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SAYI~A 

ltalyanlar Tancada bir hidise çıkardllar 
1

Bu, işgal lıareketi ·başlangıcı mıdır? Haftada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 
Endişeli bil- vaziyetten sonra Bununla beraber Paris "Romadan korku yok,, diyor 
Gerginlik kalkll mı? ~~nı zamanda sigas! ıe~!inlik ae biraz 1ıafiflecli:. 
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1 1 . d lngılız gazetelerı hucumlarını kestıler 
e ı e ı no ta ontro mese esın e 

r Lloyd George 
_r TQRSlZ • ,Rae Deeblnın IHdUrUlme-t 

lıtalya proteeto •dllmedtll için 

R "Ayıptır!,, diyor! 

ispanya nıcaelc8i k4T§ı8tnda hertU:: ne 
ytıp!ıcağı tamamUe 'belli 9lmıyan lngi. 

fız Hariciye nazın B. Eden 

Eden•ın dedlll gibi .. 

lngiltere vaziye
tin vehametini 

biliyor 
Londra, 26 (Huıuıi) - Avam 

kamaraamda ispanya meselesi üze· 
rindeki münakaşalardan ıonra isti· 
zahlara hükumet namma cevap ve
ren B. Cranbome şöyle dem.iştir: 

••öyle bir noktaya gelmiş bulu
nuyoruz ki, düşünülmeden yapıla
cak bir hareket, esasen fena bir 
vaziyeti daha berbat bir §ekle ko
yabilir. 

B. Edenin de söylediği gibi, hü· 
kumet vaziyetin vahametini bil
mektedir. Meclis, hükumetin müm· 
kün olan tarzı halli bulmağa müte· 
madiyen çalıştığından emin olabi
lir.,. .... 

J 

Dün· Edirnenin 
kara günü idi 

· Askeri Anlatmaeının 
bozulmamaaı için 

Bingazide gizli 
bir mülakat 

yapıldı 
(Bqmakalemizin tamamı 2 adde) 

ASIM US 

ltalya ile 
Yug(\slavya 

Yeni_,., ... 
ive kazandılar? 

Belgrad, 26 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: Siyui maha
filin kanaabna göre, ltalyan -
Yugoslav anlatmalan mütekabil ta· 
vizlere istinad etmektedir. 

İtalyanın kazancı: 
1 - Habqistan imparatorluğu

nun tanınması. 
2 - Yugoslavyanm Roma eko

nomik anlaımalanna kısmen iltiha
kı. 

3 - Arnavutluk meteleai, anlq. 
mada mevzuu bah1edilmediğine gö
re Arnavutluk statükosunun zım
nen tanmmuı. 

4 - BaAka bir devletle ihtilaf 
halinde Yug~lavyanm bitaraflığı. 

(Sonu ,'Ja, .+ Bil. S J 

Bu 11arita lapattyaıfto& en 

Tanca, 26 (A.A.} - DUn aaat 16,30 
da 30 kadar ltaıyan bahriyeliai "De
moera.cia,, iıanindeki lapaııyol pzete
•hıiıı Jtpl ettiği binaya hücum ede.. 
-._.ıarı ve~~-
dir. 

Balırfye1iler&ll 11ı'f yi'n.WimJttll'. 
bpanyol polla ve telgraf binuına 

da l>irkaı; kere atef edllmift;ir. Şehir
de büyük bir heyecap htıkUm sürmek. 
tedir. Dllkklnlar kapanmııtır. 

KURUN - (Tanca) CebelUttarık 
bofazınm Atala denizi aı;ıklannda ve 
t.panyol Fası merinde beynelmilel 
bir limandır. Sevkillce)'I ehemmiyeti 
olan bu yerin milnhuıran İtalyan i .. 
gali veya nüfuzu altma geçmesine 
İngiltere olduğu kadar Fransa da IÜ· 

kfıt edeme&. Onun için bu hldiMnin 
mahiyeti bir lggal hareketi başlangıcı 
olmam muhtemel değildir. Ancak tn. 
gilterenin elinde olan Cebelüttarıkm 

ukerl ehemmiyetini hükmilnden dü
şürebilecek surette (Alg'eziras) ta ge
neral Franko taraf mdan bir takım ia. 
tihkimlar yaptmldığı bir ıırada bu 

Japon Sefirinin 
gazetemize beyanafl 

tanda bir h~iae VukubQlınaaı bazı 
muhitlerde fUpheler u)'&Ddırililflır. . 

ROMADAN KORKU YO~ 

Plıri,tl, 3' - ı. olôUr YBl'Jt'W: 
"DDn atpıD lloai8daıı gelen en 

betiain höerlerden çıUa mua, tt.aı.ya 
tanfmdan bir inf illk korkU1u ohJla.; 
dJğı merkezindedir. B. Grandi Londra. 
komitesine iştirake devam edecek ve 
İtalyan gönüllüleri yine ·lapanyada ka
lacaksa bile B. Mquolini'nin ima et
tiği anlaşmayı ihlil edeceğini göste
ren hiç bi?'§ey mevcut değildir. 

(Sonu: Sa . .+ Sü . .+) 

Londra, 26 - B. Lloyıd Georıt, ... 
vam kamarasında Raı Deıta haklan • 
dıki aö.zlcrini hararetli alkı4lar ırımn
dı: .. Raı Dcsta, üç bin sene mUata ._ 
kil yıııyan bir milleti temsil ediyor ve 
memleketi için mücadele ediyordu. BiP 
köpek ıibi öldürüldü ve Milletler C.. 
miyetinin batlıca azası bir kelime bile 
protestoda bulunmadı. Bu ayıptır,, di. 
ye bitirml§tir. 

Roma, 26 - Avam J·-=-:ra11nda düıı 
y•pılan müzakereleri ~ :;...-uubahaeden 
1'ribuna gazetesi diyor ki: Son zaman
da aktcdilen anlatma ile akıi ubit o • 
tuncaya kadar tngiliz imparatorluiun& 
bağlı bulunan İtalya hakkında tncilte
renin hakiki hiıleri nedir öirencbilir 
miyiz? Bir hültum.et müme11ilinin düa 
ıv~m kamanamda oldufu ıi,bi t 
n ıca...- yapılın kitfürter muvac,het 
d.e ")'"lıp ifin ip.q ~N 
edfltmes. f~ partisi İtalya ale7 .. ı.m.:11m11 
bilkQmetin müuadni il~ değilse bR• 
müsamahasile hakiki bir tahrikçi ola • 
rak hareket etmektedir. 

(Adi_.....da, Geeenl Gruilıni',. 
yapılan auikalttaa IOnnıki hl .... 

bllklmlda lqiltendcki - - ···· • ait INr yazıyı altmcı uıif•ıırztla olm 
,.akuna.) 

Japonyanın Türkiyege karşı 
duyduğu sempati derindir Esrarengiz lcadın. gaeteci Jlaclam. ll'pntafİft aparlımtıtttnda Jl~"tlİll 

300 MM fotoğra./t ue bir ~ JluaaoHtti "tara/wb& kendiaine hediye 

ÇOnkD 70 senedenberl biz de aynı 
inkişaf içindeyiz 

im.talı bir fotoğrafı bulu"4uğtlltu ycurıltfhk. Yul«ırda- bıı /otoğra/tt& bir ~ 
yuiM ln.giliz gcuetelerinden alonllc ~yonc.z. Diğer reaim, Jl._ 

ll'mıt.j'i go.tflriyor 

Güzel JJdimemizin şaheaeri Selim.iye (YIUICI 5 inci ~ayı/ada) 

<nmisi 
F4inıe, 26 (Hususi) !... Bugün ka- r11"""""'1"11""'11"'ınt;ınnı"""'""""""""'"'""'• ........... "ın""""'1111ıın-•111111111111• 

l'a. bir gilnUmüziln yıldönilmü idi. E- E K 
dinıemiz Balkan harbinde, bundan 24 i ge as 1 rg as 1 
~;.d=ı~:~~ri b~t:! :: i 
lllln unutulmaz hatırasını anmak ve l .fitf dl Jı d Jı tJı Ji.. d iz lı IJ. il 
lzlz §ehitlerimizin nıhlarmı ~:ı.cıetmek i y m ge a ar o 1,1 ıı,, .. nuz en roman arının en il ıze 
için bugün bir toplantı yaptılar. ) R • • d t • h t 1 h • • d . . 
lılerasimesaatonaltıbuçuktaİstik- 1 oman ıçın e arı ' arı ıçın . e roman 

Ilı ma.rşile başlandı, B. Kemal Ba.. 1 
lutararmdan bir nutuk söylendi. Bun- i Yazan: Kadlrcan Kaflı 
~ sonra ba~ta. matem havası çalan j p • • • • • b İ 
lıaıııioolduğuhaldeKaraağaçveSa,. c azartesı gunu aşl or ' ~::~:.~:.:r~gid;!~u: L ı y , 
Nenkteır kondu. j 11111uu1111 •.........._..._•aı-•-'f'"' ar u n ...... ..,, ...... w , ... - ..... .,....nw w mıxı: mas mlba r sa:J 

(Yuwm llAvemlzde okuyunuz) 

. Romanya ile 
Çekoslovakya 

anlaştı 
Prag, 26 (A.A.) -Tata.reako, Bo4. 

a. arasındaki görü.pıelerden soma. 
llefl'edilmit olan tebliğde iki devlet 
adammm iki memleket arumdald Üıl 
cari nrllbadcleler miktarını ~ 
çarelerini tetkik ebnil ve Romanıa 
orduau hesabma Çekoalovakyay& ,._. 
pılmJI olan alpariflere möte&lllk 'bla 
itillfname imalımıs ~uklan turti. 
edllmıettedh"· 



Haftada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış -
Endişeli bir vaziyetten sonra 

Gerginlik kalkfl mı? 
Tehlikeli nokta kontrol meselesinde 

Fransız
ltalgan 

Askeri Anıa,mas!nın 
bozulmama•• için 

. 
Bingazide gizli 

bir mülakat 
yapıldı 

Endi teli bir vaziyet: 

İspanya hadiseleri birkaç gün 
içinde birdenbire herkese endişe ve
ren bir şekil almıştır. Bu endişe
nin sebebi, İtalyanın lspanyol dahi· 
li harbine karışmamak için devlet
ler arasında verilen karara iştirak 
ettiği halde şimdiye kadar bu kara
rın icabını yapmağa meyil göster· 
memesidir. 

İspanyada altmış bin kadar İtal
yan gönüllüsü bulunduğu tahmin 
ediliyor. Asi Franko hükumetine 
yardım eden bu gönüllülerin İtalya 
hükumeti tarafından geri çekilmesi 
beklenirken, İspanya dahili harbin· 
de vaziyetin asiler aleyhine döndü· 
gu, bunların §İmal cephe~!nde fe. 
na halde mağluı;> oldukları, bu ara
dn bin Üç yüz kadar İtalyan askeri 
de esir edilmiş bulunduğu haber
leri geldi. Afrika seyahatinde olaıı 
Mussolininin dönÜfte deniz manev
ralarında bulunacağı söylenirken 
programını değiftirerek birdenbire 
Romaya dönmesinin bu hadiseler· 
den ileri geldiği anlaşıldı. 

İşin mühim olan ciheti şudur ki 
F rankocu kuvvetlerin mağlubiyeti
ni ltalyanlar kendileri için bir nevi 
milTi haysiyet meselesi yapmak iize
redir. Londrada toplanan ademi 
müda}1ale komitesinde ltalyayi tem· 
sil eden Grandi, İspanyadaki ltal
yan gönüllüleıinden bir tek neferin 
ile geri alınamryacağını söylemi§tir. 
atta ltalyanların İspanyaya yeniden 
yeniye yardımcı kuvvetler göndere· 
cekleri hakkında rivayetler bile çık· 
mı~tır. 

İtalyanın ispanya işlerine kartı 
bu kadar açık bir müdahaleci vazi. 
yet alması tabii i§leri tamamen alt 
üst edecek bir hadise idi. ltalya 
'.Almanya ile anla§mış olduğunda'l 
Almanyanın da aynı yola gitmesi 
ihtimali vardı. O halde acaba İngil
tere, Fransa ve Sovyet Rusya gibi 
lspanyol itlerinde candan alakalı 
ba§ka devletler ne yapacaklardı?. 
İspanya karşısında ltalya ile Alman
yadan ayn bir siyaset takip eden bu 
devletler tabii kayıtsız kalmıyacak
lardr. Bu takdirde İspanya toprak
Jarında dahili bir harp perdesi arka
smda maskeli yüzlerle çarpı~an dev
letler bu defa açıktan arığa karşı· 
1aşmı.§ olacaklardı. Bu da, çorap 
söküğü gibi umumi bir harbe git· 
mek olurdu. 

işte bir iki gündenberi herkesi 
endi~elere dü§i.ircn mi.ilahaza bu 
sure~le hulasa olunabilir. 

Gerginlik kalktı mı? 

Bununla beraber, bir tnraftan 
böyle endişeli haberler gelirken ö
bür taraftan da gerginliğin lıafifle· 
diğini bildiren telgraflar da vardır. 
Bu telprafların istinad ettikleri ümit 
de ltalyanın Londrn biiyiik elcisi 
Grandi tarafınd.an ademi müdahale 
komitesi kararlarına muhalif ola· 

Mu.ssolini ile bir anlaşma yapmı§ ol.an 
eski. Fransız Başvekili B. Laool 

rak söylenen sözlerin henüz Mus
aolini tarafından tasvip edildiğini 
gösteren müsbet malumat bulun· 
mamasıdır. Eğer Grandinin sözle
ri şahsi bir mütalaadan ibaret ise ta· 
bii endişeli vaziyet siikuna dönebi· 
lir. Ancak Grandi, bu kadar mü· 
him bir meselede şahsi bir siyaset 
tutacak ve bu siyasette ısrar edecek 
diplomat olmadığı için bu tahmin· 
]erin ne dereceye kadar doğru oldu· 
ğu da merak edilecek birşeydir. 

İtalyan Başvekili Musşolininin 
bugün için Akdenizde bir harp çı
karmak istemediği muhtelif hadise
lerde sabit olmuştur. İngiltere ile 
beraber F ransanm ve Sovyet Rus· 
.Yanın bir harp taraf tarı olmadığı da 
malumdur. Sulh iimidine en,z:iya· 
de kuvvet veren şey işte bu nokta
dır. Nasıl ki fSpantt meselesi baş· 
ladığı gi.indenberi birçok defo Akde· 
nizde birçok harp sebepleri ortaya 
çıkmış, fakat bunların hepsi de bi
rer şekilde atlatılmıştır. 

Tehlikeli nokta: 

Fakat harp tehlikesi bugün için 
gene atlatılmış olsa bile İspanya hu
dutlarına konmuş olan kontrol usu
lü müessir bir şekilde tatbik edile
mezse bir gün büyük bir felaket 
patlıyabilir. 

Eger hükumete muhalif ve mu· 
vafık cephelere ayrılan İspanyollar 
kendi başlarına kalmış olsalardı şim
diye kadar - on ay içinde - çok
tan bu mesele halledilmiş olacaktı. 
Fakat devletlerden bir kısmı bir ta· 
rafa, diğer kısmı öbür tarafa yar· 
dım yoluna girince İspanya mesele
si dahili bir harp olmaktan ziyade 
devletler arasında bir nüfuz. müca· 
delesi halini aldı. Bu bitmez tüken
mez gizli mücadelenin doğurabile
ceği tehlikeleri önlemek için ademi 
müdahale komitesi kuruldu ve ma· 
lı1m olan kontrol kararı verildi. Bu 
kontrol kararını tatbik için de is
panya •sahilleri İngiltere, F ransC\, 
Rusya, İtalya ve Almanya devlei:
leri arasında mmtakalara ayrıldı. 
Her bir devlet harp gemileri kendi 
kontrolleri altına Yerilen mıntaka· 
larda ispanyaya haricten harp mal
zemesi ve göniillü asker girmesini 
menedecekti. Şimdi bu yapılamt· 
yor. Ve ltal ıa ile J\lmanya kendi 
mmtakalannd""\ kontrol vazifesini 
yapmtlzlarsa İngiltere ile F ransanm 
bütiin ispanya sahil rini ah1oka 
rtmck. ynni kendi kontrollarım 
ltalyan \ ... Alrn~n mm~ .... k-.lnrma d" 
teşmil eylemek hususunda anlaştık· 
larrrı '1:-n ba. s~dilivor. ı 

Zannediyoruz ki devletler ara· 
smd" cereyan eden bu tiirlü müza· 
kereler ve anlı=tşmalar b·1 isin icin· j 
dek· tehlike tohumbrmı r;östermeğe 
k~fi "'e ir. 

