giyme merasimine üç kişinin iş· 
tiraki kararlaşmıştır. Bu üç kişiden 
biri, itte yukarda resmini gördüğü
nüz Avustralyalı siyaset adamı B. 
Keyzi'dir. Kendisi kırk altı yaşın-

daclır. Yani bir bakıma fngiltere 
Hariciye nazırı B. Edenden altı ya§ 
kadar ya§lı. 

Diğer taraf tan kendisinin pek 
benzeri olan Hariciye nazırı B. Ede· 
ne bakınız... Her ikisi de lngilte
renin ve lngiltereye tabi milletler 
mecmuasının gazetelerinde resmi en 
çok basılan iki siyasidir. 

Vücudu güzelleş
tirmek için 

T enasiip temini icin meç talim
leri yapmak, şimdi Holivudun en 
cok üzerine düştüğii bir idmandır. 
Yukarıda iki Holivud yıldızının, ta· 
lime batlamadan evvel alınmış en
teressan resimleri görülüyor. 

~Birkaç gün önce, Fransızların en S h ~ 
~u bir ıtigat kitabındaki kazıklı Dr. up i yenses 
~ herkesi sinirlendirmişti. "La.- idrar yolları hastahkları 

•• bu işte yalnız değildir. Hangisi- mütehassısı 
~ isterseniz, alıcı gözile karıştırınız. 
'"it çok saçmalar bulursunuz. Beyoğlu Yıldız sineması kar-

28 Haziran 1914 

Saraybosnada büyük 
fellketl hazırlaya n sul 

kastten sonra 

Prens Fcrdinandı ökiütq 
Prcnçipi tevfik edildiği d:ık~ 

kalarda 

Ron1anyadan gelenin başına gelenler 

"Tedaviye gelmiş insana 
bu iş.yapılır m?,, 

. 
Gözünden rahatsız kır sakallı adanıcağızı 

"zarflıganlar,, ceza yediler: 
Parayı da ödeyecekler! 

n.omnnyada.n. rahatr:zıı:~ hissetti-, 
ği bir gözUnü tcdn\'i et.Uı111ek mak
sadilc schrimizc gelen GG ya':ıında ls
mail isimli bir adamcağ:z, M~hmutpa-{ 
şn. yokuşunda "Sı.ilıiılet .. otelinin ne· 
rede olduğunu sorm;tıırduğu bir sıra
da, iki kişi tara.fmd:rn z:ırfçılık surc
tile dolandırılmış, fiJO ley Ye 6i lir:ı 

miktarında parası aşırılmıı;tı. 

İşin biraz sonra farkına vnran İs
mail, telıi.:la polise müracaat etmiş; 

sabıkalılar defterinde Sabri \•e \'ehpi 
a.dh iki kişiyi göstermiş: polisler bun. 
ları yakalamı ·'ar: lsnmil; yüzleştir
mede de, sivil bir çok polis arasına 

karıştırılan Scbri ile Vehpiyi , hiç ı::ı· 

şırmndan scçmi~ti ! 

Dördüncü cezada, m~hut suçlar 
kanununa göre başhyan duruşmada, 

suçlular, bu adamcağızı zarfladıkları
nı inkür etmişler; "Bizi nasıl göriip 
tanıyabilir bu adam? İyice görmiiyor 
ki tanısın: Zaten göz tcda\isi maksa
dile gelmiş buraya! Pol"skrin zorile 
ve lcaybola.n p::ı.rasmı tekrar ele geçir
mek huiyasile, bizim kendisini zarl'la
dığımızı iddia ediyor!., müdafaasını 

ortaya atmışalrdı. 

kadaşı Sa.brinin, dolandırdıklan para
yı tsmaile ödemeleri de karar altına 

alınmıstır. 

Suclular, "Biz yapmadık bu i~i. 

Bes yıltlır namusumuz:a çalışıyoruz. 

, Halbuki, polisler bir türlü yako..mızı 

bırakmıyorlar. Sabıkalıyız. diye baş

knl:ırınm suçlarından dolayı da bizi 
enscliyoralr! Kararı temyiz cd"p boz.

dura<'a]ız elbette!,. diye söylene söy

lene te\"l;ifho.nc yolunu tutmu~lardır. 

Diğer taraftan. Fc\·imli. kır rn.kal-
h. tertemiz giyimli, tatlı zözlü. \"akar
lı bir zat olan lsm" ·ı, koı idorda etra
fında toplr.nanlarn yanayakıla dert 
yanıyor, "Hic benim gibi tedaviye gel 
miş bir insana bu iş yapılır mı?! Üs
telik. zarflama sırasır.da. bana yerde 

bulunan parayı pa.yl"""mağı da t klif
ten utanmadılar. B"n de, zaten b"r gö
zümün snknt o!dui'iunu, harrun rara
dnn hif..sc alarak öbür gö ... ümi.in d .. sa
J;atlanma~ına ra.~ oln.mıyacağmıı. Al
in.hm gazabına uğramak istcm,,<l"'{imi 
söyleyip. tC'kHlerini rc1cl tm:f; iın . Mc 
ğer o sırada b"niın p"r-ılar1m l' C'uyor
muş !,. diye olan b"tenlcri anlatıyordu. 

Ha.kycri de. mUdafaa hakkını göz -------------
önünde tutarak. davacı İsmailin göz.. 
lcrini doktora muayene ett~iş, "R~- rı-- K U R U N. ~ 
Y.~t hnssası~ın ~.evcut ol~uguna, go- ı GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
rup ta.nıynbılecegı,, ne daır rapor ve-
rilmişti. 

Dünkü duruşmada, reis Fazıl, aza 
Suud ve Atıf; müddeiumumiliğin mü
taleasına uygun olarak, suçu bunların 
işlediğini sab't görm~ler; Sabri ile 
\rehpiyi, hülüs ve saffetinden istifacle 

ederek lsmaili zarf çıhk suretile do
landırmaktan, sabıkalarını da hesaba 
katarak. ceza kaJ1'Ununwı 503 üncü 

Gauteınl%e ı.:ön~ı11en yazılar ga.ıete

ye gtrmek için lııe . zarfının kö~eıdne Cp· 
ıeteı k~ltıneal \'&ı:ılmalıdır 

Karşılık ıatJyeo okurlar. mektuplarma 
10 k11ru~luk puJ koymalıdırlar. 

.Ba,.ıımıyım vazıları gen göndermekten 
ruy.oet.tlz yoll&nmlf mektuplarm lçtne 
konulan parala:'lD kaytıotnıuıncıln. 111.ıı 
olarak tıkan yazılardan dnlayı. direktör 
•l!k, Qatllne- 90ru 90rgu almas. 

on., __ kil h:ı.lA §ısı Leklergo Apt. Mua'-·ene tı.. 4 ur a "•Yeniçeri kılığında boy- ı J maddesine güre cezalandırmışlardır. Günü geçmiş sayılar 10 kıtru.Jtur 
~ b "' · 1:::.La.ı...ıı... 4 ten sonrn 
L -ıytklı korkunç bir adam gibi dü- , •••••••••• il... Sabrir.in yediği ceza. miktarı dört ay, 1 'I 
~~ az mıdtr, sanıyorsunuz? Yara- ' Cumartesi fakirlere parasız on be~ gündür: Vchpininki de üç ay,1 Uıu.e1.t-mız.c1e c:ıkan .ra:rııarıa n·AlnıJPrlJı 
;;ı çocukla.nna, bizi umacı tanıtan VAKlT K1TABl!."Vİ •••••T•e•l•. •:•4•3•9•4•2••ı••llİİ~ on beş gün! ılk~bf!jiiiiiiiiiiriiiiibiiiiı.akiiiiik•'•113•'-'-."•P.n•d•l"•1 -1ı:.-ın•d•lr• . .o.;;;;..;;iiiiiiiii_..J .. 

bunaldıkça: Bir kahvehane işleten Vehpi ile ar- 3 
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lzmir gençliği 
Türkkuşuna büyük rağbet 

gösteriyor 
lzmir, (Hususi) - lzmir genç

li linin havacılığa karşı olan sevgisi
ni Türkku§una gösterdiği rağbetle 
ölçmek mümkündür. 

Bu hafta zarfında kayıt ve mu· 
aycneye sevkedilen gençlerin mik
tarının seksene baliğ olması, rağbe
tin derecesini göstermeğe kafidir. 

Pek yakında Ankaradan Planör 

ve muallimler geleceğinden uçuşlar 1 
için şimdiden lazım gelen tertibat 
alınmı§tır. Maamafih gençlerin bu 
temiz sevgilerinin temini için pla· 
nörler gelse ve ameli tedrisata ba§
lanmı§ olsa bile. kayıt muamelesi 1 
nisan 1937 ye kadar devam ede
cektir. 

Kogunbaba köyünde 38 ev yandı 

Yirmi bin Lira zarar 
• ve zıyan var 

Knklareli, - Koyunbaba köyü 
yangını yüreklerimizi dağlıyacak 
şekle girdi. 38 ev qyasile beraber 
kül oldu. Köy yangını, hele bizim 
köylerde eğer olmuyorsa bunu tesa· 

Clüfe bağlamamız lazımdır. Çünkü bu 
gün bizde bir köy evi tamamen 
yangın yuvasıdır. Çok yerlerimiz
de evler dahi saptandır. Fakat evi 
kiremit olan köylerimizde muhak 
kak olarak ahırı, samanlığı çavdar 
sapıdır. l ler köyde ahır bina ile 
bitişiktir. 

Köy evlerinde mimari hiç bir 
diişüncc hakim olmamıştır. Hüda
yı nabit yetişmiş köy ustaları bildi
ği gibi yapar. Bacaları adeta bina
nın örtiisile bir boydadır. kıvılcım
lar örti.ini.in kurumuş çavdar sapla
rını yalayarak çıkar gider. Bi~ za· 
man da gelir ki kudurmuş bir frrtr
nndn serseri kıvılcımlar yaladığı ye
ri yn nraJ.;, ·~niptirerek gider. 

İşte Koyunbaba yangını da böy
İc oBu. Çılgın bir fırtına; hiç ~üp
he etmiyoruz ki biçimsiz bir baca· 
nın e:ı~a sola savurduğu kıvılcım
ları alnrak biitiin köye avuç avuç 
ateş dağıttı. 

Arazözlerin, askerimizin yar
dımları. biiyüklerimizin tedbirleri 
olmasaydı bütün köy kül olacaktı. 
Bize kalırsa felaket baştan başa 
saptan, çöpten olan köy]erimizde 
her gün için ihtimal dahilinde. He
sap ediyoruz, yanan 38 evin as
gari kıymetleri 20 bin liradır. Bun
dan başka bu ziraat mevsiminde dı
ıarda kalmış, peri.şan olmuş 38 e
vin 300 nüfusu da işlerinden çok 
zaman kaybetmişlerdir. 

1 

Şu halde maddi zarar 50 bin li
radır. 40 evin kircmitlenmesi ise 
en azami bir hesapla 3 - 4 bin 
lirayı geçmez. Esasen köy kalkın
ma programında mevcut olan bu 
maddenin her köyde açılacak kire
mit ocaklarilc kı8a bir zamanda ve 
ucuz bir suretle temini de mümkün 
olduğundan nAhiye müdürlerimizin 
bu hususa en çok ehemmiyet ver
meleiıni fay dair görüyoruz. 

Ören, - Kemalpa§anm örnek 
köyü olan Ören köyünde köy ka
nununun tatbik edilmeğe başlandı
ğr gün bir kalkınma bayramı yapıl
rnıf, köylülerden binlerce kişi bu
lunmu§, davullar çalınmış ve halk 
milli oyunlarla eğlenmiştir. 

Törene istiklal marşile başlan
mıf, emekli baş öğretmen B. Ab
dullah Öner, eski ve yeni köy du
rumları ve kalkınmaya ait güzel 
öir söylev vermiştir. Mektep tale
besinden Mustafanın manzumesi de 
çok iyi bir intiba uyandrrmı§br. 

Bundan sonra B. Saidin, daha 
sonra ilçe kültür işyan Necatinin 
mükerrer alkt§larla karşılanan nu
tukları dinlenmiştir. 

Törende ilçebay ve ilçe erkanı 
hazır bulunmuşlardır. Köy baştan 
başa donanmış, kadın, erkek bin· 
lerce halk iyi bir gün geçirmı§tır. 
Bu vesile ile Ören - Armutlu 
gençleri bir maç yapmıştır. Ar -
mutlu 2 - 1 galip gelmiştir. Bu 
bayram töreninde Ören Parti ka
mun ve Gençler birliği başkanı B. 
Sadık Türkoğlunun alaka ve ihti
mamı bilhassa kayde şayandır. 

Torbalıda tarla sahipleri 
Kurutma Şirketinin Cellat. gölü 

makinelerinden şikayet ediyorlar 
Torbalı - ilçemizin Aslanlar. 

Havuzbaşı ve civarındaki köyler 
halkından birçokları Cellad gölü ku
rutma şirketinin makinelerinden şi
kayet etmektedirler. Hatta mahke
meye de başvurulmu~tur. iddiaya 
nazaran bu şirketin makineleri bir 
taraftan diğer tarafa giderken yol
brı takip etmiyerek önlerine gelen 
tarlaların içine girmekte, tarlalar
daki mahsulleri ezmekte ve bazı 
köprülerin mukavemetine bakma
dan geçip gitmekte ve bu suretle 
çökertmektedir1er. Makinistler dar 
yolları da kendi keyflerine göre ka
zarak bi.isbütün bozmaktadırlar. 

Nitekim Kayas köyünden riden 
makineler Kayas - Y eniçiftlik yo
lu üzerinde ve su birikintilerinin ak
ması için yapılan küçük köprüyü 
çökertmişler ve Hovuzbaşı köyüne 
giden yolu da arabaları sak.:ıthyacak 
şekilde bozmuşlardır. 

Haber aldığıma göre Kayas kö
yü halkı kazaya yaptıkları · bir mü
racaatta köyleri etrafında açılan 
kanaliarm yarım ve asıl su birikitı~ . 

tilerine açılan bu kanalların sivrisi
nek membaı olan birikintiden elli 
altmış metre uzakta bırakıldığım 
bildirmiş, bu işin tamamlandınl
masmı istemişlerdir. 

Aslanlar köyü halkı da Akgöle 
açılan arığın daha elli metre uza
tılmaması yüzünden Akgölde eski
sinden fazla su toplanc:hğmı ve ka· 
nal sedlerinin de daha aşağıda to~ 
lanan suyun kanala akmasına mani 
olduğunu, açılmağa başlanan de
ğirmen anğmm yarım bırakılması 
yüzünden de bu sahadaki tarlaları
nı süremediklerini v:: bu yüzden za
rar gördüklerini ileri sürerek şika
yette bulunmuşlardır. 

lNE.KHANE 
Torbalı, - Ziraat Vekaleti tarn. 

fmdan ilçemizin Kayas köyünde 
yaptınlmasına karar verjlcn inekha. 
nenin kurulacağı yerin tcs1 ,'tine baş
lanmıştır. Bu inekhane 35 bin dö
nümlük bir saha üzerine kurulacak 
\'e istimlak işi biter bitmez dexhal 
inşaata batlanacaktır. 