F rnnsa - İtalya: 

ispanya hadiseleri karşrsmda 
Fransız hükumetinin İngiltere ile 1 

Günlerin peşinden : 

Hırsızlar mektebi 
Bir iki gün evvel Lehistandan gelen bir telgraf Varşova polisinin bir 

"Hırsızlar mektebi,, keşfettiğini bildiriyordu. ihtiyarlıktan artık çalışamaz 
bir hale gelmiş olan hırsızın biri evine sekiz ile on iki ya§ında birçok ço· 
cuk toplamış, bunları hem yedirip içiriyormu§, hem de kendilerine yan
kesicilik sanatı öğretiyormuş; buna mukabil çocuklar da çaldıkları şeyle· 
ri getiriyor, ihtiyar hırsıza veriyorlarmış. 

Varşova polisinin bulduğu şey bir hırsızlar mektebi ise buna keşif de
mek doğru olmasa gerektir. Zira Varşovadaki hırsızlık mektebine karşı 
İstanbulda bir değil, birçok dilencilik mektebi vardır. Buralarda, çalışma
ğa kabiliyeti olan bir takım adamlar kimsesiz fakir çocukları toplayarak 
halktan, dilenmek suretile nasıl para alınacağını öğretirler. Ve sokakla· 
ra, mahallelere salıverirler; sonra topladıkları paraları ve eşyayı ellerin
den alırlar. 

Tahsil ve terbiye çağlarını dilencilik öğrenmek ve dilenmekle ge'İren 
bu za\•alh çocukların mühim bir kısmı ileride işi yankesiciliğe dökecekle· 
ri şüphesiz oldnğuna göre bizdeki dilencilik mekteplerini de bir nevi h~r· 
sızlar mektebi namzedi telakki etmek doğru değil midir?. 

Hasan Kumçayı 

Orta ve lise tarih kitapları 
yeniden yazılacak 

Ege medeniyetinin anahatlarzna 
ait geni bilgiler elde edildi 

Kültür Bakanlığı ilkokul tarih ki
taplarını yeni baştan yazdıktan sonra 
lise ve ortaokulların tarih kitaplarile 
meşgul olmuş, yeni baştan yazclırmağa 
karar vermi§tir. 

Bu işle meşgul olmak üzere Kültür 
Bakanlığında bir komisyon kurulmuş 

ve birçok tarih öğretmenleri komis
yona aza olarak çağırılmıştır. Azalar 

arasında Yüksek Öğretmen okulu direk 
törü Bay Hamit de vardır. 

Baknnhk son yıllarda yeni vesika-
lar elde edildiği için bu değişmiye 

lüzum görmüştür. Diğer taraftan ye
ni tarih kitaplarında talebeye düşün. 
me imkanları verilecek ve bir vak'ayı 
ezberleme.kten kur4tracak edrj~ ıısul• 

lerinc müracaat efüecektir. 
EQS ~ff/ 

Kültür Bakanlığı bundan başka bir 

de Ege tarihi yizdırmağa karar ver
miş; bu ilje Tarih cemiyeti namma Ü. 
niversite Yunan tarihi doçenti ve Mü
zeler müdür muavini Bay Arü Müfidi 
memur etmiştir. Arif Müfit bu husus
ta incelemelerde bulunmuş ve iki bu. 
çuk ay süren bir tetkikten sonra Yu
nanistandan şehrimize dönmüştür. 

Bay Arif Miifit burada Ege tarihinin 
anahatlarına ait malumat toplamış, 

, ve Ege taraflarmdaki kitabelerin fo
toğraflarını toplamıştır. 

Bu malumat yeni tarih ilmine gö. 
re tertip edilecek ve Milattan 2.200 
yıl evveline kadar olan Ege medeniye
ti canlandırılacak, orta ve ön Asyada, 
Mı;ır, ·Eti,~Alam, Silmer medeniyetle-.. . 
rilef.olan rabrta.lar gösterilecektir. 

Erken evlensinler diye .. 
Almanyada tahsil müddeti 

bir sene indirildi 
Berlin, 26 (A.A.) - Kültür 1 

bakanı Rust, yüksek tedrisatın ıs· 
Iah ve tensiki hakkındaki emirname 
yi neşretmiştir. 

Bundan böyle gerek kızlar, ge
rek erkekler için yüksek mektepler 
aynı sistemde olacaktır. Yalnız er· 
keklere münhasır olmak üzere de 
liseler bulunacaktır. 

Okuma müddetinin 13 seneden 
12 seneye indirilmesi nüfus siyase· 
tile alakadardır. Filvaki Almanlar 
şimdiye kadar yi.iksek meslek tahsil
lerine tabi tutuluyorlardı. Bu is~ 
uzun bir tahsil devresine lüzum gös 
tcrdiğinden işe geç atılıyorlar ve do
Jayısile de çok geç evleniyorlardr. 
Bununla beraber tahsil müddetinin 
kısaltxlmış olması tahsilin kalitesine 
zarar verecek değildir. 

Orta mekteplere altı senelik ilk 
tahsili görenler girecektir. Altı se· 
nelik orta tahsilden sonra da bir ol· 

hareketlerini tevhit ettiğine dair ge
len haberler vardır. Bununla bera
ber diğer taraftan Fransız askeri 
makamları ile İtalyan hükfımeti a
rasında gizli gizli temaslar bulun
duğu da söyleniyor. Bu arada dik· 
kate değer mahiyette olan bir haber 
şudur: Fransız generallerinden De
nain Bingaziye giderek Mussolini 
ile gizli bir mi.ilakat yapmıştır. Mü· 
lakatm maksadı gizli tutulmakta 
ise de asıl müzakere bittikten son· 
ra ikinci derecede ehemmiyeti haiz 
bir mcse!e görii~ülmiiştiir. Rivaye
te ~öre Lnval ile Mııs:;o)ini arasın
da vaktile yapılan niyasi mülSkat'l 
müvazi olı=trak F rnnsrz erkfı.m har
biye reisi Gamelin ile Badoglio ara
~mda yapılan askeri bir itilaf muci-

gunluk imtihanı verilecektir. 

LiSELERDE ÜC YABANCI Dll 
MECBURi 

193 7 tedris senesinden itibaren 
yüksek mekteplerde ecnebi dil ola
rak İngilizce öğretilecektir. Orta ve 
yi.iksek mektepler için ikinci ecnebi 
dil Latince olacaktır. Liselerde La
tince ilk ve Yuna~ca da uçuncü 
mecburi dil olacaktır. Erkeklere 
mahsus yüksek dil §Ubelerinde di· 
ğer ecnebi diller de öğrenilebilecek
tir. 

Yüksek mekteplerin yüksek ted4 

risat şubeleri bir edebiyat, bir de 
fen ve riyazi kısımlarımı ayrılacak· 
tır. Edebiyat kısmında bir Üc i.incü 
ecnebi dil öğretilmesi de mecburi· 
dir. Bunu talebe intihapta serbest· 
tir. Fen ve riyaziye kısımlarınd;"t 
yalnız iki ecnebi dil öğrenilmesi 
mecburidir. 

hince iki taraf biribirine silahla ta
arruzdan foragat etmiş oldukları gi
bi bir nevi askeri deniz ve hava teş· 
riki. mesaisinin temel taşını atmış· 
lardır. Bu itilaftan sonra başgö.s
teren sanksiyon meselesi ve onu 
takip ederek IJ,eriste bir sosyalist 
hükl'ımctin iktidar mevkiine geç
mesi bu askeri itilafın bir dereceye 
kadar hükmünü bozar gibi olmuş 
ise de iki taraf f!rkamharbiyeleri 
bundan ayrılmamak noktasında an· 
!aşmışlardır. Son zamanlarda Ro
ma ile Rcrlin arasında münasebatm 
samimiyet peyda etmesi ve ltalyan 
hariciye nazın Kont Cianonun Ber
line gitmesi üzerine Fransız - ltal
yan askeri itilMrnın kiilliyf'n, yahut 
kısmen hükümden dü§ebileceğini 

Grandi- Maiski 
hadisesi 

nasıl oldu? 
Fransızca İstanbul gazete~i. ade

mi miidahale komitesinin müzake• 
resi sırasında Sovyet delegesi Mais· 
ki ile İtalyan delegesi Grandi e>rl'I• 
srnda vukubulnn ve umumi harp 
tehlikesi şüpheleri uyandıran hadi· 
senin cereyanı tarzı hakkında ma· 
lumat vererek şöyle diycr: 

- Rusya ispanyanın ecnebi 
memleketlerde olan altınların kime 
ait olacağı meselesi hakkında şim· 
diye kadar müzakere açılmasına 
muhalefet ediyordu. Sovyet Dele· 
gesi şimdiye kadar yaptığı bu mu· 
halefetten bu defa \'az geçtiğini 
komiteye tebliğ etmekle beraber Is· 
panyada olan ecnebi gönüllü asker· 
!erin de geri alınması mesele11inin 
konuşulmasını istemiştir. Bunun 
üzerine Grandi bu teklifin bir ma· 
nevradan ibaret olduğunu, bir ke· 

Grandi 

re altın meselesi halledilmedil<çe 
İtalyanın gcinüllüler meselesini mü· 
zal<ereye muv fakat edemiyeceğini 
söylemiştir. Bununla beraber ha· 
disenin ehemmiyetini bütün bütiin 
hafifletmek de doğru değildir. Bu· 

.. nun icindir ki Fransız hariciye na· 
zırı Delbos ispanyadaki gönüllülerin 
geri çağrılmasına kati surette mu· 
halef et eden ltalyanm bu vaziyeti 
hakkında konuşmak iizere derhal 
İngiliz ve Alman elçilerile temasa 
girmiştir. Fransız hariciye nazırı 
her iki elçiye de vaziyetteki vaha• 
meti anlatmıştır. ltalyanın lspanya 
işlerine müdahaleye devam ettiği 
hakkındn reddedilemt'Z deliller bu· 
lunduğunu söyliyerek şöylece de· 
vam etmiştir: 

- Fransa bu meselede şimdiye 
kadar büyük bir soğukkanlılık göı .. 
terdi. Fakat F ransanın gösterdiği 
sabır \•e metanetin de bir haddi vcır .. 
dır. Eğer hadiseler bu şekilde 2e· 
vam ederse bir taraftan F ransanın, 
diğer taraftan lngilterenin Akdeniz 
münakalatı mevzuu bahsolabilir. 
Madrid önünde vukubulan hadite .. 
!erden sonra öyle gör\inüyor ki ltal• 
ya ispanyadaki gönüllüleri ya geri 
çağıracaktır, yahut bunları takviye 
edecektir . ., 

İngiltere ile Fransa bu vaziyette 
tam .bir teşriki mesai ciy<:.::eti takip 
etmektedir. 

göz önüne alan F ran:ıa, Romadaki 
büyük elçiliği vaıl!taeile Roma hü
kumetinin bu husus aki di.i1iinrcsi
ni sormu!';, Kont Ciano da F rnn• 
sız - lt~lyan itilnfmm ahkfünmı 
ihlal edici mahiyette olarak F rcı.nsa 
tarafından bir fiil \'e hareket vuku 
bulmad:kça bunun muteber ka!ara• 
ğı şeklinde cevap \'crmi:-tir. Al· 
manyanın harekatı ve harekfltından 
fazla rizli tasavvurntı F r<!ns:z erki\· 
mharbiye:;ini büv\.rk endi~elcre dü .. 
şiirdi.iğii "u sırada Romo. hükum~ti
nin bu tarzda vaki olan emniyet 
verici beyanatı Pariste tne:" nuniyet· 
le kar~rlanmr:ı ve işte Fransız gene• 
rali Denain bu askeri itilafın vnkiC 
geçmeksizin tamamlanması ınn 
müzakereye girişmek iizere Bin$?a· 
ziye gitmiştir. ASIM U8 
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Halk, mekteplerden b~şka hususi 
teşekküller yardımile okutulacak 

Tramvay Şirkefne verilen 
ehemmiyetli bir ibran' me 

Ba arada rady(J, sinema ve tiyatrodan 
azami istifadeye çalışılıyor 

Kültür Bakanlığı ilk öğretim işini 
ilerletmek ve yeni bir şekle ifrağ mak
sadile ehemmiyetli tedbirler almakta de
\ı'am ediyor. Bu yıl yapılan ilk okulla
:ın yeni programile bu işe adım atılmış
tır. 

HALKEVLERi 
Halk terbiyesine fazla zamanla ve -

ı:ait tah3is ederek çalışan müesseseler
den biri de şüphesiz ki halkevleridir. 
Bugün muhtelif vilayetlerde açılan hal
kevlednin sayısı 103 il bulmuıtur. Bu 
mikdar, her yıl takviye edilmektedir. 

"Bir köpek böyle bir hazaya uğrasa, sahibine 75 
Liradn fazla taznıinat verirleı; halb11 ki, ölen ve sah t 
halan, insand11·! insaf J Ben, 3000 · Liı·a istiyorunı!,, 

İlk tedrisatın gayesi yalnız şehir o
kullarındaki küçük yavruları yetiştir -
tnek değildir. Şehir okullarına azami e
;hemmiyet vermek; fakat köy okullarını 
kat'iyyen ihmal etmemek ayni zamanda 
halk terbiyesine de esaslr surette yer 
Vermektir. 

ilk öğretim işinin diğer bir safha -
aı da, halkı resmi okullardan başka hu
susi teşekküller yarclımile okutmak ve 
ilerletmektir. 

Okuma yazma bilmiyenlerin sayısı 

bitenlere nisbetle pek çok olan memle
ketler için bu mesele büsbütün ayn bir 
ittir. 

Klasik okul. ne de olsa daha çok 
tnasraf ve şartlar isteyen bir kurumdur. 
Buna mukabil serbest halk terbiyesi 
için başvurulacak daha birçok başka 
teşkilat da vardır. Bunlardan halk eği
timi meselesinde azami surette istifade 
'-trnek çareleri bulunabile~ektir. 

Halkı terbiye etmek maksadile ça
lışan teşekküller beş kısımda toplan -
trıaktc: :hr: 

1) Millet okııllarr, 2) Kütüphaneler, 
3) Halkevleri, 4) Okuma odaları, 5) Ti
Yatro ve sinemalardır. 

Millet okullarında 928-935 yılının 
haşır.a kadar muhtelif vilayetlerden A 
ve B kurslarından mezun elan talehe -
lc,·i.-ı. :ayısı 500 bini bulmuştur. 

Halkcvlerinden istifade eden ve hal
kevlerine üye yazılanların sayısı 54,998 
kiişyi bulmuştur. 

YENİDEN NELER YAPILACAK? 
Bakanlık gerek okuma odalarının 

gerekse halkevlerinin ve kütüphanele -
rin sayısını artırmak ve bunların türlü 
bakımlardan ekı;ikliklerini tamamlıya -
rak halk terbiyesine daha ziyade fayda 
temin edebilmek imkanlarım araştır -
maktadır. 

Kütüphanelerimizin ve okuma oda
larının kitap, mecmua ve sair ihtiya~la
n fazlalaştırılacak; halkevleri her mu -
bit halkının ihtiyaçlarına karşılık vere
bilecek vaziyete getirilecektir. 

DAHA HANGt VASITALARDAN 
İSTİFADE EDİLECEK 

Halk eğitimine hizmet cdec~k olan 
Cliğer üç mühim vasıtayı da sinema, ti
yatro ve radyo teşkil etmektedir. 

Bizde henüz halk terbiyesinde mü -
him rol oynayacak ve yararlı olacak sah 
ne faaliyeti henüz başlamamıştır. İstan
bul ve (Şehir Tiyatrosu) müsteı.na ol
mak üzere diğer birçok şehir, kasaba ve 
köylerde sahne faaliyeti hemen hiç yok
tur. Bu arada sinemalardan da azami 
istifade için tertibat almak zamanı gel
miştir. 