-----~-Şark vilayetlerinde 
13 O R S A Büyük bir çalışış göze 

1 
25 3 . 937 •--...,...-----·....__ ___ _. çarpıyor 

(zmı.rde ba!.ıkha nel IUı.a.tarındıa f*ln- lfar>•UI ulan.lar, be Diyarıbekir, (Hususi) - Dnhi· 

1 
r1AJ~ CUll&IUt°JI' l(ON"nl.-rdlr UakamJ&ı liye Vekili B. Şükrü Kaya. vanın· 
.... , ı:t .w kapanı, .... ~ l_\ıtU.tarı .a J 

Bu İŞ için 150,000 da Orgeneral Kazım Urbay bulun• 
P A R A L A R duğu halde ıchrimize gelmiş, gece· 

Lira lıarca.nacak . st,rllu lilS p,'Z<'tıı yi vali konağında ge~irmiş. akşaırı 
İzmir, (Hususi) - iktisat Ve- .Dotar m - •Martı: 2S • yemeğini de orada yemiştir. 

kfılcti Balıkçılrk seksiyonu şefi Maz- • LFırra6ntk t t l - • zıou 2:.l - Veki], ert-~i gün hükumet dai· 
• i:n - .. Peııgo :Jf - ...... 

lum Ataman ve bahkçılrk mütehas- • Beıçıka Fr ı>-~ • L~y 1 .ı _ relerini, belediyeyi, şehrin görÜ· 
sısı İsmail Özgiil dört gündenbc-ri Drahmi ~:.! - • Dinar j:! locck yerlerini gezmiş, öğleden 
İzmir civarındaki dalyanlarda tetki- 1 • l11vı1;re Fr 5i:i Yen sonra saat on altıda Halkevinde şe· 
kat yapmaktadırlar. Müteha~sısbr ı Levıt !J - • Kroo lavec :i:! refine verilen yü~ kişilik çay ziya• 
R K d 1 ı Florın 6ıi • • A.ltıa tl»l 
agıp .paşa ~c ~ma a 7a~ arını Kron l.;t>k ij • Banknoı :.!':! fetinde umumi müfettiş B. Abidin 

da tetkık etmışlerdır. İzmır cıvann · 1 · Şiıın A vu>- :ı:; Ôzmen. Orgeneral Kazım Urba)'. 
da mevcut bini mütecaviz balıkçı •-------------- Korgeneral Galip Deniz ve vali B. 
ailesinin balıkçılıkla geçindikleri an· Ç ! K L ~ h f crid ile beraber hazır bulunmuş· 

la§ılınıştır. • uı1uır• Gl:3 -1 · Vlyaae 422~ tur. 
Bu tetkiklerden maksat, lktısat • Nevyurlı o iOO:J • Mıuino ı ı ,u ::? B. Şi.ikrü Kaya, hu çay ziyafeti 

\' k •l . . h J k ld v •P r'I• ı-ı~'-ı,> ·~rlln l'."'·~' b h e ·a etının azır ama ta o ugu " - v w~ esnasında. halk ile samimi ir as· 
il • Mttıım: 1;;01s2 •Ya~ .ı ıs,~; su mahsu eri nizamnamesine gire- h::Jıalde bulunmuc, Diuarıbekirin 

•H.rılknl 46N:> •&oapqt.t 4(1.J.YJ ... Y J' 

cck krsımları tayindir. • AUoa el) 43 • sıııu-94 tos 0~1 ehemmiyetinden: hükumetin ~ehrj 
Jzmirde 150.000 lira sarf ile mo- • C'f'nl'Yrr :ı 47 • ~ .. ı~r.c s.ı ~;o az bir zamanda imar etmek husu• 

dern, soğuk hava te~ilath bir balık· • ~nfY'I r.ıı ı!-(112 • Tr.1ıoruım• 27H:J sundaki kararlarmdan. Diyarıbeki· 
hane inşası takarrür etmiştir. Ba- • Armot"""'"" l «-0 • M.t\l!km-• U\l.• rin çok biiyük şair ve edipler yeti~· 
hkhanc, Alsancak itfaiye iskelesi • r"'t 22 t17 l{) # ~tnkbohııı 3 L3.S3 tird=ğinden bahsetmiş ve merhurıı 
karşısındaki türbe ayağında yaptla- • E s H A M Ziya Gökalpı sitayişlerle anmış • 
caktır. Bu ~uretle trenle memleke- sonra sözü komoııu memleketlere · d f iş BanlJn!lı ~! 40 rr&mvay Y 
tın Ört tara ma balık sevkiyatı da • Anactotu 2S l)j • Çtmf'11tc t4 4; naklettirerek Türk Cumhuriyetinin 
temin edilecektir. ~' ,- CbyOD Det Suriye hükumeti ile dost yaşamak 

Ayni zamanda lstanbulda bir sır Hemy fıartl nu istediğini, Irak, lran ve MJSrr il~ 
milyon lira sarfilc büyük bir balık Mc:rı:n E«ıvık ~soo 8&1)"9 .- pek dostane münasebetler idame et· 
sanayii fabrikası yapılması \'e deniz u sıRorta Şllr'lt m ea.a tirdigvimizi. bütün devletlerle de 

Ponıunotıb reıetou 
servetinin istismar edilmesi karar- münasebatımızm çok iyi_ olduğuntJ 
laştmlmıştır.. Balıkçılık seksiyonu stııcraztar rahvllle.- söyJcm;ş, Türk olan bu yerler 
şefi Mazlum lstanbula giderek fab- • t933 r Hor ı 19 60 s:ıeırtrtıt halkının Türkçeden be.şka bir dıl 
rikamn yerini tayin edecektir. • • • • o ıs ro l'Nm.,., kullanmamaları lünımunu da kay· 

Bahkı:ıların kooperatif halinde • .. .. • m t8~:> tabtım detmiştir. 
çalışmaları. bnlıkçılığm himayesi Letlk oıuım tv • A.Judota • 4150 Dahiliye Vekili, buyu·· ··k bir ala• ~ 

ıı:reenı İJıtlk ~!:) 50 • A.n~oJu n 41 so 
ve balıkçılık edenlere modern av- ırzı. ,. ., Aaadofoo m ka ile dintenen bu nutkunda Ata-
lama vasıtaları temini, bu hususta • s. l:rzunım ~:> MC.atdlllllJ., 13~ türkün dahiyane önderliği sayesin• 
hazırlanan kanunla temin edilecek- de ismet lnönü hükumetinin gaye-
tir. Bu kanun Vekiller Heyetinde si memleketi bir an evvel umranı:t 
tetkik edilmektedir. kav\\§tunnak olduğunu, fimcndi" ~: 

Kara sularımızda yabancıların ferlere, şoselere, limanlara ve sa· ~ 
balık nvlamalanna müsaade cdilmi- T k • CUJıL\ ('amarlHI nayi İ§lerine azami ehemmiyet ve-

s a V Jm 26 Mcırt 21 Mart · yecektir. üngerciliğin himayesi rildiğini zikretmiş. sıhhi ve içtimai 
d ela =======41 i M· rem 1 ı. M· rem için e kanun bazı mevzuat mev- işler üzerinde de durarak .trahorıı 

cuttur. Gtııı dot'ıt:.ı mücadelesinden al:nan parlak neti· 
İzmir körfezi içinde, köpek ba- :~.,.:!'naa celeıi anlatmr~, topraksız köyliile-