Radyo da halk terbiyesinde istifa -
de edilebilecek modern vasıtalardan bi· 
ridir. 

Pangaltıda Hamam önünde vukua 
gelen ve biribirlerile kardeş o!an Mu
hittinle Ekremden Muhittinin ölmesi, 
Ekremin yaralanmasile neticelenen fe. 
ci bir tramvay kazasının ağrrcczadaki 
dünkü duruşmasında, müdafaa yapıl. 

mıştır. 

Vatman Kamilin mevkuf olmıya
rak suçlu yerinde bulunduğu ve 'fram
vay şirketinin de maldan mes'ul sıfa
tile davaya sokulduğu bu davanın, 

müddeiumumiliği temsilen Sadu.nun 
hazır bulwı<hğu dünkü duruşma ccL 
sesinde, avukat Sıtkı, müdafaasını şöy 
le bağlamıştır : 

- Şahitlerin üadelcri mualleldir. 
Bu şahitlerin üadelerine dayanan eh
livukuf raporu, ma'fıkümiyct kararına 
yol açamaz. Müekkilimin beraetini ve 
müekkilimin Tramvay şirketinden ta7,.. 
minat talebinin de varit olamıyacağı
na karar itasını isterim. Çünkü, şir
ket, tazminatı daha evvel elden vere
rek, çocukların babası Mehmedin c. 
!inden ibra.name almııitır ! 

Sağ kalan çocuğu Ekremle birlikte 
davacı yerinde oturan Mehmet, ayağa 
kalktı ve bir istida vererek, şu muka. 
helede bulundu: 

- Evet, Triımvay şirketi, bana 75 
lira verdi. Fakat, bunu ölüm tazmina. 
tı olarak değil, "Çocukların ilılç ve te
davi parası olarak bunu al da şimdi
lik, sonra tazminatın da icabına baka
rız!,. .diye elime tutuşturdular. Sonra 
da noterlikte, kendileri tarafından ya. ı 
zılmış bir M.ğrdı, 75 lira ilaç ve teda-

vi ücreti aldığıma dairmış gibi imza. 
!attılar. Ben, öyle tahsil görmüş bir 
o.dam değilim, ki aradaki farkı anlt
yayım? Hiç 75 lirayı sakatlık ve ölüm 
tazminatı yerine kabul eder miyim? 
Eğer sözüme inanmaz.sanız, noterlik
te bana o kağıdı imzalatırlarken ha
zır bulun~n iki ı:;ahidi çağırınız, din. 
leyiniz; 7~ lirayı ila~ ve tedavi parası, 1 

diye mi, yoksa sakatlık \·e ölüm taz
minatı diye mi aldığımı onlar söyle. 
sinler! Zaten o zaman daha Muhitti
nim ölmemişti ki... O somadan öldU 
ve bu El<remim de böyle sakat kaldı. 
Bir köpe!{ böyle bir kazaya uğrasa, 

sahibine 75 liradan fazla tazminat ve
rirler; halbuki, ölen ve sakat kalan, 
insandır! !nsaf! Ben, 3,000 lira taz
minat istiyorum! 

Refik, Cil1at ve Abdurrahman Şe. 
refle teşekkül eden heyet, bu ifadeyi 
zapta geçirtti ve duruşmayı, dosyayı 
tetkik ederek karar vermek üzere, 27 
nisan salı saat 16 ya bıraktı. 

Bu feci kazanın ehlivukuf raporun
da, vatmanın Kurtulu.5 kavisinden dö. 
nerek hamama doğru gelirken, çocuk
ların yan sokaktan çıkıp caddeyi geç
mek üzere olduklarını t:l oradan gö
rüp ta.hmin etmesi ve ona göre araba. 

nm hızım kesmesi ica.bettiğine işaret 
olunmuştur. Vakit akşam olmakla be
raber, caddenin sokak lambalarile ve 
henüz açık dükkanlardan akseden bol 
ışıkla apaydınlık olduğu da ayrıca 

tasrih edilmektedir. 

Takd·r e karşıla ıı 

ğımız bir harel~et 
800 gen{~ kız 7 iiı·k
kuşuna üye gazı[{ ı 

Hnva. Kurumu Genel merkezi ta
rafından. tertip edilen ha rncılık ve tay 
yarecilik mevzuu etrafındaki l.onf.c
ranslar büyük bir alaka ile kar~!lan_ 

makta.dır. 

Dün de İstanbul Kız lisesi salonun
da verilen konferanst:ın çok güzel bir 
netice elde edilmiştir. 

Bay Şakir Hazimin konferansını 

dikkatle dinliyen kız lisesi talebeleri 
konferans sonunda birleşerek 800 kişi 
h:ılinde Türkkuşuna üye yazılmı)ar_ 

dır. 

Kızlarımızın bu h~rel•cti 
karşıl:ınınırıtır. 

8000 t 

Ln!:dirlc 

Bu sene ilholuılu bitir
me imtiha1uı1a 

giı·ecekler 
Kültür direktörliiği.i bu yıl ilkokul

lardan mezun olacak talebe sayısını 

tesbit ederek ortaokul ihtiyacı e~rafm 
dş. bir fikir almağa karar vermiştir. 

B.ıhn1ık millet okulların 936-937 
Yılında d3 ayni faaliyetle devam ettir
tnt":;tedir. Bu suretle b~r çok kazalarda 
.teni.den okuma ve yazma zevkini almı§ 
bir~ok kimseler de bu okullara geltrek 
irntihan vermekte ve diploma almakta

dırlar. 

Kültür B<.kanlığı bu üç vasıtadan a- E 1- •• J •• ı • 
:ı:ami surette istifade edebilmek için her renKOY U erın bir Festival Komitesi 

Bugün yalnız İstanbul mmtr:.kası 

dahilinden Üsküdar, Beykoz ve sair 

bazı kazalar hariç olmak üzere 3690 

talebe ilkokulu bitirme imtihanına gi

recektir. Bütün lstanbul !3ehir iÇintie 
okullardan imtihana g1recek talebenin 
yekunu bu rakamla ber:ıber S<'kiz bin 
kişidir. KtlTUPHANELER.OKUMA 

ODALARI 
Halk terbiyesinde ikinci clerececlc l 

'.11ühim rol alan klasik müesseselerden 
1 

ıkjd de kütiiphnncler ve okunıa odala· ı 
tıdır. 

B:.ıı;ün 5 7 vilayetin köy ve §ehirle
tinde 7 78 tane okuma odası ve 102 ge-1 
11el kütüphane vardır. Ki.itüphalerimiz
den istifade ede;ı halkın sayısı milyön

ları aşmaktadır. 

üç kısımla meşgul olmak üzere hepsini d• • 
yeni baştan ıslaha karar vermi§tir. Sah- en lŞeSl 
ne faaliyeti için yeni bir teşkilat vücu- Erenköylü bir okuyucumuzun ver -
de getirilecektir. Kısa bir zamanda bu diği maliimata göre Kazasker mahal -
gibi müesseselerin sayısı yurdun her lesinde Tunuslunun tarlası denilen ma
ycınmda çoğalacaktır. Sinema ve ~adyo- haldeki çukurlara geçen seneıdenberi 
dan faydalanmak için de teknisyenler belediyece çöp dökülmekte idi. Çöp 
yetistirilccektir. dökülen bu yerler ayni zamanda sulak 

Bu işle Bakanlık bu sene ehemmi • olduğundan son zamanlarda çöpler 
yetli surette meşgul olacak ve yurdun fena halde kokmağa başlamıştır. Lodos 
her yanındaki vatc:ndaşların bunlardan olduğu zamanlarda yoldan geçen yol • 
istifade edebilmek imkanları temin ° - cular fena kokudan çok muztarip ol -
lunacaktır. maktadır. Halk bu kokulardan sonra 

H . B. ULGEN daha sıcak günler gelince sinek salgını 

imzasız ve pulsuz arzuhal! 
--------------------;....------:------------------

ve hastalık gibi neticeler çıkmasından 

endişededirlcr. 

Çöplerin evvelce o~duğu gibi her ta
rafta denize dökülmesi karan tatbik e
dilmiş olsa bile şimdiye kadar dckülmüş 
olan çöplerin üzerine kireç ve sair~ dö· 
kerek zarar vermiyecek bir hale getiril
mesi lazımdır. Belediyenin bu ciheti na
zarı dikkate alacağım ümit ederiz. 

''Bana çirkin diyen, hal-
tetmiş; güzelim ben',, 
Dün Adliye koridorlarında 
kapıkapı dolaşan kadın! 

Aclliye dait·2si koridorlarında, dün 
~ğleden. sonra, siyah şapkalı, nohudi 
lı'ıantolu bir kadının, elinde b:r arzu
hal, kapı kapı do!aştığı görülmüştür. 

İsminin Seniye olduğwrn, Sermct 
İ:>irnli kocasındn Nezihe isimli bir ka-
1lının yüzünden boşandığım ı:üyliyen 
bu kadın, yalnız burnu üstüne pudra 

~Urmüştü. Teltşlı te!işh dolaGiyor, a. 
t-aaa bir koridorda:dlerden bazılarına 
biı:-~cyicr soruyor, konu~uyo-:.·du. Ne. 
~'keUe söz söylüyordu; f~kat bu ara
tla söz!cri biriblr~ni tutmuyordu'. 

Dördüncü ccz:ı :::a!onuna, sonra ü-
~neü sulh ceza ~alonw1a girmiş, dfü

tlQncü ceza hakimlerini üçüncü sulh 
~Za hakimine şikayet ctmir;tir. s('. 
!Jı..p? Kendi ağzından, ~u: 1 

- Derdime kulak asmıyorlar. Ben, 
ı~ boşanma işinden da\·acıyım. Halbu. 

ı, arzuhalinde ne imza. var, ne de pul! 
~lla.meleye koyamayız!,. diyorlar. Kat 
(1 Yok? İmza da var, pul da var, fa-ı 
}t g6nnUyorlar! Ben gördüğiim hal-
•e' l 

Seniye, arzuhalini koridordakilere 

uzatıyor: İmzasız ve pulsuz bir arzu
hal! 

Kendisine bunu söyliyenlere, bir 
müddet duruksadıktan sonra, "Sahi 
mi?., dedi "Öyleyse aceleye gelmiş de 
unutulmuş cılacak. Kusura bakılma. 
sın!,, 

Arzuha~de neler yazılı?. A.~ yu
karı: "Kızım atıyor, ben tutuyorum. 
Benim namıma anıt dikmek istiyorlar
sa da, ben kabul etmiyorum; çok mü. 
tevazum da! Tramvay arabalarının 

alt kısımlarında mıskalar bulunduğun 

dan, arabalar sık sık raydan çıkıyor 
ve k:ınlr kaza!µ oluyor. Adliye kori. 

dorlarınm basamakları altından, her 
ayak bastıkça bir inilti geliyor; ben 
de korkuyor, ayak basamıyorum ra. 
bat rahat! Ben, çirkin değilim; bana' 
çirkin diyen h:ıltetmiş, güzelim ben! 
v.s. 

Tatil saati gelmiş. müddeiumunıili. 
ğin muavinler odası boşalmıştı, ki Se
niye, arzuhalini birisinin eline tutuş. 

turdu. "demin şu kapınm sağ tarafın
da oturan muavinin masası üstüne 

Fatihte yedi yerinden 
vurulan adam 

Evvelki gece saat ikide Fatihte 50 
yaşında Nuri isminde biri, yedi yerin
den bıçakla vurulmuş, ağır surette ya
ralanmış bir halde görülmüştür. KaJ. 
dmldığı Cerrahpa..c::a hastabanrsinı1c 

can vermiştir. 
Adliye doktoru Salih Haşim mı::ı. 

yenesiııi yapnuş, müddei•ımumi Hakkı 

Şükrü de, vak'a yerine giderek tahki
kata el koymu§tur. Bu husustaki tah. 
kikat, ehemmiyetle derinleştirilip ge
nişletilmektedir. 

Çiçek hastahğı 
Kalamışta bir mc:navm oğlu çicek 

hastalığına tutu1mu~tur. Sıhhat Babı:-ı

lığ? tarafından bu mmtakada oturan 
büyük ve küçük herkesin aşI!anma$ı 
için emir verilmiş, aşı yapılma~a b<"'} -
lanmıştır. 

bırak, yarın muameleye koyacak o!,. 
diye ısrara başladı. 

Sonra uzakla.~tı ve merdir;endcn 
geriye dönüp, kapının arahğmdan bn.k 
tı: Arzuhali, yerine konulmuş mu; di
ye! 

- ÖOh, hele ~kür! tı:tc orada du. 
ran kağıt, benim ar.tuhalim! 26.3-1937 
tarihli! 

toplandı 
İstanbul eğlencelerini hazırlıyan fes

tival komitesi dün sab3h on birde be -

lcdiye reis muavini Bay Ekremin riya

setinde toplanmış, spor eğlence ve mü

sabakaları programım gözden geçir -
miştir. 

Beynelmilel bir mahiyet alan boğa

zı geçme yan§ına bu sene sahil vilayet

lerinin hepsinden yüzücü iştirak ettiril
mesine karar verilmiştir. Gelecek içti -
mada tiyatro müsamereleri hakkında 

görüşülecektir. 

Pirinç unları 
1 

Pirinc;unları paketlerinin üzerl~rine r 
imal tarihleri ile yapıldıkları yrrler:n 1 

yazılması belediye daimi enciirn(;nince \ 
mecburi kılınmış, alakadarlara tcbliğat 
yapılmıştır, l 

Elektrik ütüsünün sebep 
olduğu yangın 

Marpuççular<la Abut hanının üst 
katında Yakubun ist"carında bulun'ln 
8 bin lira sigortalr <'Orap imalıltlıanc
sinden evvelki ak:;am y:rngm çıkmıı]; 
bir odada bulunan çoraplo.r ve maki
neler tama.mile yandıkt::ın sonra. diğer 
bitişik odadaki csyay:ı da sirpy~t cL 
miştir. Yapılan ara,.5tırmada yan"rnm 
elektrik ütüsünün piri.zinden <'ı!:~ığı 

netice.sinP \'O.rılmı~tır. Mı-~a üzerine br. 
rakılan piriz tahtavı J·:zdırmı"" ve et
raf ate;. a\mrştır. 

Zarar ve ziyan il;i bin liradan f;:z. 
ladır. 

Kitap ta b.J • 
erı 

Dün aralarında bır top!antı yapll lar 

• 

lstanbu1. 1'.nkara c:ıd<leshıd('ki ki. 1 mcmkk"t kültür Ye iı.lanrn:ı 

b..p tabileri clün alı:c;am arnlarmda b"r 
toplantı yaparak meslekle:·iı!e ait b:L 
zı mcselc!eri göriişmüşlerdir. 

Bu arada son günlerde k:iğıt fiyat
larının yiiksdiı::i yüzünden uğradrkları 
mü.5!{ülat dolayısilc kitap basamama!t 
zaruretinde kaldıklarını ve bunun 

zararı h~i!•fımcte :ırzcJ rck bazı t lcp
lerde bultmmağ:ı lmra.:- ,·ermişlerJir. 

Eunılan ba~~rn eski kitapçıl:ı..r ce
miyetinin (İstanbul Kitap Basanlar 
kurumu) n.diyle Y"'n · 'en tc~kilini de 
karar altma almı~1nrclır. 
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Anka r eden 

Askeri mektep 
imtihanlarında dönenler 

Kıtaga 
katip 

sevkolunmagıp 
yetiştirilecek 

Ankara, 26 (Telefonla) - MilU 
Müdafaa Vekileti askeri mekteplerin 
lise olcunluk imtihanını vermeğe mu • 
vaffak olamıyan talebe ile Baytar, Tıb
biye, Eczacı, Harbiye ve bunun cibi 
yübek askeri tahsil devrelerinjıı imti -
hanlannda muvaffak olamryanlann kı
tayı ıevkolunmıyarak aıkert katip 11 -

it 

nrfmda yetiıtirilmek üzere istihdam e
':iilmeteri hakkında bir kanun projesi 

1 
hanrlamıştır. Bu proje kanuniyet kes -
bettiği takdirde askeri mckteijlerde mu
Yaffak olamryan gençlerimiz yıllarca l:ı
ta hizmeti görmekten kurtulmuş, ayni 
zamanda ordumuz da askeri katip sını
fında kıymetli uzuvlara sahip olacaktır. 