."I ;'i4 ;'i :i2 
8."28 8 29 

hğı fasilesinin yaptığı tahribat çok ."lfl• nıtm.uı re toprak verileceğini de müjdele• 
500 .s 00 

1220 192q 
büyüktür. Avlanan balıklara istira· tktnıu nAtnu miştir. l .'i,~O ıs ;;;o 
hat yeri temin edilecek ve balık hi- Akpm nam~ Dahiliye Vekili bu hasbühali 
maye usullerinden azami surette ia- \'at9 M.mım sonunCia, hazır bulunanlardan sor 

18 2f\ 18129 
19!ı9 i:06' 

L~ • 
tifade edilecektir. cakları birıaey varsa, sormalanm l'I 

Yıtm geçen g1).olm Y 

412 4.10 
85 85 

Balık miitehassıslaİı Sökeye g;t. Yılm kalan «DDJer1 ca etmiştir. 280 219 
mi§lerdir. Orada devlete ait Bafi B. Edip Pirinçioğlu, mektepleritı 
ve Karina dalyanlanm tetkik ede- çoğaltılmasını rica etmiş, Vekil d 
ceklerdir. Devlete ait bi.itün dal- IST ANBUL BELEDJYF.SJ fazla mektep ihtiyacının her tarafl' 
yanlarda esaslı ıslahat yapılacaktır. hissedilmekte olduğunu söylemiş~ 

Bursada bef Jllhk imar 
Programı ile neler 

Japllacak? 
Bursa, (Hu!lusi) - Vi1ayetimiz 

umumi meclisi toplantılarını bitir
miştir. Hazırlanan beş yıllık iş 
programının tahsisatı 1 milyon 260 
bin lin:ı.lıktır. Senelik biitce 256 bin 
liradır. · ~ 

Yapılan programa nazaran 193 7 
yılı zarfında Uhıdağda otel ve sığ
nclk noltaanlan .ikmal edilecek. Bur
sa - Mudanya yolu asfalt olarak 
yapılacaktır. Bunlardan bafka Ulu
dağ - Zirve, Orhanili - Harman
cık, Bursa - Mustafa Kemalpqa. 
Y eni§Chir - İznik, Orhangazi -
İznik, Karacabey - Boğaz. Çc. 
kirge - Yiğitli. Sölöz - Karsak. 
Çobanlar - Tavşanlı, Çinli - Hn· 
sanpa§a yollan da yapılacaktır. 

Aynca bir fidanlık. bir k<>§u yeri 
vücude getirilecektir. 

1938 yılında ise İznik gölünd~ 
ikinci bir rnotör daha tahrik edile
cek, Uludağa iki sığnak daha yapı
lacak trr. 

1939 yılmda ise gene Uludağda 
bazı yenilik1er yapılacak ve dağda 
yazlık dağ evleri tesis edilecektir. 

Beş senelik programda okul iş· 
lerine 100 bin. yollara 1 milyon 
30 bin. ziraat işlerine 3 5 bin liro 
aynlmrştır. 

Dr. lhrahim E1deniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastahkhn 

mütehassısı 

Ş e h İ r 1 İ y El f r O S U Maarif Vekaletinin bu ihtiyacı kar· 
TEPEBAŞI şılamak için aldığı tedbirleri bire' 

DRAM KISMI birer saym~tır. 
Tcn.i B. Abdurrahmanm küçü~ 

sanatlarm himayesi hakkındaki te• 
mennisinc umumi müfettiş 8. Ahi• 
din Öz.men cevap vererek Ankar6' 

Bu akşam saat 
20.30 da 

KRAL Uu 
Son Hafta 
Yazan: W. Shakes
peare, Türkçesi Se
niha Bedri Göknil 

F r~nsız Tiyatrosu O,,Cret K."'SDU 
Bu aktım saat 20,30 da SAZ - CA ~ 
Ya.zan Ekrem Reşit, Müzik Cemal Retit 

ö(;UJ NEŞRİYATI: 

da toplanan u:numi miifettişler kofl 
~resinde bu meselenin lktısat Yeki• 
li ile uzun uzadıya görü§üldüğünii• 
İktıaat Vekaletinin bu hususta bit 
bro.~ür n~rdeccğini ,.e bunda \laJl• 
Muı:ı, Bitlis ve sair Şark vilayetle" 
rinde ilerletilecek küçük sanatJarı" 
belli olacağını söylemiştir. . 

B. Şiikrli Kaya, Diyarıbekirde1'1 

Pamuk zeriyatı hakkında izahat al· 
mış ve çay ziyafeti çok samimi bit 
hava içinde bitmiştir. . 

Vekil blırada tetkiklerini bitiroı•f 
ve şehrimizden harcl~et etmiştir. 

::;aat 12,30 Pllkla T~rl• musikisi. 12.~o ~ 
Ilavıu:iis. 13,05 ~fuhte!il plılk Di!Şri"atl. H.00 Göz .... ekim· 
Son. 1 Dr ~ ükr j Ertan 

AKŞAll K.C~P.İYATl: 

1 
C • I ğl N d ...ı ~ aga o u UJU('Smanıye ca . no -

Saa~- 18,30 P~kla dans mu!'ıl\:ioti 1~,.?0 1 (Cağaloğlu Ec:zanesı !'anında) 
Spor m.ıııahabelerı: Eşr('f Şefik, ?O 00 Türk 1"clctvn :Z231'16 

illl\ISiki heyeti. Z0,30 Ömer R:ıa tara.fındıtn'ill•••••••r•••ı••-~ 
arapça söylev. :.'0,45 \"edia Rıza ve arkadr~J - ------------

:tarı tara!ındıın Türk musikisi ve ııalk şar J~-- K U R U N 
kı~arı : Saat ayarı. 21,15 Orkcatra.. 1 

:.::,ı~ Ajans ve bonıa hııberlt>ri ve ert~

si ı;Unlln programı. 22.~0 PlAkh ııololar, <"'· 

pera ve operet r:ırr,nlnrı. 23,00 !:'on 

Dr. Hafız Cemal 
ı.Am~t.\ :">J mmr..ı 

Dahiliv~ Uüteh2Ut•ı 

ABONE TARIFBSI 

!\f f'lllkk~ı 11em1e-" 
içinde dzşuıcl:ı 

;\~ IJk ı:.o 27~ 

3 aylık 4CO ";50 

6 ·~ilk ':30 ,,._, 
Ydhk lHO net 

Tarifesinden Be.lkınta.r içtn ayda otuzar~ 
'TUŞ düfWUr. rasta biTliğine ginnlyeıı ,
lere ayda ye~ tıq'r kurut sammedJll" 

~. 

f lasf'hi ı·e Çoculr hastanelrri ~abı/; f'azıı:d:ın haşk• g1lnlerde f>#letlen !'onra 
saat 12.5 tan 6 vaı kadar lsta.ıı.bulda Dlvao Tiil'kiyfllllD her pcıMa merker.iBde ~ 