3 

Su işleri için hazırhk 
devam ediyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Nafia j 
Vekaleti Büyük Millet Meclisinden a- · 
Jman 30 milyon lira tahsisat ile bap -ı 
rılacak büyük su itleri üzerindeki çalıt· 
mdarma deyam etmektedir. 1 

Vefcilet vilayetlerde bulunan ıu itle-1 
ri müdürlerini tehrimize davet etmiı ve 1 

müdürler Ankaraya gelmi§lerdir. Ya -
pılan müteaddit toplantrlarda büyük su 
faaliyeti dolayısile icra edilecek tetkik 
itleri llzerinde çalı11!\8ğa batlanmııtır. 

Bu toplantıda aynca malzeme vazi
yeti ve tetkik poatalnınm ç.lrımalan 

da teabit edilmittir. 

S11 itleri için çalıpcak poetalara ait 
kadro da kabul edilmiıtir. Nafia Veka
leti bu kadroya ait tayinleri yapmak ü
zeredir. 

Nafia Vekileti büyük ıu davaaının 
tah&lckuku için memleketi dört nunta
Jraya ayırmııttr. 

1 inci mrntakada Suıurlulc, Bakır -
~. Gtah: en lt~Uk Menderes bulun -
maktadır. Susurlukta 3, llakrrçayda, 2, 
Gedisde 4, BUyUk Mendereste 4 posta 
kurulacaktır. 

ikinci mmtakada Adana, Malatya 

Şeker Şirlıeti idare 
Meclisi toplandı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Şeker 

bulunmaktadır. Adanada 4, Malatyacla 
2 posta teşkil edilecektir. 

Uçüncü mrntakada Eskişehir ve 
Samsun vardır. Eskişehirde de, Sam -
sunda da 2 ıer posta kurulacaktır. 

4 üncü mrntakayı Erzincan ve Van 
teıkil etmektedir. Bunların her birinde 
birer posta kurulacaktır. 

Bunların haricinde, 1:lycvm yapıl -
makta olan Bursa ovası ıslahat işlerile 

uğratmak için bir posta, Kü!:ük Men -
derea su itleri için bir posta, Azh:iyede 
de bir posta kurulacaktır. 

Su i9leri idaresi merkez kısmı bir u
mum müdürün idar~sinde bir muavin, 
bir fen heyeti reisliği, işleme idaresi, 
muamelit müdürlüğü, müşavirlikten 

ibaret olacaktır. Bu müşavirliğe baraj 
işlerinde beynelimilel ıöhreti haiz İsviçre 

li mütehassıs Dr Gruner tayin olun -
muttur. Bu fen heyeti kıymetli Türk 
mühendisleri ve ecnebi mütehassıslarla 
takviye olunacaktır. 

tıletme idaresi şimdilik Çubuk ba -
rajı ve filitre tesisatı iılerile mc§gul o
lacak, ileride intaatı bitirilecek olan su 
i§leri kadrosu da bu idareye ithal edi
lecektir. 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya dönüyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Cenup 
vilayetlerindeki seyahatinden dönecek 
o!an Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 

1 

Atatürk'le-

ltalyanlar Tancada b "r 
hidise çıkardılar 

Irak Kralı 
arasıııda 

(Ustyam 1 incide) 
PARİS SİY ASI M.AHAI<"'İI .. t 

1'.,AALlYETl'E 
Parıs, 25 (A.A.l - l!d gündenbcri 

Pransız Hariciye Nezaretinde humma. 
lı bir faaliyet mücahcde cdilmc!ttcdir. 

Ankara, ~6 (A.A.) - Reisicümhur Hariciye Nazırı Delbos Frar.f:anm 
Atatiirk ile lrak kralı birinci Gazi ara- Prag sefiri De Ja Croix'yi ve Çekoslo. 
smda aR-:ı.ğıdaki telgraflar teati olun- \'akyanm Paris c1 . 'si Ousouski'yi k:ı-
muştur~ bul ederek, ortn. AvruTJanın v::.ziyctinc 

Majeste Birinci Gazi sulhün muhafı:.z~sı meseleleri ha!dtm-
Irak ltralı da mUdavelei cfkfı.rda bulunmuştur. 
Bağdat Siyasi mahnfildc bu mülu!=ata. bii. 

Doğumlarının yıldönUmü münase. yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
beliyle majestelerine en samimi tOO- Hariciye Nnzırı Delbos dün öğledcı 
riklerimi takdim edt>r, Aahsi saPdetle- sonra da Avusturyanm Paris elçisini 
riyle dost !rakın :refnh ve ikbali için kabul etmiştir. Avusturya elçisi Viya. 
halisane temennilerimi arzeylerim. na hükumetinin dahili zorluklarla kar-

i\.. AT ATVRK şılaşmasına rağmen Fransa ile dosta. 
Fahamctliı lfamal Atatürk ne :ıünaseıbeti ihlal etmiyeceğine dair 

Ankara teminat venniştir. Avusturya • Fran-
Doğumumun yıldönlimU miinase. sız ticaret muahed ... sinin tecdidi key

betiylc zatı fahimanelcrinin mültefit fiyeti, Avusturyanın bu samimi arzu
telgra.fları~dan do~ayı kalben mtite- suna delil addcclilmektetlir. 
hassis oldum. Halis:ınc teşekkürlerimin İtalyan gazeteleri, tayyare ile ~i
knbulünil ricn eder, zatı fahimaneleri- mali Afrikadaki Fransız müstemleke. 
ne sıhhat ve saadet ve dost Türk mil. lcrini tefti§ etmekte olan Fransız 
Jetine refah ve ikbal temenni eylerim. müstemlekat naz:n M.outet'in seyaha-

GAZIYVLEVVEL tine hususi bir ehemmiyet atfctmek
ted'rler. Ayni gazetelere göre, Fran. 

Mısır Kralı l'enevrede sız nazırının Afrika seyahati Musso-
Bern, 26 (A.A.) - Mısır Kralı !ininin Tra.blus ziyaretine bir ceva" 

Faruk, refakatinde validesi ve te9kil etmektedir. Bilhassa. Mariu~ 
dört hemşiresi olduğu halde dün Moulet'nin H~~cşistan hudutlarına 
akşam hususi bir trenle Cenevreye kadar gitmesi ı;ayanı dikkat added!l-
harcket etmiştir. Kral Faruk birkaç mektedir. Müs~emlckat nazırı dün sa. 
giin Cenevrede kalacaktır. balı Cczayirden tayyarcy!e hareket 

Maliye Vek1limiz ederek Fransız Sudanına gitmiştir. 
R i l Diğer taraftan, Fransız da.biliye ne-

'llr s e zareti müsteşarı da dün s~ah Ceza. 
Paris, 26 (A.A.) - On beş yirc muvasalat ctm~ ve büyük mera. 

gündenberi F ransanın cenubunda simle karşılan.mı§tır. 
bulunan Türkiye Maliye Vekili Fu- Roma siyasi mahafilindc, Akdeniz 
at Ağralı, bugün Parise gelmiştir. yüksek komitesinin geçen hafta Pa-

Yeni mebusluklar• riste yaptığı toplantı ile iki Frans1z 

nartı• namzetlerı• naZ!,..'°lnin Afril-a ziyareti arasında 
I'4 münasebet mevcut olduğu kanaati 

Ankara, 26 (A.A.) - Kayseri 
saylavı Süleyman Demirezen ve 
Gaziantep saylavı Nuri tankerden 
boşalan kayseri saylavlığma Maliye 
müsteşarı Faik Baysal ve Ga· 
ziantep saylavhğına Hariciye Veka
leti genel sekreteri Numan Rifat 
Menemencioğlu Parti Genbaşku
runca Parti namzedi olarak onay
lanmı!!lardır. Sayın seçicilere bildi
rir ve ilan ederim. 

C. ll. P. Genel tQ.§kan Vekili 
lanıet lnönü 

vardır. 

iNGtLiZ GAZETELER! SUS. 
TULAR 

1.ondra, 26 (A.A.) - İngiliz gazc -
telerinin İtalyaya karıı kullanmakta ol· 
dukları lisanın birdenbire değiımesi, 
zannolunduğuna göre hükumet tarafın
dan yapılmıı bir tazyik eseridir. 

BERLiN DE iTALYANIN LEHtNE 
OONDO 

mevcut bt•lunmu§ olduğu reddedilmek· 
tcdir. Bu değişme. ka} :leclilmcye de er 
h:r hadi::cdir. 
İSPANYA iTALYAN KONTr.OI.üNO 

PROTESTO I:TTt 
V::ıl :nsiyn, 26 (A.A.) - I"<l:.: cn:rı 

dünkü toplantısının sonunda hi:!>umet 
bu ayın 22 sinde ir.giltereyc \"C:mif 
olduğu notayı gazetelere tevdi ct:n"ştir. 

Bu notada ezcümle şö} le dcr.i'mck• 
tedir: 

"h:panyanın meş:u ve klnuni 1 i.ıkCı• 
meti, İs! anya hük(ımetinin e!inck b..:lu
n~n sahirn bilhassa a:lllcre ca~:.:-luk• 

b v~ h~ttfı tccavüzl~rle y"r:i:m c'~ck· 
te olan İtalyan h::ırp geır.ileri tarafın ·an 
kontrı,l edilmesinin te~kil edeceği l:a • 
nuni rcdaeti resm~n ve alenen prote .. to 
eder. İspanyol hükumeti, hükümranlık 
hukukunu muhafaza için elinden geleni 
yapmağ;ı kat'j surette czmetmi:jt"r. ı-:u
kümet. tevellüt edecek netayiçten miı • 
tevellit mes'uliyetle:i reddeder. 
MOZAKE!lELERE PASKAL Y /\

DAN SONRA DEVAM 
EDiLECEK 

Londra, 26 - B. Grnr.din·n 
Roma hüh\ımctinin ne ademi mü· 
d-hale techhütle,.ine riayet etme• 
mek, ne de Londra komitesini terk 
eylemek niyetinde bulunmadığı 
hak ?cmcla teminat vermiş olduğu 
söylenmektedir. 

Cüniillülerin geri çnqrılması mc· 
Aelcsi hakkında e~ 'e edilen hab?r· 
lere göre, bu bzotaki müzakerele· 
re Paskalya yortularmc!nn conm tek 
rar başlanacaktır. 

Valenc.ia hükumeti tarafından 
Milletler Cemiyetine müracaat vu
kubulduğu takdirde lngilterenin bu 
müracaata müzaharet etmiyece ~ i 
söylenmektedir. Zira bütün zava· 
hirc güre, lngiliz makamatı tara· 
fmdan yapılan tahkikat, muntnzam 
İtalyan ordusumm 1. ~anyada mi.i· 
dahalede bulunmu1 olJuğuna dair 
olan haberleri teyid etmemİ"ti ... 
MESELE M1!..LETLER CEMi rr:.-

T1NE VERİLME.'{ lSTI!fl'IYC? 
Paris, 26 - Le Populaire diyor 

ki: 
"Meşru ispanyaya yab:!mcı ta· 

nrruzu meselesi Milletler Cemiyeti· 
nin salahiyetine dahildir. lspanı:a 
hükumeti bu meseleyi Cencvreye 
vem1ek ietiyor ve mc:;e?e orada h ... ). 
ldilmdidir. İn:iliz hükumetinin 
nihayet kendi efkan umumiycsine 
uytnası icin herşev yc->:>ılmal d·r.,, .Pabrikaları Tilrk Anonim Şirketi umumi 

heyeti bu1Un İf Bankam umum müdü -
rü B. Muammer Erif'in baıkanhğında 
toplandı. Bu toplantıda ıirketin 1936

1 
•enesi muamelelerine ve heaaplanna da-

Sekreteri B. Şükrü Kaya yann (bugün) ----=

8
~

1
.=--r--k-a_y_ı_p ___ _ 

Ankarada beklenmektedir. 

Berlin. 26 - Son günlerde gazete -
ler, İspanya meselesinde doğr~ıc!an doğ· 
ruya İtalyanın lehinde vaz:ye! a!mak -
tan tevakki ctrr.:şti. Hatta dün sabah 
dahi, yabancı memleketlerclcn gele.1 ve 
İtalyan askerlerinin ispanyadaki mu • 
vaffakıyetsiT.Ji~inden bah::elen haber -
lere büyiik bir yer ayırmakta ıdi. Hal • 
bul:i §imdi almanya ve İtalya hUk\ımet- ı 
leri ~rasında herhangibir fikir farkı 

ALM .\NY A iT Al .Y ADAT J' 
A YRILIYO, l\:U? 

Pu.ris, 26 - Le r.!atin yazıycr: 
Almanya, İspanya mescles·:ıde 

İtalya ile mütesanit clmıyac 1
: ·r. 

Zira, lspcııyada dah ·ii krp d <nl 

ir idare meclisi ve mürakiplerin ver -
dikleri raporlar okundu, bilinço, kir ve 
zarar hesaplan gözden geçirildi. Bun -
dan sonra idare meclisi seçimine geçile· 
rek eski mccHs ipka edildi. 

1936 temettü hissesinin tevzii şekli 
kabul edildikten sonra mürakiplc:r ıe -
çDdi ve ücretleri tayin edildi Büyük 1 
kirla kapanan 1936 ıeneai faaliyetin -1 
den dolayı idare meclisi takdir edilerek 
celseye nihayet verildi. 

FABRIKALARr;nzıN FAA
LIYETt 

tdare meclisine Terilen rapora ıörc 
~lpulluda ilk teker fabrikasının kurul
duiu ve U tak fabrib11111n l9lemeye 
bayadıfl 1926 seneainde bu iki fabri • 
bela ltlenen pancar yalnız 4 7 ı O tondu, 

fatibaal edilen ıeker ancak 572 tonu te
cavilı: ediyordu. V c köylüye panc.ar be
deli olarak &!enen para 70.650 liradan 

Balkan Ekonomi 
Konseyi dağıldı 

Atina, 26 (Hususi) - Balkan Eko. 
nomi konseyi bu sabah umumi heyet 
halinde toplanarak üç encümenden ge
len raporlan tetkik ve tasvip etmiştir. 
Konsey akı:anın doğru Başvekil Mc
taksas'ın riy::.sct·nc!e son toplantısını 
yapmış ve dağılmı~tır. Konsey mesa. 
isine dair bir tebliğ neşredilccektir. 

Askeri tasarruf 
sandığı kuruluyor 
Ankara, 26 (Telefonla) - Milli mü

dafaa Vekileti kara, deniz ve hava za
bitlerile askeri me:nurlar için bir tasar
ruf sandığı kurmağı kararJaıtırmıştır. 

Bu it için bir kanun projesi hazır -
lanmqtır. Sandığın kuruluı tekli ve di· 
cer huıuslar Jıizı:mname ile tayin edile
cektir. 

ibaretti. --~~~~~~~~~~~---

1936 senesinde İ•e dört fabrikada it- Fransız Elçisi 
lenen pancar 409.892 ton, iıtihıal edi -
len teker 65.88~ ton ve klSylilye öde • 
nen pancar bedeli ile 3.048.560 liradır. 

On ıene nrfmda memlekette 324.45(1 
ton ıeker iatihaal edilmit ve bu ıenele· 

rin beynelmilel nud fiyatlanna naza • 
ran 34.495.000 liranın memleket dahi -
linde kılması temin eıdilmi9tir. 

On sene zarfmda elde edilen şeker -
Jer için köylümüz 2 milyon 17 3 bin ton 
Jancar istfnsai etmit ve buna muka • 
1111 ! 4 ıntlyon 44! b=:ı lir1 almııtır. 

19'6 mali senesi nihayetinde istih • 
Wdn 75 bin tona çıkmaıı tahmin edil· 
melrtedir. 