KU&VNa üone )"Udır. nsistrmı · 1 l olunda ı 104 ı numaralı bususr kanır.esine~ 

Aksaray Millet Ca:idesi No. 59 da baataları.nı kabul ed~r. Salı. cum&rtc.s.ı •ün 
Adreal.ni deği§ttrcn aboneler 2:J kurul Her gün saat 9 dan 18 e kadar terl ııabe.h "9.~-1T· eaaum lul"kiki tı.ıka!"aya . ~_... 
~erler. Cöndenn!yenlcı1n adreıue• • 

hastalarını kabul eder. mahsustur. Muayenehane ve ev tele!oo· 

ı•-------------~J Z239S. Kışlık telefon: 21044.. ı•,-----•d..;eft_Jttril_. •m•6··--.-~ 
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$iyri • Derya sahilinde Cengiz Hı • 
~n ordusunu durdurmasımn sebebi ne? 
O, bu kendisinin karış karış bildiği e • 
~:.rı arazinin aşina manzarası çerçeve -
lıncte, Mongollara -büyük bir manevra 
~e geçit resmi yaptırmak isteği11dedir. 
Seferlerin uzayıp gittiği yıllarda, Mon. 
goı ırkının imparatoru, bin:cileri ve 
k1tınandanlan hakkında, ne düşünce 
~ılediğini açığa vurmak fırsatım bu • 
anıamıştır. Şimdi o fırsat gelip çatmış. 
tn-. l{ilometrelerce uzaklara doğru eni. 
~e boyuna tümseklenen Mongol ordu • 
g~ı çadırlarının sayısı, çok fazladır.! 
Goı.: istikametlerine göre her bir taraf
tan, zaptedilmiş olan arazideki mümes. 
!ill~r: Mongol imparatorluğuna tabi 
~.:ensler; cizye veren hükümdarlar; bü
•Un müttefikler; Cengiz famiiyasına 
llıcnsup bütün prensler ve bütün ku -
~ndanlar. 

Cuci, harpten nefret ediyor: Cengiz, 
on·u boşuna beklilJort· 

güç engderle kar§ılaıırlar. Avı sevk ve 
idare edenler, dairenin parçalanmama&? 
hususunda bütün stratejik kabiliyetle " 
rini birden daha fazla göstermeğe mec. 
burdurlar. Tamamile toplu bir halde 
sevk ve idare icap eder. Dağılmak, par. 
çalanma suretile dairenin bozulmasını 

mucip olabilir. Emir ve talimat götüren 
kuriyerler, daima gidiş, geliş halinde, 
yol üstündedir. Zayıfhyan cepheleri 
takviye etmek üzere ihtiyat kuvvetler 
gönderilir, ayrılan irtibat noktaları ye " 
niden birleştirilir, yürüyüş sür'ati he • 
saba, kontrole ve nizama tabidir. Sürek 
avını sevk ve idare edenler, b:.itün bu 
işlerle didinip kan ter içinde bunalır, 

yorulurlar 1 Bu, böyle bir avda zaruri • 
dir ve hele dünya tarihinin kaydettiği 

sürek avlarının en büyüklerinden biri 
olan Karahatay dağlarındaki bu Cen • 
giz avında! 

ı• 

n 
r. 
~. 

ti 

rı "' • * 
fi Cengiz Han, kc:nkırmızı büyiik ça • 

1• 4'rı içerisinde yaşıyordu. O, hüküm • 
. ı· tınlığın eve noktasında. en şaşaah dev
ş• t~ainde ve en gösterişli dekoru içeri . 
Lrl ~deydi. Fakat, içi rahat :değildi. Nefe. 
ş, •ıı, çadıpnda kah durarak, kah bir aşa
e h bir yukarı dolaşarak, içini kt•miren 
in ~~ srkmtısınr gidermeğe uğraşıyordu. 
,k C llthi~ surette vesveseliydi şimdi, bu 
ı~ ~en giz: Çünkü, ihtiyarı kavranılamaz 
·t• .'recede büyük ve ıığrr kederi::ı. darbe • 

~e uğratan bir şey olmuştu bu sırada: 
ııJ il büyük oğlu Cuci, manevra ve geçit 
er tt&ıni davetine icabet etmemisti. Ken -
:111 ~ine "Cengiz Hanın oğlu" sıfatı::ı.ı hak. 
y• Cile verip veremiyeceği belli olmryan, 

le 

~'Ydahlanışı şüpheyle damğalı, ka'ran
la· ~la kaph ve kapah bulunan bu Cuci, bu 
a• ~İç"! O, çocukluğundan beri geçineme. 
;11• ~i kardeşlerile, bundan yıllarca önce 
~~ Mdetli bir kavgaya tutuşmuş ve atıl -

13 
~anlıkta giriştiği kavga sonunda, küs • 

di• t!ln, devletin şimal taraflarına çekil -
~:Sti. Cengiz Han, garip bir hissin te • 
fı:i altında, bu çocuğu, bütün çocukla-

rmda daha fazla seviyor; onun haki .1 
katen kendi oğlu olup olmadığını bil • ı 
mediği halde 1 Atılgan delikanlıyı, kar • 
deşlerile kavgadan sonra, bilh3~ı.:a tat -
min -etmek ve bu suretle onun gönlünü 
almak istiyen Cengiz Han, bir vakitler 
süvari generalleri Cebeyle S·.ıLotayın 

yukarı taraflarda zaptettikleri bütün 
memleketleri, bol keseden kendisine 
bahşetmişti 1 

Ve şimdi de, kardeşlerine ka:şı küs . 
kiln l:ıulunmakla beraber "babası,, tara
fından tatmin edilmiş olarak şimale gi. 
den bu Cuçi, "babasının" manevra ve 
geçit resmine davetine karşı, Siyri • 
Derya sahiline inmemişti, işte! Mon -
gollar, müthiş bir cezalandmş umuyor. 
)ar, aralarında homur homur hcmurda. 
nıyN· ve fiskos ediyorlar. Çünkii, evve
la ''kudretlerin en kudretlisi,. nin cm. 
rine itaat etmemek, küstahça bir terbi. 
yesizliktir; sonra da, bu hareket, fa -
milya ba~kanının otoritesine karşı ina . 
mlmaz b~r taarruzdur! 

Cuçinin Mongol ordusunda nüfuz 
ve itibarı yoktur. Ordu, onu hoş gör • 
müyor. O, hüküm s~rdüğü memleketin 
şimal tarafında hiç bir şey yapmamış • 
tır, hiç bir şey. O, yeni yeni memleket. 
ler zaptetmek yahut da, hiç değilse 

kuvvetini teksif ederek, muhkemleştir
mek hususunda hiçbir şey yapmış de -ı 
ğildir. ''Babası" Cengiz Hanın zıttına 
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olarak, Cuçi, hüküm sürmek denilen 
§eye buğzediyor. Ve daha fazlası : 
Harpten, kan dökmekten müth:ş suret. 
te nefret ediyor l O, - Cengizcilere gö
re - "Madalyanın ters ttlrafı,, dır: 1 
Sulhperver, munis uslu, hassa5 ve hul-ı 
yaperver ! Ayni zamanda inzivayı se • 

1 

viyor. inzivayı, sük\mu ! En h:ıreketli 'ı 
zamanları da, günlerini stepte tek ba -
şına av'.:..'h,~~a ge~irdiği zaman!ardır 1 

* • * 
Cengiz Han, zaaf gösteriyor; Cuçiyi 

cezalandırmıyor. Sadece susuyor. La • 
kin derin bir keder içini sarıyor; en sev. 
gili oğlu olan bu büyük oğ~u Cuçinin 
yüzünden! Bu hal nolacak böyle? 

Üstelik, başka bir üzüntü de, ketle . 
rini katmerlendiriyor. Çinde ihtiyar 
Monkuli ölmüştür. Kendisinin eı. vefa
kar ve e::ı. eski silah arkadaşldrınrlan bi. 
ri. ''Arzın Efendisi .. nin etrafı gittik . 
çe tenhalaşıyor: Süvari general\ Cebe -
den sonra Monkuli de, öteki dünyayı 

boyladı 1 

• * • 
Fakat, işte Cengiz ordusu nehrin 

kenarında. Cengiz, orduya neler yap • 
mak layık olduğunu biliyor. Orduya 
başdöndücü ic:-kili ziyaydetler çekiyor ve [ 
bu ziyafetlerin pro~r<ım finali olarak da, 

NIŞANYAN 

dünya tarihinin kaydettiği en büyük sil. 
rek avlarından biri tertip ediliyor! 

Sürek avının tertip edildiği yer, Ka
rahatay dağlarıdır. Ve ihtiyar Cengiz 
Han, burada büyük bir sevinçle o;arsıh. 
yor: Bu büyük sürek avına vahşi hay. 
vanlan bol bol temin etmek aklma ge -
len "oğlu" Cuçi, ansızın, Cengizin ho. 
şuna giden bir sürpriz yaparak, ona şi. 
m3ldan binlerce ayı, geyik ve kurt gön-
dermiştir! • 

Bu s~rek avına bütün ordu iştirak 

ediyor! 
Bu sürek avına, bir harp seferine çı. 

kılır gibi hazırlıklar yapıldı ve 100,000 
den fazla işçi, iki ay müddetle lıu ha • 
zırlıklarla uğraştı! 

~ .. 
Ne fevkalade, ne emsalsiz bir sürek 

avı! 5 ila · 600 kilometrelik bir saha, ta. 
mamile da:re içerisine alındı. Daire içe: 
risine alınan bu geniş sahanın tam or • 
ta ye.rinde, toprak yığınları ve çitlerle 
çevrilmiş büyük bir meydan açıldı. Bu
nun muhtelif methalleri vardı. Avcı 

kuvvetleri, geniş daire etrafında vazi • 
yet alarak, hesaplı daireler çize çize, 
ortaya doğru harekete geçti. Ellerin • 
den vahşi hayvanların en az bir kısmı 
bile kaçamıyacak, hiç biri saklanamı -
yacak! 

Bu arazi, bir hayli girintili çıkıntı . 
lıdır. Avcılar, bu arazide a§ılması çok 

Türlü geyikler, Antilop, yabani de • 
ve, ayı, kurt, Parıı, kaplan gibi mahlu· 
katın çevresini fantastik bir cehennem 
haline getirmek. ancak iki aylık bir za. 
man zarfında kabildir: Sürücülerinin 
teşkil ettiği dairevi halkayı kırıp ko • 
parmağı te::rübe eden hayvanlar, tüm ~ 
sek ve çit duvarlı meydanm methalle· 
rine doğru sürülür. oralarda sıkıştın • 
lır. Bu, çok çetin bir iştir; zira, henüz 
hayvan\arclan hiçbiri öldürülmiyecek • 
tir. Bu sırada hepsinin cam korunacak. 

tır! 

Fakat, eninde, sonunda iş başarı • 

hrt 
• • • 

iç daire hattım ilk geçen ve dar mey. 
dana ilk ayak basan Cengiz Handır. O· 
ğulları da, - Cuçi müstesna! - kendi. 
sile beraberdir. Cengiz, haftalarca, hay• 
vanların bu etrafı kapalı meydana ıdoğ. 
ru sürülmesini hiç ağız açmadan sey• 
retmi~. ağzından tekdir ve yahut da tak.. 
dir yollu hiç bir söz çıkmamı§, intibamı 
kat'yyen izhar etmemiştir 1 

(Arkası oo.r) 

"·:.~ ·· .· Istanbul Belediyesi ···ıJa~ları , 
~ .. ""' . . . . . . . . . .. . ... 

Hastalarını hcrgün akşama kadar 
jBeyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua

ye:rı.ehancsinde tedavi eder. 

Eminönü Kaymakamlığından: Başı boş olar~k bulunup tahtı muhafazaya 
alınan merkebin ~ahibi her kim ise bjr hafta zarfında almadığı takdirde usu • 
lü dairesinde satılacağt ilan olunur. (B.) (1686) 

---·- Tel: 40843 - Senelik muhammen kiraır 480 lira Şehzadebaşında Balabanağa mahalle • 
sinde Fevziye caddesi sokağında 11/15 No. lu ev teslim tarihinden itibaren 938 
senesi mayısı sonuna kadar kiraya veril mek üzere açık arttırmaya konulmu~ • 

tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 36 liraltk ilk 
teminat mektup veya makbuzu ile 9-4 -937 Cuma günü saat 14 de Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (1687) 
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il&nla alakadar Bankalar, mües- !_§§ 

sesat, şirketler ve tüccaranın = 
~ Nazan Dikkatine: § 

KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
a§ağıda gösterilmiştir: 

Birinci sayıf ada ba~hk 
Birinci sayıfada santimi 
ikinci sayıfada santimi 
Üçüncü ve dördüncü sa},fada san~i 
llan sayıfalnrmda santimi 
Resmi ilinlann santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilaruann beş defası 
Muhtaç san'atkarlar ve iş anyanlarm 
ilanatı 10 .kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapdacak ilanat için tenzilat 
yapılır. 
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ilanlar için yalnız Ankara cadde-
sinde VAKiT Yurdunda 
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Beyoğlu birinci sulh hukuk hakiın . 
liğinden: 

Tellinin lbr:ıhim nleyhine açtığı sek. 
sen liranın tahsili Gavamun muhake • 
mesi neticc:.ir.de sek3en liranın faizle 
beraber ta..'ısiline dair ~11-936 tarİ.· 
hinde verilen karar rnüdı::leialeyh Bekir 
oğlu lbrahimin ikametgahı meçhul bu. 
lunmasr h.asobile ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan sokiz gün zarfm -
da mahkemeye müracatla temyiz veya 
itiraz etm~kliğiniz hulasai hüküm Jt'.a • 

kamına k'lim o!mak üzere ilan olunur. 
(V.N. 21512) 

Kocaeli Vilayetinden: 
· 15-3-937 tarihinde ihale edileceği ilan edilen Adapazarı - Hendt-k yolu • 

nun 25 - 26 - 460 ıncı ki1ometreleri arasında 4658 lira 56 kuruş ke~if bedelli 

1460 metrelik kısmın esaslı tamiratına bu defa da istekli çtkmadığından Nisa • 

nın 8 inci perşembe günü saat on beşte pazarlık suretile ihalesine karar veril • 

miştir. İsteklilerin yüzde yedi buçuk nis betinde muvakkat teminat mektubu ve• 

ya Banka makbuzu ile Vilayet makamı na şartname keşifnamesini görmek isti • 

lstna'.:>ul yedinci icra memurluğun • yenlerin Kocaeli Nafia Müdürlüğüne müracaatları: ( 1529) 
1 

dan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve para - J b } T J f 

ya çevrilmesine' karar verilen Maroken ' Stan U e e 00 Direk törlüğünden: 
ve kadife koltuk ve sandalyalar büyük 
ve küçük İngiliz kasa1art açık arttırma 
suretile paraya çevrilmesine karar veril. 
miş 27 Mart 1937 cumartesi günü saat 
12 den 13 e kadar Beşiktaşta Ihlamur 
caddesinde 64 numaralı fabrikada satı • 
lacağından talip olanların o günden me
muruna müracaatları ilan olunur. 