Per lebt TUrk talebesine 
bir çay zlyafeU verdi 

Paris, 26 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

F ranıız büyük elçi i Ponsot ve 
refikası, siyasal bilgiler mektebin· 
deki Türk tnlc1 erini evlerinde <aya 
dayet etmişlerdir. Aile do:;tk r·ı .. 
hariciyeden meslektaşları ~elmişti. 
Ev sahipleri, ı;cnçlerimizi nc::al.et
le ağırladılar. Ankaradan, şefleri· 
mizden sempati ile bahsetti!er. 

Elçi ve refikası haftaya Ankaıa
ya döneceklerdir. 

Biçki Yurdu müessisi 
Bay lsmai/ Hakkı öldü 

~ 

ettiği müddetçe bunu 
caktır. 

Erkanıharp mirnlayhğmdan mü. 
tekait Bay lsmaH Hakkı Ccndey 
dün 23 senedcnbcri kansı Bayan Be
hire Hakkı Ccndcyle birlikte bi~at ku
rup idame ettirdikleri "Tilrk kadınları 
Bicki yurdu,, nd:ıki çalışma odasında 

Cephelerde vaziyet 
vefat etmiştir. 

Ccnnz~si bagi.in mı.:ı.t on b:rd" evin
den, Komutanlık tarafından yapılacak 
mernsimlc kaldınlac.ak ve üsküdar
daki aile l.abristan.na dcfnolunacak. 
tır. 

~r:ı.sim ala~ ı c .. n~yi Sirkeciye 
kadar götürüp orada romorköre irkap 
edecektir. 

RaJ mdli. Er'>,:mharp ve ah::iasker 
reıslikle:rindc b ıl n·· . ı ·nj v jrtj. 

mai islere her z:ı.'lln;ı alaka göstermiş, 
arkadaı: larm · k .ıJ: ~rı i cok fiC\ dirmış 
dcJcrli b"r za.~ı. 

Sal.'.ı;nanca, 26 (A.A.) - Milliyet -ı 
pervc:lcrin n:dyosu, milliyetperver tay· 
yarelerin Gui:dalajara bölgesinde aske- , 
ri hedefleri vt bilhassa Akala de He -j 
nares'deki dü~:rıa:ı depolarile Madrit ci- ı 

varınc.1a Borajas tayya:e mcyd.ınını mü· 
cssir surette bombardımın ettiğini biı

dirmei.tedir. 

NASYONAL1SLERtN ZAPTETT1Ct 
BİR YER 

Tolcdo. 26 (A.A.) - Nasyonalist • 
ler dün öğleden sonra iki saat süren çok 
şiddetli bir muha:cbeden sonıa Mad -
ı itin cenubu ş:.uı:;sinde l\faruta de Ta
juna'yı zaptetmişlerdir. 

BtR CEPHEDE DAHA BOZGUN B:ıy 1 mail Hakkı ayni zamanda 
b"r t r:h :ılimi idi. Ü"üncü Dil l"'ım11- Andujar. 2fı (A.A.) - Havas ajan-
hymda (EI :m,. mi, tarih mi?) adlı sının muhabirinden: 
trzi k bul edilerek Kurultayın ilmi Asilerin Pozoblanco'ya yaptıkları 

ti:ıd:: 3 kilo:netrcdcn f.:rla ilcrle-;"'cr
dir. 

Büyük bir kısmı iHyan ni""mi}e 
kıtalanna mensup o1 "·ı a"i ku"' etleri 
Guadalaj::ra cephe i" :.ki vaziyetlerin' 
benziyen b"r halde l:ulunmaktadır.lar. ---ltaı, .. a ile Yugoslaı ., tJ 

(Üst · aııı 1 inc:ar) 
Yugoslavyan n kazancı: 
1 - Yugoslav kara ve deniz 1 u• 

dutlarının garantisi. 
2 - ltolyanm t •'1i:ı;;i h n·.,tlaı

n:ı mü:wharettcn voz ·3e:eccği t .• 1i• 
natı. 

3 - lstriya ve Göricedeki Slo· en 
akalliyetlere daha iyi mua:nc!e c=Ii• 
leceği hakkında Ciancmun ga""'cte
cilere beyanatı sırasında vcrdi~i te
minat. 

4 - Esaslı ekonomik istifadeler• 
.5 - Yugoslavyanm bcynclrni• 

lel vecibelerinin halya tarafmdaO 
tanınması. 

kor.ıi yon { z:ılıfrma s~iJmişti; kendi- taa:mz, tamamile akamete uğramıştır. 
sini ölüme gö:ld"rcn ron hn.st, lı~il tu_ Ml•hacimler sahda birçok ölü ve yara· 
tulul'c.,y:ı kadar da CMczonotaMyada- lı bırakmışlardır. Bundan sonra milis -
ki <'Ski ul •c:'"r Otokton mudur, göc. ler harekete geçerek ~ozo.bl~nco'yu 
men r.-ıiclir?) ru:ılinc cevap teşkil eden kurtarmışlar ve AlcaraceJOS ıstıkame -

~----~--------------~ yeni b·r t:ırihi trz hazrrlryor, bunu 
bit"r .ı ';: ii., re ba1

• nuyordu. Öl ·mu • 
za~i t nd r. 

KC'ndisine r. hm"t diler, oğlu Eti. 
h.,n1< tiı:-arct "'"fi Fıı-ıl H kkı Ccnde-

.. " • w •• 

S,!efan Zweig'in ıneştıur ··~oa.;tr ıo. ·-'lm~:m m::: ... e~es 

Güna h Ge c esi 
Y" v .... .,rk~d., 1 n-~ki yurdu reis \"C GABY MORLAY'in parlak bir zaferi olacaktır. 
milel .. ·1. naya:ı B0 hire Hal.kı Ccnde-l Pek yakında SAK AR y A Sinemasında 
ye. bu·· " il<' VC' S"vdiklcrinc taziyet. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··· 
!erimizi beyan cdcrız. 1 



Yazan: 

Fransuva 

sünuhatmı alır. Evet; içinde bir çocuğun öksürdüğü 
odada alır .• ve yine oracı!ota, doğura doğura takat
ten düşmüı, adeta çok sürülmüt bir toprağı andıran 

kadını bağrına basarak sinirlerini boşalttığı zaman 
alır •.• Ya yavrucak, bu hakikatlere kartı surat et
mende mana yoktur. 

Taze kadının yüzünden her türlü muhabbet izle· 
ri silinmiş, gözlerini erkeğin ortada odayı arşmlama
sına dikmiş, arada bir bir söz yeti~titriyordu: 

Kadın - Seni bu palavralanna inanmıyaca'c ka· 
dar yakından tnnmm. Şu kadarcık hatırla ki' b"r kö
peğin havlaması seni çalıımaktan ahlcordu. Sessiz· 
lice mnrazi bir ihtiyacın varclr. Sen, hasta çoculılarla 

bir oı!ada çalışmak? Sen köyde bir bahçe evinde işle
mek? Bu masallara ba~kasmı inandırabilirsin, beni 
değ:I! ... 

Deli~nlr omuzlnnnı silkiyor, yüzünü ekıitiyor, 

beni ~it tutnnılc devam ediyordu: 
- Kuı knfasrnda kabiliyet yok! Şaire lwrasmda 

lms<>ler u~rı.~arı bir tpnlıalık içinde mes'ut oldukları· 
nı sn:ıan edipler devrinden arta kalma bir kafa! .• Se
fil Prud:>m"un bu mısraı benim neme yaramıştır? Ah, 
burada etrafımı alan o siikı'.i!ilik neydi? Bir sükuti
lik ki içi.'ldc yalnız onun teneffüsü manasına bir şeyin 
musiı-isi ve o musiki~in durması sineğin iğnelemesi 
demek olan bir busedir; şu bir sinek, fakat ezme!ı k:ı· 
bil clrnıvan bir sinek .•• Gözümde bir sivrisineğin iğ· 
nelemcsi ncyıse şunun busesi de odur:, füisinden de 
ayni derecede korkanm. Ses veren ayaklannın ucunn 
b S!\rak etrafımda bir dolaşışı vaedı ki, dünya mihve
ri üstünde gıcırdıyor sanırdım. Bir gazetenin bir 
yaprnğını çevirme.'< için o kadar yavaş davranır, kıı

pılan açıo knparkcn o derece ihtiyatlı basardı k;, 
hiddetimden kalbimin duruvereceğinden korkardım. 

Ya ynprlacak yemekler bahsi. Her yemek listesinin tan
zimi bir drnm mesa.b::sindeydi. Şimdi sofrada önüm~ 
J.onulan şeyi sevip sevmediğimi soran yok, çocukl::ı
ra faydalı ne}"IC o pİfer, ben de ondan yiyorum. Ba
na muz vermezler, çünkü onlan çocuklara saklamak 
13.?:ımmı~ 

Söy1cdikçe ~hşıyordu. Yava§ yavaş edası dü~
müıtü. Nihayet filtirlcrini pek umumilcştirdiğir.den 
dolayı özi!rlcr diledi. Ona rtöre ayni rejim bütü:ı ar
tistlere gelmezdi. Hatta tek bir rejim ayni artistin 
batün hayatına da uygun gelemezdi. Hayatımızın 
§ arı, tckumüJ ettiğimiz nisbette değişmek zarure
tinde idi ••• 

Taze kadın yerine oturmuş, şimdi artık gözlerinde 
tehevvür fakı:ıt ayni zamanda !Cfkat ve muhnbb~t de 
olmakısızm yine onu takip ediyordu. Bu gözler, şim
di merak ve sorgularla dolu idi. Önüne doğru eğilmi~, 

dirseklerini dizlerine dayamış mütemadi bir nefi i§a· 
reli makamında başını sallıyordu. Onu lcesmeksizin, 
gı'.iya yalmz kendisi içinmiş gibi yavaş yavaJ lrnyır, 

lıi<; de öyle değif .•. 11undnn bir ~ey çrlmın=··· gibi 
bir şeyler mınldanıyordu ... 

Tchevvürdcn ve tutulmnktan o kadar uzak bir 
halde ki delikanlı bir an sustuktan sonra şapkasına 

davranınca hayret göstererek: 
- Bu kadar çabuk mu? 
Diye sordu. O, fazla kaldığını, hatta hiç gelme

seydi daha iyi işler olacağını, artık başını diıılendir
m~k jh\iyacrnda olduğunu söyledi. Her üçümüz ka
pıya doğru ilerledik. 

Kadın yavaşça: 

- Şunu bırakmayınız, anlamrya bakınız .•• Yarın 
gelirsiniz. Bugün geldiğiniz saatte yolunuzu bekliye· 
ceğim. 

Dedi ve benim cevabımı beklemedi. Vaktim mü
sait olup olmadığını bile sormıya lüzum görmedi. Bü
tün hayatı deli'c(anlının etrafında devrediyordu ve 
benim de başka bir yıldızlar manzumesine tabi olabi
lecei:Tİmi havsalası almıyordu. 

iV 

Kenc!isile birlikte yürümemi rica eden delikanlı 
oldu. Viktor - Uco caddesinden Etual'e doğru ilerle
dik. Keçe şnpkasmı önüne yıkmış, yüzünün yıpra
nılcl·ğ:nı saklamı:>tı. Ferah adımlarla yürüyor, ben 
yeti~mckte güçliik çekiyordum. Karşılaştıldanmızdan 
dikkatini çe!rmiyen birkaç saniyesini İşgal ctmiye., 
kimse yoktu. Böyle knldırım üstünde bütün bu in
snn Örneklerini bir kaç oaniyc eli altında bulundur
maktan haz duyduğunu söyledi. 

- Bu canlı et seli sokaklarcla taşc:r bir halde akıp 
giderken bizim kendi yarattığımız mahluklarla yaia· 
mam:za nasıl cesaret ederiz? Yazı yazmak size ze\•I< 
veriyor mu? Ben beni masa baıına zincirliyen zaru
rete düşmanım. Ben içiır.dc kaynaşan bir hayat ta
şırım. Ne pnhnsına olursa olsun onun dııarı fırlama
sı ve benim kağıdın kar§ısrnda oturmam, ta~mam la
zım. Tnli! Kendimi bir ov açıldığı gün gördüğüm, 
gebe bir köpeğe benzetirim: E':inlcr arasında karnı 
yere dei;erek ilerliyor, mütemadiyen koku iz!e:-ini 
kovalıyordu; bu sırada doğunnıya baıladı; içinde av
cılık ihtirası bir raddede idi ki, bir ynvru doğt1rmuş 
olması, anı~tırm:ısrnn ara vermedi, hnla tavııın koku
sunun peşinde idi. Ben de böylece sokaklara dü~J,ü
nüm. Gündüzün, gecenin bir saati yoktur ki, bun
dan hoşlanmıyayım. Gerek sokaklar tıklım tıklımken, 
gerek meseli\ sabaha doğru adeta her taraf bir mezar 
sükutuna dalınca ayni zevlli duyarım. içimde yer tu
tan varlıklar hep kımıldar, knynaşır, bunun üzerine 
hemen eve dönmezsem İ§İm bitik olduğunu anlarım. 

(Arkası var) 
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Ja on Sefirinin 
azetem "ze beyanall 
japonyanın Türkigeye karşı 
duyduğu sempati derindir 

Çünkü 70 senedenb~rl biz de aynı 
inkişaf lçiadc~·iz 

Japonyanın yeni Ankara büyük el
çisi B. Taketomi, Ankara.da cümhuıTe. 
isimizc itimatn::ı.mesini verdikten son-
ra §Chrimizc gelmiştir. I 

Dün Ayaspaşadaki elçilik binasın- ı 

da kendisile görüşen bir muharririmi- ( 
zc, Japon ibüyük elçisi, Japon . Türk 
münasebatr, umumi siyaseti Ye bey
nelmilel hadiseler ctarafmda ehemmi. 
yctli beyanatta bulunmuştur. 

Japon büyük elçisi B. 'faketomi de
miştir ki: 

"- Büyiik Önderiniz Atatürk'e iti
matnamemi takdim etmekle mübahi 
olduğum ve lnymetli Ba~\·ckiliniz Ge
neral İsmet İnönü ve hükumet erküni
le ~crruf ettiğim Ankarayı hariku. 
Utde bir imar ve mimari eseri oln.rak 

gördüm. On !'eneyi biraz aşan kısa bir 
zaman içinde ve sıkıntılı clc\Telcr gc. 
çirerck öyle bir harika vücuda getir
miş olmanız, beni ha)Tet ve takdir his-

leri içinde bıraktı. Jap.:myanın Türki
ye cümhuriyctinc, sempatisi derindir. 
Çünkü biz Japonlar da 70 senedenbcri 
ayni inkisaf YC ilerleme yolunda bu. 
lunuyoruz. 

Boğazların tahkimini temin eden 
Montrö mukavelesinin de Japonya ta
rafından kat'i surette tasdik edilme
sinden sonra Türkiye ile Japonya. a. 
rasmda göriişülen yalnız bir ticaret 
muahedesi kalmıştır. Onun da müza
kereleri Ankarada devam etmektedir. 
Bir iki haftaya kadar biteceğini umu
yorum. 

JAPONYA VE SOVYET RUSYA 

Japonyanm diğer de\'letlerle de 
münasebatı dostane ve normaldır. Sov 
yet Rusya ile aramızda halledilecek 
başlıca bir hudut meselesi ve balıkçı. 

lık işi kalmı~tır. Henüz tayin edilme-
. miş olan hudut dolayısile arada bir 

hadiseler de oluyor. Bunun için yapıl

makta olan müzakereler ncticelene. 
cektir. Diğer taraftn.n muvakkat bir 
aniaşmaya bağlanan b3.lıkçılık işinin 

de müs~t "e kat'i surette biteceğini 
umuyorum. 

JAPON VE ALlı!AN SiY ASETI 
NE SAF'IIADA 

Amerika ile normal müm-..<;cbatta 
bulunuyoruz. Almanya ile komünizm 
mücadelesi yolunda akdettiğimiz an
laşmanın, . rivayet edildiği gibi • giz
li ve askeri hiç bir tarafı yoktur. Ger
çi, komünist partisi Japonyada da , . .,r 
dır. Fakat bunlar, mecEste kendileri. 
ni tc~il ettirebilecek bir ekseriyete 
sahip değildir. Komünist paıtiye mem 
leket dahilinde müsamaha etmiş ola.n 
Japonya, bu liberal çerçeve içerisinde 
komünipnle mücadeleyi de devletin 
ana.siyaseti olarak kabu !etmiştir. 

Almanya ile yapılmış olan anlaş
ma gibi İtalya. He de anlaşacağımız 
hususu doğru değildir. İtalya kendine 
has bazı ~artlar ileri sürüyor ... İtalya 
ile Japonya arasında ticari mahiyette 
bir anla~a olabilir. 

AJmanyanın eski müstemlekelerini 
geri almak yolundaki talı>ıbinc karşı 

Japonyanın vaziyetini soruyorsunuz: 
Japonya bu hususta muhalefetini kat
iyyctle bildirmiştir. Japonyanm elin
de bulunan eski Alman arazisine ge. 
ııncc, mnlumunuzdur ki, bu yerler, 

Milletler Cemiy(>tini de alakadar et
miycn bir surette Japonyaya geçmiş. 
tir. Bu topraklar, bize "Beşler kon
seyi,, nin kararile verilmi~tir. Ve "Beş 
ler konseyi,, de şimdi mevcut olm:ıdı
~na göre, iadeleri meselesi de mevzu. 
ubahs değildir. 

AVRUPA VAZIYET/ NAS/Lf 

A \Tupa vaziyetine. gelelim: İspan
yadaki hadiseler, önce tamamen da
hili •bir mahiyetteyken şimdi beynel
milel bir hüviyet almıştır. 

Japonya, İspanya işlerile doğrudan 
doğruya alakadar değildir. Japonya, 
dünya politikıı.sile olan tabii aırıkt.st 

bakımından lspa.nya işine de ilgi gös. 

terebiliyor. Bununla beraber, biz, Av
rupada herhangi hrıdiseye filen mü. 
dnhale etmiyecck kndar uzakta bulu
nuyoruz.,, 

Hu.sual doktorumuz Pazartesi gUnlert 
'aat on beş buçuktan yirmiye kadar gn• 
~tcın.ız ldarcbruıcslndc, Cumartesi günleri 
Cle ııaat 14 ten 19 a ltadnr IA!cll Tayyare 
'ııartnnıınıan lklncJ dnlrc Or, numarada 
lla!ına okuyucuı:ı.nmw yedi kupon muka• 

Bir deniz korsanı 
yakayı eleverdi 

Polis dün uzun müddettenberi de. 
niz korsanlığı eden bir hırsızı yakala-/ 
mıştır. 

Hakkı Özbcy tarafından üç scnedenbe- -----------------------------

U!ndo kabul eder. 

lttı Cocuk hastnııkJan doktorumuz da bu 
Ponun yedi tanesini blrlktlrlp kendlslne 

totUrUraenız cumartesi, aaıı. peracmbe 
:unıcrı 9 • 12 arası Aksaraycla, Millet cacı

lnde MuratPa§a cnmll kaıı,ıtsmdakl mu· 
' ~chancslnde çocuklarmıza bakacaktır. 

Diş doktorlarımız 
>ııl\ynı ş klldo diş doktorlarımız da oku• 
it cu.,ıarımızm emirlerine hazır bulunmak. 
lı ilır. Dl11 doktorumuz FalırctUn Dişmen 
;l'?nnkkapı tstıkldl caddesinde 127 numa• 
't:-: ıla pazartesi gtln'm1 saat 1'l ile 20 ara. 

1 
·d:ı. bulundu~ gibi doktor Nccau Pak· 

~ <le Knraköy Mahmudlyc caddcst ı-2 
ltr tııar'.ld:ı salı ve cuma gllnlcrl ayni saat. 
it:. de okuyur.ulnrımızm dişlerine bakacaJ..· 

'c ufak tedavllcrlnl )'apacaklardır. 

Ayni zamand:ı Bcşlktng tramvay cad-
11 sı Erip npartımarundo. sUnnctçl Emini 
l>-tııan muhtaç okuyucularımızın çocuk • 
1 t-.nı ııUnnct edecektir. 

1 
.ı\yrıcıı. J\l>:saroy Pertev Eczanesi ya • 

lıın la !}U:? numarada doktor Nuri KURUN 
11ı:ıktorunun vereceği cnjckııiyonl:ınn bf. 

ruıI d yedi kupon rnuluıblllndc yapa • 
alttır. 

Bu hırsız Tatanyalı Ya.sar isminde 
biridir. Deniz ü1.erindc c lıl):ın bütün 
nakil vasıtalarını dola~arck eşya pnra 
ve saire çalmakla. tanınmıetır. 

Yaşar diln gene Kaıbataşta demirli 
bulunan İtalyan bandıralı lskorpon:; 
vapuruna sandalla giderek vapurdan 
türlü eşya çalarken cürmü meşhut ha
linde yaknlıınmıştır. 

FAL BAKARKEN KAVGA Çl/(. 
Ti - I\:a.dıli:öyünde oturan Fatma a. 
dmda bir büyücü kadın ::ı.yni mahalle
de oturan Fatma. adında bir kac.lınla 
aralarında fala bakmamak yüzünden 
kavga ç1kmıB pek fazla kızan F::ı.~ma 

büyücü Fatmayı taşla b:!fjından yara. 
lamıştır. 

l" All'ALAN Dl - Hnydarpaş~ ı"i

mcndifcr memurlarından Ha)Tİ Balık. 
pazarında dolaşırken Ali isminde bir 
yankesici yanına yaklaş:ırn.k ceb:cdcn 
para. çantasını çalmak izlemiş fakat 
ynkayı ele ve..""llliştir. 

p RA 
Dün \'C Yarın Kitaplarındandır 

Fiyatı 25 kuruştur 

iŞ YVZONDEN - Drmirk nıda o
turan seyyar satıci Yako İl" ayni yer. 
de hamallık yap:ın Nesim <"jlu S:ı.!a-

l
ıl mon nrnsında i.c:ı yUzUndcn knvga ~ık. 

mıfi, Sala.mon Yakoyu bırn.kln sol ko
lundan yaralanuşiır. 

Radyo l\1üsabaka Kuponu 
-27-

1 im: 
Adres= 

ri kıymetli hukukçuların ve profesör. 
)erin cserlerile neşredilmekte olan Hu
kuk gazetesinin ikinci cildinin on do
kuz ve yirminci nüshaları intişar et-

" rniştir. 

VARLIK 
15 Murt 1937 tarih ve 89 uncu nu

marası Yaşar Nabi, Nurettin Artnm, 

Burhan Belge, Cemil Sena, S. Behzat, 

Ahmet Muhip, Melih Cevdet, Oktay 

Rifat, Mehmet Ali Sel, Orhan Veli, 

Yakup Snbri, FaZ!l Hüsnii'nün makale 

hikaye \'C şiirleriyle ve tercümelerle 

çıkmı"tJr. Okurlarımıza tavsiye ccle. 
riz. 

AR 
Gü~l Sanatiaı a ait bütün mcslek

lcrdc.-ı bah~cdcn bu aylık mecmuanın 
1 

0 üncü sayısı zengin münderecat ve 

bir çok resimlerle inti~ar etmiştir. 

AR 'm. bu f!ayısındn., lıcykeltra.§lık. re. 

sim, aiif] sanatı hakltında maka.leler, 

J..cop~!d Lcvi ile b;r mülükat, Anlmra 

rcJim F~r;;:si hak'ondn. bir tenkit, A
b:clin D:nonun bir b ·yoğrafisi. Türki
ye ve A ,·rupa sanat hnrcketlcrine dair 
kronikler, rer.jmlcr \'n.rdır. 

Bir konrerans 
Erııiıwnü Halkcvindcn: 

27.3.937 Cumartesi günü saat 18 de 

l:\•ımizin Cağaloğlundnki Merkez sa

lonunda Ünivernito Hukuk fakUltcsin. 

den ve Evimiz Temsil şubesi üyelerin
den M. Fevzi Özcren taraf mdan (Garp 
tiyatro tarihine bir bakış) mevzulu 
bir kanfcrans verilecektir. 

Gezintiler: -------------- ... _______ _ 

Fitil çıt r ~or!. 

Yıllar vnr, ki dünyadan kavga 
sözü eksilmiyor. Büyük bir smn
yıştan alman acı ve korkunç ders
lerin hemen hepsi unutuldu. Kol
suz, bacaksız savaş sakatlan göz
lerimiz önünde her gün birer fc. 
lakct kervanı gibi gectil:leri hnld~ 
hfıl.l uı!lanmadık. Dalgasız akıl 
kantarile kimsenin alış verişi yok. 
Herkes, sinirlerinin knsırgnlı kanat
lnrile uçuyor. Edebiyat, resim 
yirmi sencdenberi muharebenin 
kanlı izlerinde yi.iriidi.i. İnsanlığın 
düşti.iği.i derin uçurumu canlandır

mağa çalıştr. "Verdun .. da açılan 
Hilelerle gelinciklerin, Knrpatlard&, 
Ren kıyılarında, Akdenizi çcvir("n 
dağ sırtL:mncn dikilen tahta putln
rm hep devrilmiş delikanlı gövdele
rinden f1ş!~'rd1~nı söylcdil"r. Fakat 
rrnfilc ! Zorb~lık, bütün hızile at 
kovuyor. Merkezlere yürüyen nç
lık sürülerini rüzgar gibi iten o; 
dnfrbrda isyan bayrnl:.1:-rmı ddga
landıran odur. 

Biribiri i.istüne yığılan hadiseler 
gösteriyor, ki bugün dünya düze
ninclc bir ~1tsi!dik Yar. Sevinen bir 
ndnma knr;:ı. at;lıyan bin kişi, sıkıl
mış yumru!:lrilc bakıyor. Acnbcı, 
ortalıktan tehlike haberlerinin silin
meyişi, bunun eseri midir? Yoksa 
ikide bir sryrılma~a yeltenen şu kı-

S. Gezgin 

lı lar, bir haktan ziyade doymaz 
iştaha u foklarının birer şimşeği mi· 
dir? Eğer inliyen hnk&ı. öyle sa -
myorum, ki onun göz ya~larmı din
dirmek uğrunda kolayca birleşilebi
lir. Ama şayet mesele mağrnr bir 
isteğe dayanan hir kabadayılık ha
racı i~c. işte o znnı.ın anla§ma!~ 
beklenemez. 

lspanyol yangınının kızıllığı son 
g\inlcrdc Akdenize dü~cr gibi oldu. 
Bu kızıllık, yarın bir kan rengi 
bağlıyubi!ir. Biitün diinyayı siirek
li c.arpıntılor içinde bırakan, alemin 
huzurunu kaçıran, hiç yoktan gÜ· 
rülti.iler c1l·aranlara, artık bıç;.ağın 
l·cmiğc dnyandığı gösterilmelid;r. 
Bu~ün değilse yarın, mi1letlcr, böy
le bir ':.areye baş vuracaklar. Bari 
gecikmeselcr. 

Büyiik savaşın sonunda kurulan 
Milletler Cemiyeti, herkesçe de 
bunun sezildiğine bir işarettir. Onu 
gere-ek bir inanışla kuvvetlendir
mek, silihlandırmak iyi olur. Bir 
devlet. nasıl kendi t;prakları üs
ti.inde zorbalığı ezecek kuvvetler 
bcslcr:;e, Cemiyd de dünyanın her 
hangi bir ~·· rinde parlayan ihtiras 
yangmlarmı, o yerin harabe.sile 
söndiirecck yaman bir kuvvete ka
vuştnru lmalıdrr. Kaç kere den~ 
nedik. Başka çıkar yol yok iıte!. .. 
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Obruk Nüfus Memuru 
nasıl öldürüldü? 

Katil, adamcağızı önce tüfekle yere sernıiş, 
soııra ayağına taş bağlayıp göle atmışsa da .. 

Kon yada Obruk nufus memuru· 
öldiirülerek göle atılnuştır. Hadise hak 
kında tahkikata giden müddeiumumi! 
muavini bay Celıil o g•:.in katili tespit et
m:ş ve tevkif ettirerek Konyaya gel -
miştir. Katil bir jandarma neferidir; 
hadise şöyle cereyan etmiştir: 

Obruk nufus memuru Durmuş Ali 
24 - 25 yaşlarındadır, biraz pc>,ralrdır. 

Bu paraya epey zamandanberi Obruk 
karakolunda bulunan Naz.illili Hüseyin 
göz: koymu§tur; gayesi A lin:n taban · 
casını, saatini almak ve sonra da para -
lara sahip olmaktır. 

Hüseyin bu iş için fırsat kollamak
ta, tenha bir zamcım beklemektedir. 
Nihayet bu ayın sekizinci pazartesi j 
günü beklediği bu fırsat zuhur etmiş, ol 
gün nahiye müdürünün teftişte bulun
duğunu hesaplayan Hüseyin nı:.ifus me
muru Aliyi takibe başlamıştır. Ali, öğ
le yemeğini yedikten sonra her günkü 
gibi Hükumet konağının önündeki mey 
clanda jimnastik hareketlerile meşgul 

olurken patlıyan bir silahla kanlar için 1 

de yere devrilmiş ve ölmüştür. Silahın 
meydanın karşrsrndaki Jandarma kulü-ı 
besinin penceresinden Hüseyin tara -
frndan atıldığını Hükumet konağının 
topal hademesi görm:.i§ ve feryatla koş
rnağa ba~lamıştır. Vaziyetin vebame -

t;ni kavrayan jandarma Hüseyin ha -
demeyi yakalamış ve ses çıkarmayıp 

kendisine yardım etmesini, ahi halde 
onu da öldüreceğini söylemiştir. Hade
me can korkusile itaate mecbur olmuş, 
ceset gizlice karakola getirilmiştir. Hü 
seyin. Alinin üzerindeki tabancayı, sa
ati ve elli lira kadar parayı aldıktan 

sonra evinin anahtarını ela cebinden 
çekmiş ve Alinin evindeki bütün eşya -
sını da toparlamıştır. Karanlık basınca 

Hüseyin ve topal hademe cesedi sırtla
yıp göl kenenna götürrnü§ler, ayağına 
taş bağlıyarak göle atmışlardır. Ceset 
birkaç gün su içinde kalmış, ayağındaki 
taşın ipi koptuğundan su y•:.izüne çık -
mış, bir hat çavu;u tarafından görüle
rek vilayete bildirilmiştir. llad:se ye -
rinde tahkikat yapmağa giden miiddei
tımumi muavini Celal hademeyi sorgu
ya çekmiş, o da hadiseyi baştan aşağı 

anlatmıştır. 

Jandarma Hüseyin tevkif edilerc!< 
Konyaya getirilmiş, hademe serbest bı 
rakılmıştır. 

Katil Hüseyin 25 yaşrndaclır. Ter
hisine bir ay kalmıştır. Memleketine, bol 
para ile dönmeği•düşünerek bu cinaye -
ti işlediği anlaşılmaktadır, pek yakında, 
Konya Ağır ceza mahkemesinde duruş
masına başlanacaktır. 

Adisababadaki mezalim 
IngHteı·edc mütemadiyen münakaşa olu
nuyor ve ngiliz - ltalyan münasebatına 

fena tesir ediyor 
Londra 26 ( A.A.) - Adisa

babada mareşal Grazianiye karşı 
yapılan suikasti takip eden meza
lim hakkında dün öğleden sonra 
Avam Kamarasında Henderson 
tarafından tafsilat verilmiştir. 
Hatip söz söylerken amele fırka
sı sıralarından infial sesleri yük
seliyordu. 

Henderson, Adisababadaki A . 
meıikan mümessilinin ika -
mctgahma 700 Habeşlinin iltica 
ettiğine şahit olduğq.nu beyan 
etmiştir. 

Üç gün sonra Amerika mümes 
sili, İtalyan makamatmdan mül
tecilerin hayatlarına dokunulma· 
yacağı ve kendileri hakkında 
nisf et dairesinde muamelede bu
lunacağı hakkında teminat al
mış olduğundan mülteciler dışan 
çılmuşlarsa da o anda üzerlerine 
hücum edilerek adeta hayvan gi
bi boğazlanmışlardır. 