(V. N. 21515) 

lstanbul asliye birinci ticaret mah • 

keme:.inden: 

İdare ihtiyacı için bastmlma&ına lü zum görülen evrak açık eksiltmeye ko • 
nulmu~tur. Eksiltme 9-4-937 cuma günü saat 15 de İstanbul telefon direk • 

törlüğü Alım satım komisyonun.fa yapı !~caktır. Muhammen bedeli 1250 lira ve 
ilk teminat 93. 7 5 liradır. Talipler nümu nelerini görmek ve izahat almak ilzere 
her gün Levazım Dairemize müracaat e clebilirler. (1610) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Fatihte eski Firuz ağa yeni Kırkçe ~me Gazanfer mahallesinin Kovacılar 

caddesinde eski 34 mükerrer yeni 30 N o. 1ı kagir evin tamamı altı yüz otuz lira 

mukabilinde açık arttırma usulile 'satıla caktır. İsteklilerin ve 1 tediye ter aiti ile 

diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin · 29-3-93 7 pazartesi günü saat on dört• 

te yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gel. 
meleri. (M.) (1429) 

• 

müracaat edilnıelidir. Servisine 
Telefon : 24370 

~1f,aracabey harası münürlüğü tara • 
fınd n Sirkecide Salkımsöğütte Ali Ve
fa müessese5i sahibi Ali Ve • 
fa alcvhine 936/ 422 numaralı :losya ile 
açılan. alacak davasında ilanen yapılan 
tebliğata rağmen müddeialeyh mahke • Beşinci ıcra memurluğundan: 

§=---===- meye gelmemiş olduğundan hakkında gı. 
yap kararı verilerek kararname :rahke - Beşiktaş Abbasağa Yıldız caddesi 34 No. lu evde oturmakta iken halen 
me divanhanesine asılmıştır. Müddei • ikametgahı meçhul bulunan Ali oğlu İs mail Hakkıya. 

aşka hiçbir ilan müessesesinin 
gazeteter namına ilan almak 

s :: ıatuyeti yoktur. 

aleyh Ali Vefa tayin edilen 3. 5. 937 pa. 15 ağustos 931 tarihinde 6969 numaralı JtCter senedile Emniyet S~ndığına 

b U -===-_-=--~--~= zartesi günü saat 14 de mahk~~eye g~l- olan 14350 lira ve 1 şubat 934 tarihin den itibaren işliyecek kira bedelini % 5 
mediği veya vekil göndermcdığı ta~dır. faiz avukatlık ücreti ve masarifi icraiye sile birlikte tahıiline dair alacaktan Emni 
de mahkemeye gıyabında devam edılc • yet Sandığının dairemizin 34/606 numaralı dosyasile yaptığı icrai taidbat da 
ceği ilan olunur. (V. N. 21514) [tarafınıza mezkur borcun tediyesini mutazammın gönderilen ödeme emri:ıin ar. 

KURUN dohloru· J kasma mübaşirin verdiği lCJ-2-934 tarihli meşrubatta ikametgahınız.da bulun
madığınız ve yeni ikametgahınmn da malılm olma:iığr anlatılmış ve ödeme 

Necaettin Atasagun emrinin tebliği makamına kaim o!mak üzere bir ay müddetle ilanına karar ve • 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar rilmiştir. işbu -müddet zarfında yukand ;ı yazılı borcu faiz ve masraflarile birlik

Lalelide Tayyare apartımanlarmda daire tc ödemeniz lfizımdrr. 

~Ulhane mUsamerelerl 
cuıı.. . . . . A .. 

llı uıane hastanesının 8 ıncı tıbbı mu. 
~resi bu ayın 26 cuma günü saat 

~O da yapılacağından arzu eden mes. 
a.ııarrn teşrifleri rica olunur. 

Z AY i 

26-12- 935 tarihinde Ticaret lise -

sinden almış olduğum vesikamı zayi et. 

tim. Yenisini alacağımdan hükmü yok • 
tur. Necdet 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. Bir itirazınız oLduğu takdi-Je dairemize bildirmeniz ve mallarınrz baklanda 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar beyanda bulunmanız lazımdır. Aksi takdirde hapsen tazyik olunacağımz gibi 
muayene parasızdır. yanlıı beyanda bulunuraanız hapiıle tecziye edileceğiniz ilin olunur • . (1688) 



"'-- . 
Umum ·idaresi ilanhırı 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu takdirde 
28116 1ira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4-Mayıs-937 salı günü saat 
15,30 da ı~apalı zarfla Ankararl:!. idare bino.sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ec:1el:ii oldu
ğu takdirde de 2108,70 liralık mıuakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi -
kalan ve .tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vcr:neleri 
l~ımdır. 

Şartnameler l 40 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmdkta -
dır. (1560) 

Nafıa Vekaletinden: 
5 Nisan 1937 Pazartesi güni; saat 15 de Ankarada Vekalet Ma41eme ~k -

siltme ko:nisyonuna 6284 lira t2 kuru~ muhammen bedelli 101 parça rnolıilya -

nın kapalı zarf usuliyle eksiltrncai yapıhıcaktır. 

Kalkleri Vekalet malze:ne M üdürli!ğünr.le bulunan 1O1 parça mol il yaya 

ait eksiltme şartnamesi ve tefrrri.latı parasız olarak mezkur müdürlükten alına
bilir. 

Muvakkat teminat 471 Hra 34 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektuplaıını resmi ga::etcnin 7-5-936 T. ve 3297 sayılı 

nüsha!lında neşredilmiş talimatnan~eye göre alınmış müteahhitlik vesikası il: 
birlikte 5-Nisan-1937 Pazarte5i günü sa~t 14 c katlar Ankarada Vekaleti 
Malume :Müdürlüğüne vermı;:lf'rİ lazımdır. ( 1521) 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme 
Reisliğinden ~ Komisyonu 

:Yapılacak işin cinsi 
ve mahiyeti 

/ 

Tiirk ve f slam eser
leri mütes:ndcki 
Tophane binasının 
tamiri. 

Keşif muvakkat 
bedeli teminat 

mikdarı 

Lira K. 
8836 41 

Lira K. 
663 00 

Eksiltmenin nerede ve h:mı;i tarih 
ve saatte yapıla-;ağı. 

Asarıatika Müzeleri Genel D:rektör -
lük dairesinde 7-4-937 talihinde 
Çarşamba günü saat 14 de. 

Süleymaniyede Türk ve hlam eserleri Müzesinde mahkukat Müzesi ittihaz 

edilecek olan Toph;me binasının bermucibi keşif tamiri yukarıda yazılı gün ve 

aaatte açık eksiltmeye konmu~tur. Keşif ve şartnameyi görmek istiyedtrin MU· 

zeler Mimarlığına. tamir edilecek yeri mahallen görmek isteyenlerin Türk ve 

İslim eserleri Müzesi Direktörlüğüne, talip olanların da en az 5000 liralık bu 

i§e benzer iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafia Müıdürlüğün • 

den almış old:.ıkları müteahhitlik ve Ticaret odası vesikaları ve muvakkat te • 

minc:t mal:b:.ızlarile ihale giinürdc Müzeler Arttırma ve Eksiltme Ko:nisyonuna 
ınilucaat ct:nelcri. ( 1568) 

Akhisar Urbaylığından~ 
Akhisar Belediye ftfaiye~i için ger eken 300 metre hortum kapalr zarf u -

ıulli ile eksiltmeye ~ıkanlmıştır. İhale Z9-3-1937 Tarıhindc yapılacaktır. is
teklilerin 2490 sarılı kanundaki tarife göre kapalı zarf usulü ile müracaatları 

ilin olunur. (1506) 

·. 

ı-u~~ .e~i~c~ ~~ ,~~~t~r ~~-, U Umuınl cerrahi ve ıılnlr cerrahisi rnüteil ha.ıısısı. Paris Tıp Fakuttest cerrahı ıser-
ıl vist, dimağ cerrahisi enstıtlls\J aabık 1 

! 
a.sJstanı. .. 

Erkek ve kadın ameliyattan, ısinir v.e I 
• beyin urları, estetik (yüz, meme, karın : 

fi btıNGuklukları) ameliyatları ve nisaiye i! 
!I doğum mUteha.:sıııeı. 1 
H HcrG'lln (S-11) kadıı.r meccanen. Öğle. 

1 den sonra ücretlidir. Beyoğlu Parmak. 
ko.pt Rumeli han No. 1. TI. (4086 
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~ Dr. Nihad Tözge ~· 
1 ıncl sınıf Cilt ·Frengi ve d Oer • 

r J Zühf'evı rıastalıktar mutotıess•sı <f 
• S.bı&ll T•11•re Ceml1ell ~ar,ıaı Ho. u f 

1!? Telelonı •••4• f l' Pazar ve Perşembeden başka hergün • 
rı 15.30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder ı:ı· 
<f,_ Sair gOnıe,.ı pa,.asız ~ 
~~':ı 

htanbul asliye ikinci ticaret mah • 

kemeıindcn: 

Beyoğlu Sakızağaç Paşabakkal soka

ğında 27 No. da Takuhi Ohannesyan 

tarafından Beyoğlunda Tarla ba~ı Ha • 

lepli sokak 21 N o. da Eleni Foka aley. 

hine ( 500) li:-anın tahsiline mütedair a

çılan davanın cereyan eden muhakeme 

sırasında müddealeyhe bir ay müddet. 

le ilanen tebliğat icrasına ve muha~e • 

menin 30-4-937 tarihine müsadif cu

ma günü saat 14 bm;uğa talikine karar 

verilmiştir. Keyfiyet tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur .... (V. N. 
21519) 

-Dr. Ihsan Sami
HAKTERIVOLOJf 1 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlllAtJ, frengi nokta! nn• 
zarından (Vuscrman ve kan teamüllerlı 

kan kUreyvatı sayılma~ıı. Tifo •;e ısıtm-ı 
lııuıtalıkları te~hlsl, idrar, balgam, cera• 

hat, kazurat ve ııu tahlllAtı, Ultra mikros 
kopl, kanda üre, §eker, KlorUr, KoUe.
trln miktarlannın tayini. Dlvanyolu. 

No. 113 Tel: %09!1 ___ iıııııi 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat Direktörü: Refik Ahmet Seven&'ll 
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VAKiT Cep Kitapları 
Bu ucuz ve küçük eserleri 

alıyor musunuz? 

Şimdiye kadar çıkmış o'anlar: 
Kitabın ismi Muharriri 

Kader Volter 
Olimpiyat oyunları Lobert 
Klerans esrarı t -!lold Galopin 
Yugoslavyada seyahat (Notlar) 
Şark Ekspresi cinayeti Agathachristie 
Etrüsk Vazosu Propermerimc 
Her memlekette Muhtelif 
(Birkaç gün) 
Son korsan 
Kafkas hikayeleri 

Fon Lükner 
Alcksandr Kazbck -

Mütercimi 

Asım Us 
Vildan A§ir 
V. G. 
Asım Us 
V. G. 
Hayd< r Rifat 
Muhtelif 

Fethi Kardeş 
Niyazi Ahmet -

Fiyatı 

15 

10 
20 
10 
20 
zo 
20 

20 
10 

Az basılmakta oldukları icin bunları tedarik etmekte istical gösterin. 
Bu küçük ve zarif kitaplar,~ ciltlcnmeğc ihtiyaç göstermeden k-Jtüphane
nizde yer alabilir. 

YAKIT kütüphanesi: lstanbul Ankara Caddesi Telefon: 24370 

13elediYe Sular idaresiııden: 
ol 

Buşakle 1500 Adet 
Buşaklc Borusu 1000 

Tamponu " 250 
" Ana Musluğu Şapkası 15 m/ m 900 
" Musluk Çarkı sr, .. 10 
" Manşon 40 

" 260 .. .. CiO ., 110 
" 

" 80 " 35 " ,, 100 ., 20 .. 
Düz Plaka 80 " 70 •• 

" .. 100 
" 10 .. 

Yukarıda cins ve eb'ad ve mikdarı gösterilen adi döküm parçalan kapa ' 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu iş için hazırlanan şartname Levaz:m servisinden parasız verilir. 

2 - ihale 19 Nisan 937 Pazartesi günü saat 16 da Taksimde idare mef" 
kezi binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnameye göre hazırlıyııcaklarl 

teklif zarflarını yukarıda yazılı gün ve ı:aatten evvel Müdürlüğe vermeleri. 
(1607) 

Beledive sular idaresındeıı: 
Kur§Un Boru iç kutru 15 m/ m 20000 kilo 

Eb'ad ve mikdan yukarıda yazılı kur§un boru kapalı zarfla münakasa>'' 
konmuştur. 

1 - Bu i1 için hazırlanan şartname levazım servisinden parasız verilir. 

2 - ihale 12 Nisan 937 Pazartesi günü saat 15 de Taksimdeki İ<!are Met' 
kezi binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle rin şartnameye göre hazırhyacaklarx ıelr 
lif zarflarını yukarıda yazılı gün ve saat ten evvel Direktörlüğe vermele:;i. 

(1608) 

Belediye sular idaresinden: 
Münakasa ilanı 

Ana musluk 15 m i m 1300 Adet 

,, 
" 

40 m/ m 40 ,, 
Tevkif musluğu 15 m/ m 1200 .. 
Basma Çeşme 10 

Çeşme musluğu ve aynası 1 kiloluk 50 " .. .. " 1/ 2 ,, 100 .. 
Zarp musluğu 15 m/ m 10 .. 

,, " 
20 m/ m 20 .. 

Tazyikli su musluğu için rakor 50 .. 
U' Cins, eb'ad ve mikdarı yukauda ~österilen Bronz musluklar ve teferr 

atı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Bu iş için hazırlanan şartname levazım servisinde parasız verilir. 

2 - ihale 12-Nisan-937 Pazartesi günü saat 16 da Taksimdeki tdarf 
Merkezi binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnameye göre hazırlıyacaklaıı te~~ 
zarflarını yukarıda y::.zılı gün ve saatten evvel Direktörlüğe \'ermeleri. ( 1606 

~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~--::......./. 

Türk · Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

l< adar Şimdiye 

6. ıncı 
binlerce kişiyi zeng·n etmişt~r 

11 Nisan 937 dedır. keşide 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.00J 10.000 
liralık ikramiye'erle ( 50.COO ve 200.COO) lirah1' 

iki adet miikaf at vardır. 

Dikkat: . 
Bilet alan he~·kes 7 / Nisan 1937 günü akş~mma 1crdar ~ile~ 

c!cğiştimıit bulunmalıdır. Bu t,_ri~en sonra bilet üzerin:leki hakka ti' 
olur· 

l 
t 

l 