Henderson, ltalya hükfuneti
nin hu hadiseleri katiyen tekzip 
etmemiş olduğunu ilave etmiştir. 
Hatip, İngiltere hükUmetinin bir 
tahkik komisyonu gönderilmesi
ne dair Necaşi tarafından yapıl
mış olan teklife müzaheret etme
sini istemiş ve demiştir ki: 

"- İtalya, Adisababaya bir 
tahkik komisyonu gönderilmesi
ne müsaade etmekten imtina ey
lediği takdirde Milletler Cemiyeti 
50 millet namına infialini beyan 
ve izhar etmelidir.,, 

KURUN - Biz bu telgrafa şu ma-ı 
lumatı lave edelim: Geçen hafta için
de İngilterede Lordlar Kamarası a· ı 
çıld!ğı zaman memleketteki mevki 
ve nüfuzu malum olan Baş Pesk,)- / 
pos, Habeı:ıistanda yapılmış olan 1 
katliamlar hakkında hükumete bir 1 

i::tizuh takriri vermiştir. Takrir ve- ı 
rildikten sonra, maksadım anlatmak I 
için Baş Peskopos bir nutuk söyle· 
miş, Adisnbabada Mare.~al Gtazia-

1 

ni suikastından sonra yapılan me
Z()limi f]iddetli bir dille takbih ettiği 
gibi, manası ancak vakıf olanlarca 
takdir edilebilecek kinayeli sôzler de 
söylemiştir. 

Hükumet namına cevap veren, 
hariciye müsteşarı Lord Plymouth, 
katliamlardan dqlayı iki üç kere ale· 
ni teessiif izhar ettikten ve o da 
Baş Peskopos gibi üstü kapalı bazı 
sözler söyledikten sonra Times ga
zetesinin, müzakere gününden bir 
iki gün evvelki nüshasında neşredi
len mezalim raporunun doğruluğu
na İngiltere l:ıükumetinin tamamen 
kanaati olduğunu ima eder yollu 
ifadelerde bulunmuştur. 

Muzakereleri takip eden günde 
Times gazetesi Londradaki Habeş 
elçisi Martin'in uzı..:n bir mektubu

nu neşretmiştir. "Habeş imparator· 
luğu elçiliği,, başlığım taşıyan bu 
mektupta, İtalyanın gerek Habeş 
seferi esnasında, gerek Mareşal Gra· 
ziani suikastından sonra yapılmış o· 

1an mezalimi azami şiddetle tasvir 
ettikten sonra İngilterenin ve bü
tün hristiyan dünyasının asabiyeti
ni tahrik edecek şekilde sözler söy
lemiştir. 

Herhalde bir taraf tan İngiliz A
vam Kamarasında, Diğer tarafta,1 

Lordlar Kamarasında İtalyanın Ha
beşistandaki icraatı aleyhinde yapı· 
lan bu tezahürat, İngiltere ve İtal
ya münasebatınm henüz normal bir 

safhaya girmekten uzak olduğunu 
göstermektedir. 

KURUN 
AEONE TAlllFESI 

içinde 
iHenılı·l•ct 

dışında 

A~·lık J.;o 27.:i 

3 a.' Irk 400 ;;;o 
G f\'.''lıl• 750 ı 100 

Yıllı.k HO(I 2i00 

Tarifesinden Ba!knnlnr lçin uyda otu1.ar k•t• 1 
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Maarif Müsteşarı 
lzmire gidiyoı· 

Ankara, (Telefonla) Maarif 
müsteşan B. Rıdvan Nafiz İstanbul 
yoliy1e 1zmire hareket etmiştir. 

Müsteşar İz.mirde, satın alınan A
merikan kolleji binasında açılan Köy 
Eğitmen yetiştirme mektebi işlerinin 
tanzimile meşgul olacaktır. 

Kabil'e gidecek bir 
doktorumuz 

Ankara, (Telefonla) Tıbbı 

adli doktorlarımızdan B. Şakir Afga
nistanm Tababeti Adliye ve ruhiye 
profesörlüğü için angaje edilmiştir. 

B. Şakir yakında Afganistana ha
reket edecektir. 

At yarışları başlıyor 
Ankara, (Telefonla) - Ankara 

at yarı~lan 2 mayıs pazar günü baş
lıyacak ve 20 haz.;rana kadar devam 
edecektir. 

ÇOCUKLARA BA.I!IS YASAK! 

Ankara vilayeti 18 den küçük ço
cukların yarışlarda müşterek bahse 
iştirak cdemiycceklcrinc karar ver
miştir. 

Maaı·if Vekili köyleri 
teftiş etti 

A n k a r a, (Telefonla) - Maa -

rif Vekili Bay Saffet Arıkan, yanın -

da ilk tedrisat umum müdürü Bay İs

mail IIakkr olduğu halde, Ankara ya -

kinindeki köylere giderek köy mektep

lerini ve geçen yaz yetiştirilen köy e -
ğitmenlerinin çalışmalarını tetkik et -
miştir. 

Yeni harç tarifesi 
Belediye, nakil vasıtalarından bir 

harç almaktadır. Harç tarifesinin değiş
tirilmesi etrafında bir müddettenbcri 
yapılan tetkikat bitm:ş, yeni tarife ha
zırlanmıştır. Şehir Meclisinin tasdikin
den sonra tatbikine gesilecektir. 

Yeni tarifeye göre bazı vesaitten a
lman harç indirilmekte, bazısından alı

nan harç da ziyadele~tirilmektedir. 

Sucuklara yapıştırllacalt 
etiket 

Perakende ve toptan satılan sucuk 
ve pastırmaların üzerine hangi nevi et
ten yapıldığını gösteren bir:r etiket 
yapıştırılmasına belediye daimi encü ~ 

menince karar verilmiş~ir. 

Etiket yapıştırmıyanlar cczc::ılandm -

lacaktır. 

Galata yolcu salonu 
Galatada yapılacak yolcu salonunun 

planr belediye fen heyetince {;i:..;ülmüş. 

imar bürosu tarafından da tetkik edil -

miştir. 

Harita tasdik edilmek üzere Şehir 
Meclisine verilmiştir. 

Şehir Mecli sJ t Nisanda 
toplanıyor 

Şehir Meclisi 1 nisan perşemb~ gü

nü saat on dörtte nisan devresi içtima
larına ba§hyacaktır. Meclisin !>U sefer
ki devre içtimaı on heş gündür. Aza -
lara dün davetiyeleri gönderilmi§tir. 

Kadın Şairler Gecesi 
Eminönü Halkevi tarafından tertip 

edilen kadm şairleri gecesi dün akşam 

saat 20,30 da büyük bir kalabalığın 
iştirakile yaprlmı~tır. Evvela M. Tur

han Türk edebiyatında kadın ~airlerin 
aldığı mevkii izah etmi:s; daha sonra 

Yahya Saim bir şiir okumuş ve Şükfı

fc Nihal bu mevzu etrafında bir kon
ferans vermiştir. 

Toplantının ikinci kısmında da Hal 

kevi üyelerinden Halit Bayır Div:ın c. 

debiy'ltmtla Türk kadın şairleri ve e

serleri hakkında izahat vermifl, Dayan 

Bedriye de bir iki şiir okuyarak top_ 

Jantı bitirilın!!1lir. 

Çöpler deı?°ze 
Çöplerin denize dökülmesi •ı af ın -

da Dahil:ye Vc!diletinin emri JCn b::-le
rliyeye t~bliğ etlilmi§tir. Bunun üz r:ne 
valinin riyasetinde belediye reis muavi
ni Bay Ekrem, fen heyeti müdurı.i Bay 
Hü:mü ve mühendis Day Nusret topla
narak bu hususta iki s:ıat ka~"r gü;·ü~

mü~lerdir. 

M.:vunalar tedarik edildikten scnr::ı 

çöpler:n kısa bır zamanda denize dö - I 
külmesine başlanacaktır. 

Balkan bozgunundan 

__ k_i_m_l~r Te~a~~~l_d_ü_r?_I 
B1:1 zabit esasen yol bulup çıkarıl -

ması mümktin olmıyan haritasmı açar, 
nereye gideceğini, ne yapacağını bir 
türlü kestiremeden rastgele yola çıkar, 
:ıuraya, buraya sorarak, yahut top ve 
araba izlerinden gideceği, istikameti 1 
bulmaga çalışarak gider, büyi.i~ 7-orluk- I 
)ar iç.:risinde bir kıt'a ile karşıiaşır, on- j 
dan sonra üç, belki de altı s1cıt evvel 1 

verilmiş olan emri tebliğ ederdi. Bu de· 
fa gelen emir veya haberle fırka(!<clordu) 

sunun hiç münasebeti olmadığını gören 
kumandan hayretler içinde kalır, fa -
kat umumi vaziyetten, cıvar kıta -

ların halinden haberi olmadrğı ıçın 

başka türlü bir karar vermeğ<! de ce -
saret edemez, yahut "Neme lazım. Ma
aeınki böyle emrediliyor!., diyerek ken
di teşebbüs ve kararından vazgeçer -
<li ı 

Fırkalar dahilindeki emir tebliği işi de 
yine bu tarzda, fakat daha küçük mik
yasta cereyan ediyordu. Emirler ekse -
riya piyade, bazan süvari nefeıleıi va -
sıtasile t~bliğ olunuyordu. H::ılbüki ci-

het ve istikamet tayinin·den, hatta ba -
zan lakırdı 5Öylemekten bile aciz olan 
emi:-berler akşamdan yola çıktıkları 

halde sabaha karşı emri yerine götürür. 
yahut hiç tebliğ edemeden geriye dö -
nerlerdi ! 

Emir zabitleri ile yaverlerdcn bazı -
larının tarzı hareketleri dikkaı.'! değer 

mahiyette idi. Bunların çoğu verilen 
emrin ehemmiyetini takdir edemedikleri 
için olmalı ki sür'atle tebliğ ve icrası 

ni izale etmez. Çünkü ric'at talimat.na. 
me!erimizde musarrahtır ve icabında 
tecviz edilir bir harekettir. Fakat o ric'a· C 
tin vakit ve zamanile himayesi iktiza e· 
clerı:li ki esasen intizamsıziığa müsait O· 

lan ric'at hareketi bir mağlfıbiyete ,..e 
nih~yet bir hezimet: düşmesin. ~il. 

Ric·atin, Jaha doğrusu hezi•netin se· İııti 

bepler:ni tetkik etmezden evvel Osmarı· ~a 

tet lı ordusunu, dolayısile koca bir milleti 

korkaklıkla itham etmek istiyeı1ıere şu· İda 
racıkta bir sual sormak isterim 

- O korkak deniJen askerler >acaba 

na!itl ?ldn çla Burgaz hattında r.onradall 

tekrar mukavemete ve Çatalcada ise ta· 

savvur edilemiyen bir sebat ve metanet 

göstermeğe muvaffak oldular?,. (2) 

Bu s:.ıale cevap verilmezden evvel nıı 
dUr Napoleon'nun: 

"Mide boş olunca itaat kalmaz.,, 

Sözünü, sonra Köprülü vezirin: 

"Türk ve Müslüman ordusıı düşman· te, 

dan yılmaz, meğer ki başmda hay.dut ~e 

başı olsun.,. ~tı 
dik 
diy 
llıe 
),ro 

Hikmetini hatırlatırız. 

( Arfmsr ı·ar) 

( 1) Ball<an harbini yiiksektl:"n idare 
edenler iç:n ne a j;'lr bir ittiham ! 

(KURUN) 

~il. 
dUr 
tt,11 
~ltı 
dt 

( 2) Bizim büöğimi.ze göre B.:Jkall 
Harbini idare edenlerin en büyük hata· 
ları Rumeli hudutlarının hemen her tıı• 

rafında birden seferberliğin tazr,run ol• ~ef 
lazım gelen i§lerde bile pek kayıtsız dav masını beklemeden hesapsız, kitapsız tıı• 
ranmakta ve çok defalar sür'atli yürü- arruza geçmif olmaktır. Eğer böyle ol • 

~~\J 
yüşe bile lüzum görmiyerek yollarda mayıp da hudut gerilerinde kuvvetler .r. 

müsahabelcre girişmek, yahut karın do- iyice toplanmış ve icabında muntazaıt' •tı 
yurmak gibi mecburi olmıyan şeylerle ric'atler yaparak hütün kuvvetler top• 
\akit kaybetmekten çekinmemekte idi- lu bir halde bulundurulmut olsaydı on• 
ler. dan sonra evvela bir cephedeki dütnt3" 

Ayni fırkaya mensup iki alaydan bi- kuvvetler mağlup edilir, ıonra ctckiner 
rinin ayni emri ötekinden iki, yahut üç daha sonra diğerine karşı teveccüh e · 
::.aat sonra almış olduğu veya hiç de al- dilebilirdi. Bu ıuretle ıon muvaflakıyel 
madığı mükerreren vaki olmaştu 1 Ma- temin olunabilirdi. (KURUN) __,, 
lfım bir hakikattir ki bir emri vermek ---------------
kafi değildir. Bu emrin vakit: ve zama
nı ile yerine yetiştirilm:ş bulunması da 
lazımdır. 

Zannederim ki civar fırka ve kolor. 
dulardan mc:lür.ıat almak pek az ku -
rnandanlara nasip olmuştur. Ve gariptir 
ki ayni kolorduya mensup iki fırkadan 
birisi muharebeye tutuşuyor, hatta 
saatlerce muharebe ediyor; nihayet 
mağllıp olurak ric'at e.yliyor ve muzaf. 

Tramvayda para çarpan 
cezaya çarpıldı ! 

Karaköy tramvayında Serkisin p3' 
rasını çarpmaktan suçlu Mustafa oğ· 
lu Mehmet Ali, dördüncü cezadıı.. ar 
meşhut suçlar kanununa göre yapılafl 41tı 
duruşmasında, yankesicilik suretiJe 'Ur 
para çalmaktan bir sene, altı ay bil• ~. 
pis cezasına çarpılmıştır! . ·~c 

fer olarak ileriye gi<liyor da bir, niha. ----------------

yet iki saat mesafede bulunan diğer fır- :•••••••••••••• .. 
kalar vaziyetten ve ahvalin cereyanın . • tile 
dan hc:berdar olamıyor, yahut haber aL Deniz y o 11 arı 
mağa lüzum görmüyordu. Acaba o tel-
graflar, teelfonfar, helyostalar, muha - i Ş L E T M E S i 
bere postalan, işaret flamaları ... nerede 
idi? Ve eğer bu usullerin ve tedbirlerin 
harp sahasında tatbiki mümkün olmu_ 
yor idiyse bu gibi maddelerin talimat • 
namelere, nizamnamelere girmesıne, ya. 
hut bu gibi maksatlar için ayrıca fen • 
ni kıtalar teşkilatına, bunlar için birçok 
paralar sarfma ne hacet vardı? 

Hakikat halde ordumuz harp saha -
smdaki ihtiyaçkrım takdir edemediği 

~iti mevcut vesaitinden hakkile debil· 
hatta cüz'! bir derecede bile ic;tifade 
edem<'di. O halde düşmanın vaziyet ve 
tertib:ıtrnı keşfetmeden, pek a~ağı bir 
kuvv:-tlc, he::n de müteferrik ve irtibat. 
sız bir surette, mütcvekkilen taarruza 
geçen o;:dumuzun moı.ğlfıp olmaı;ma ne. 
den hayret etmeli? 

(Yazık değil mi o harp fcnr.ine ki 
milyo·1larca insan karıma mal olan, b:r
ço:.- te::rübelcrin ameli zübdesini, na . 
mUt.enahi lı;;yrct ve fcdakarhkların hu. 
tasasını tqkil C'<len her kaideai gayri · 
m::.kul bir tc .lbiri:ı kurbanı, iktidars::: 
bir elin oyuncdt;ı olsun! - ( l) ) 

Şuna emin olalım ki ordumuz Bal 
kan h::rb'.nrJc ı;;ılip dahi gelmiş ols:.y . 
dı bütün bu noksanları ve i0Jaresi.zlil: -
lerle yine per; an olacaktı. ç;inkü or . 
du yine cephanesiz ve erzab:ız, müte 
fcrrik kcllar y1n~ muvasalasız ve irti . 
bats1z kalacak. yine süva;:ilerimiz, ke . 
§İtlerini d!)ğru yap<:mıyacak, topçulan. 
ınız yine ça:nura batıp c:ıkamıyacak, ha
.,ılı harp sahası yine karmakan§ık bir 
peris.,nlı'.< manzarası an:edece1i:ti. 

Halbuki ric'at orciusunun harp kıymeti! 

Acenteleri: Karaköy - Köprübat: 
r et _.2362. Sirkeci Mühürdar Zade 
W•• Han telefon : 22740 --•ı 

1 rabzon Postaları 
Pazar, sah 12 de Perşembe 16 
da. 

/2mir Sü,.'at Posta~ı 
Cumi:ı.rle!) 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlaı 

Diğer Postalar 
Ba.rt~r• 

lımit 

- Cumartesi, 
Ç~rşamba 18 dt>· 

Pazar, Salı . Per· 
şen~be 9.30 da. 

"1udanya - Pazar, Sab, PerşerıJ 
be. Cuma 8.30 da· 

3andırma- Pazartesi . Sah 
Çarşamba , Pe~· 

§embe. Cumartes1• 

20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 d 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 

İmroz - Pazar 9 da 
rR ABZON ve MERSiN 
~arına kalkrf günleri 
maz. (1704) 
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arahataydaki sürek avından 
sonra Mongolistana dönüş: 
engiz, ilerisini karanhk görüyor~ 

llba1annda yıldız lfa,nıW o1aa1a1, be 
r1ade muamele soreol•rcllı. Kakamlaı 
... , U de k•panıı ..at11 fl,ratlan 111. 

• Sterlln 
•Dolar 
•Frank 
• lJret 

PARALAR 
GHl - Pezeta 
1:.?! 7;; •Mark 
114 - • ZloU 
~,; - • Penıro 

28 --
2'l -
23 -

O• 

ve -37- • Belçika Fr. 84 - • lAy 14-

il Cengiz, Karahatay arazisinde yapı -
e- 'ıtı. n. büyük sürek avını takip ederken, 
f1· JI tıbalarını katiyyen izhar etmemittir. 
ti k llcat, en küçUk ıeyi, en küçük hare -

tti bile gözden kaçırrnamııtı. Sevk ve 
• idareye tabi olanların hal ve tavırlarile 

~ları sevk ve idare edenlerin verdikte
~ eınırleri ve talimatı, ıdaima göz önün
~ bulundurmuıtur. Şimdi kocayan Cen 

a· tız, ç~l~ına dönmüı olan biçare mahluk
. tın ıçıne sokuldukları en dar daire içe· 

et ~ine, ilk olarak giriyor. Fakat, bir e _ 
de kılıcını, öbür eJinde de yayile oku

el :~r·~utuy~~· y~rmağa koyul.uyor. öl • 
uyor, olduruyor. Az tehlıkeli ve az 

~ti hayvanları araıtırmıyor, bilakis 
tıı tehlikeli ve en vahti hayvanlara dö

n- ~ilyor. Şahsan avlanmağı yeter görUn
ut ct, Prenslerle beraber bir tepenin üstü· 

~t Çıkıp, oradan, müteakip kanlı vak'ı-
d rı, kanlı vak'alann sürüp gitmesini 
diklcatle ve merakla ''ıeyrü tema1.1,, e
~ror 1 Artık, rütbelerine göı e, ordu 
l(tnsupları avlanmağa salıveriliyor: 
dt 0ngol ırkının imparatoru Ceneiz Han 
~ 11 sonra prensler :de kifi derecede öl-
1 Urd Ukten sonra, sırasile, önce gene • 

• DrabmJ 
süren bu ziyafette, yemek ve içki, • tsvtçre Fr. 

22-
57:, -

•Dinar 52 -
Yen 

- boyuna tıka basa yenilip içildiği! •Leva 
halde - bir türlü tükenmek bilmiye _ nortn 
cek kadar boldu 1 •Kron Çek. 

23-
66 --
7:; -

• Kroı:ı ı.vec 32 -
• Altm 10.U -
• Banknot 24.S .. ı ·Şilin Avuı 

Boyle avlar, her sene ıonbahar ı----------,....·-----I 
mevsiminde yapılır. Senenin diğ~r mev-

23 -

ÇEKLER 
simlerinde, tek vahıi hayvana bile do -
kunmak, yasaktır 1 . "' ~ 

.Cengiz Hanın orduları, döıt sene 
harpteydiler. Ve bu harp seferlerinde -
ki şa§ılacak şey, şuydu, ki: Onlar, sa -
dece yabancı memleketleri zapt ve isti
la etmekle kalmayıp, bu zapt ve istila 
edilmiş memleketlerde fevkalade akıl • 

• ı..ondra 61S - • vtyaı:ı.a 4 2"26:> 
• Nny~ O 7900 • UadJ10 ll ü 9 
• ParU li ZOi5 • BerUıı 19660 
•Mili.Do 15 0162 8 Var,cmı ( 1666 

• Brt1lc.eal ' 6 960 • Budaııetta ' QO.)() 
•Atına 88 4~ • enıu.. ıos oo 
• Cenew. 3 4G'J2 " ~lrrad 34 621:> 
• llot,. G4 '°12 • Tollollaauı 2 77(() 
• Amaterd&m 1 «40 • Mosko•a 2! 63 
• f'n.t 2'2 6GM * Stoklıolm 3 1383 

h devlet adamları &ibi kanunlar da tat· 11-----~-----------I 
bik sahasına ıeçirdiler; ve bu kanun • E 8 H A M 
ları, vakit geçirmeden, zapt ve iıtillyı it Bankll11 2UO l'ramn1 

• Anadolu 23 ~ • C!ıneato 1us 
müteakip, derhal mer'iyet m'!Vkiine ReJI ,- Oa.)'Oll Del 

koydular. Bu iti, bir ıUıt bile ıeciktir· .. H .Aw- ' ..,.r. a,,-oc.., .- &rlıı DiL .-
mediler ! Merkez Rıuıll 98 50 BaJ,. .-

Eğer Cenıiz Harun miraaçılan, onun U. 81corta .- farlıı m. - -
soyundan ıelenler, böyle onun eibi ha· z--Pon __ ,,_m_0_11e1 __ ._-__ Te_ı_e1_. _____ • 
rekete devam etıelerdi, Monıollann 

cihangir devleti, bir yüzyıldan daha 
fula devam ederdi. Ukin, lrendiıinden 
sonrakiler, yasaya pek CSyle kulak aa • 
madılar. Ve kocamıt, zeki Cengia Han, 
bunun böyle olautını evvelden gör • 

ıatlk .. aztar Tahviller 
• 1133 'Lffcır. J 19 M Clelrtrtlı 

• • • • D 18 96 l'ramY&J 
• • • m 18 8~ Rllıtım 

lltill.Dahın 96 • A.udofa ı 41 2;; 
l:rıul btık 09 ~ • Anadolu n 41 2:> 
tm " 11 .- ~ U&detu m 

Haydarpaıa Limanı araziıinde kain eski Rıhtım binasındaki s No. lu ya .. 
zrhane aylığı muhammen 2500 kurut mukabilinde ve bir sene müddetle açık art• 
tırma suretiyle kiraya verilecektir. Açık arttırma tarihi 8-4-1937 ve saat 15 
te Hay.darpap Devlet Demiryolları Bir inci İtletme Müdürlüğünde icra edile • 

.cektir. Taliplerin muhammen bedelin yü zde yedi buçuk muvakkat teminat akça· 
siyle gereken kanuni vesaik ile beraber mezkur gün ve saatte hazır bulunmala· 
rı ilan olunur. (1695) 

Kapalı 2arf usuJile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Malat ya istasyon tesisatından olan 535 mdre 

uzunluktaki yolun parke tat kaldırım in f&atıdır. 
Ketif bedeli "25.715" lira "85,, ku ruıtur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındrrhk işleri genel ıartna mesi 
D - Fenni şartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hülasa cet veli 

isteyenler bu evrakı (130) kuruı bedel mukabilinde ıose ve köprüler re
islifinden alabilir. 

3 - Eksiltme 12-4-937 tarihinde paazrtesi gUnü saat 11 de Nafıa Ve • 
kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Ek siitme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 1929) liralık muvakkat teminat 
vennes~ ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev • 
fikan müteahhitlik vesikası ibraz ~tmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten bir uat ev • 
veline kadar komisyon Reisliğine makb uz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (695) ( 1662) 

lstanbul Belediyesi ilanları : j i.aO lUer, ıonra yüksek rütbede kuman • 
ta- ~ar! Erkindan sonra ümera, ümera
U· ~ sonra zabitan ve en ıonunda da 
ol- 'elerler ı • • • Kanalizaıyon inşaatında kullarulm ak üzere alınacak bir tane kamyonet açık 

müt gibi bilmiıti 1 
• 8. EnuMJııı D6 Mtlm•Ml.J A '3 20 

ta- • • • ekıiltmeye konulmuıtur. Bu kamyonete 4200 lira bedel tahmin olunmuıtur. 
Cengiz, av ıdönüıü memleket yolu~ 

.ı · ~ Cengiz, gene ağız açmıyor, tekdir da bir kere daha kendi "Hayat eaeri,, ni Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kıınunda 
,~•takdir yollu sözler çıkarmıyor mu müllhaıa ediyordu. Dönüıle glSrden ge· :-------.----.----.. yazılı vesika ve 315 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7-4-937 

ından? Şimdi,. bilikisl çiriıten sonra, yaılı harp arkadaılanna, T k • Cama..._. PAZAR sarpmba günü aaat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1612) 
ko:ayan hükümdar, artık sunrık o- olaufa boyun efmit bir halde, f(>yle 8 VJm U Mart 28 Mart 

~uyor; susarak ve müıahedelerini dedi: =-----..ı' 4 M· rt.m 15 M· rem 
frn dalıın muhakeme ederek, otur - - Bizim vaziyetimiz de, baıkaların- GUD dotulD ~ S2 5 ~O lstanbul 2 inci icra memurluğundan: 
~Yor artık... Onun, ~ok teY cörmüt kine dönecek muhakkak. Sözümü ku • ~°:u,ba.::.. l 8•29 18 SO 
'ltleri, fimıekleniyor, .afzından telr • laiının küpe edin. Olacak ıey, daima otı. D&IDUI ı ~ ~ 1 ~·~ 

Alinin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bu
lunan ve tamamına (472) lira krymet takdir edilen Kumkaprda Kazganisanl lh~lukdir Çr1<ıybt timdi 1 Cengiı:, oldufu gibi olacak. Hiç farlrsı.ı 1 Beni DWl4I aaı.aae &Ş,.SO ı S 5 l 

ıtfıifııt1t kadar hiç elin~ C~~n\fyeh fft'- dediydi, diyecekler günün birinde: 0 • ÜfUD D&IDUI 18,29 18 ~0 mahallesinde Cami çıkmazı sokafrnda es ki 29 yeni 3 No. lı bir tarafı Hüseyin 
veresesi menzil ve bahçesi bir tarafı Ar tin bahçesi bir tarafr bostan ve tarafı ra
bii cami sokağr ile mahdut maa bahçe hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. 

ttz elde ederek, o zamana Jiadara hiç gullarımu; ve torunlarımız, ipekli elbi- Y'ata:ı aamuı 2001 2002 

aJri otmryan bir ıe1dlde yakından gör- seler giyecekler; hatin tabiat manzara • r~ ıuaım 4 ~~ •·~~ 
~!tUr: BütUn zabitlerini, onlann kor- lı memlekettte ömür tUketmelrtenae, aı- 1'dm ll&lan cUaJ•rt 279 27 8 
l~zluğunu, soğukkanlılığını, hal ve cak, müllyim havalı memleketlerde ya• :.. _____ _. ____ ,_ ___ ..! 

Mezkur gayrimenkule bahçe kapıs ından girilir. Bahçe dahilinde bir kuyu 
su ve salat bir helbı ile altı meyva fid anı ve arka cihetinde bir kapısı vardır. 

Bahçe~en hanen~ içerisine girildikte ze min kat: Malta döteli ve gömülü küpü 
bulunan bir ta§lık üzerinde yüklü dolap lı bir oda ile camekanlı diğer bir küçük 

~ıyeti derhal kavrayıt kabiliyetlerini, pyıcaklar. V efaklr, hayran olunmafa 
~•::.retlerini, silah kullanmaktaki ma • deier Monıolistan kadınlarından yilz 
retlerini, hareketlerini tanzimde' ça - çevirecekler ve ıibel, yumupcılr ya • 

~iklerini, .... Cenıiz, bütün bunlan, bu hancı lradmlln tercih edecekler; tim • 
~ ~le avının bilhassa bu son safhasın- diki halin akıine, onları alacalrlar. T.a
' gördü karımnda: Elle tutulur de- mamiJe deliıecekler. Ve, bizim, timdi 

tccde vuzuhla, sarahatle, apaçık! malik oldufumuz bütiln bu ıeyleri k~n
~ 'Su çılgıncasına, kudurmu§caaına bir dilerine nasıl temin ettiğimizi, açlıktan 

lldu ! nasıl kıvrandıfımızı, aza nasıl kanaat 
ti! Belliydi, ki takımlar ve bıılarında • ettifimizi, ıusuzluktan nasıl yanıp kav· 

tr, "Arzın Efendisi,, nin cözJeri ken- rulduiumuzu, nasd acı çektiğimizi ır· 
llıerlerine dii1dmit olduğunu gözete· tık ha,brlıyamıyacaklar. Bütün bunlın 

' cesaret ıöıtermek~ "Hayyaııı Na- kendine temin eden biıleri bür.biltün 
"4 ın göıterebileceği ceaaretin en ıon unutacaklar. Vücutlerimizin baıtan a

dtne vınyorlırdL Bu artık bir av ol- ppya yaralarla kaplı oldutunu akılla • 
tan çıkmıJt glldyıtörler milcade • nna bile ıetirm.iyecelrler. Hatti. belki 
haUni almı§tı, adeta: Oyun tektin- de bizim bu halimizle alay etm'lrten, 

1 Arada bir, silah11z ellerile vahıi hepimize gU1mekten, topumuzla eğ • 
lukl:rdan birini yakalayıp, kavra • lenmekten çeJrinmiyeceklerf 
k, boğazını sıka arka boğan, yer - Cenıiz Han, bedbin olmuı~r. Ko • 
Yere çarpın Mongol kabile batkan- cayan hUlrUmdar, mamakılh beclbinlet-

. d.-_ göze çarpıyordu. Bu, tat devrin· mittir! ( .ma •""1-'Y) 

Yeni çıktı 

tlk adamların hayvanlarla mücadele ---------------
linin canlandmlıJr, tekrarlanııı ma
tti:ıdeydi 1 

,-=-GOnlOk-===ı 

RADYO 
oda ve zemini çimento bir mutfak ile mutfak arkasında üstü galvanir oluklu 
saç örtülU bir odunluk ve bir mndiven altı dolabı vardir. 

Birinci kat: Bir gofa üzerinde yük 1ü ve dolaplı iki oda ile bir heU ve so • 
ıL-===--==· Programı fada bir dolabı vardır. Bina ahpptır: 

öOLIC Nıı:'RlYA.TI: Umum mesahası: 184 m2 olup bunun ~6 m2 krsmı iki katlı bin~ müteba-
Saat 12,ao PWcla 'l'llrk mUlllldll ı2 50 kisi bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi 

Havadta. 18,0IS KuhteUt pl&k ~. u'.oo açık arttırmaya vazedilmiştir .... 
Son. 

A.Kf.Urf .NJ:ŞlltTA.TI: Arttırma peşindir. Arttırmaya ittir ak edecek mütterilerin kıymeti muh~:n-
Saat 18.JO PJ&Jrıa dua mWdJdtf. 19,30 menin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 

Şehir Ttratroeu komedl kllllll (Kuyumcu ve hamil olmaUirı icap eder. Arttırma prt namesi 26-4-937 tarihine müsadif pa-: k&c::~::...ı IU lleyett. 20,30 zartesi günü dairede mahalli mahsusun a talik edilecektir. Birinci arttırması 
er arapşa aıtvteT. 20,i5 'h' .. d"f . .. .. d . . d 14 16 k ela F~t .aa ıae;veu. Saat Q&rl. 21•10 orkea .. 10-5-937 tarı ıne musa ı paz2rtesı gunu aıremız e saat ten ya a r 

ıra. icra edilecek birinci arttırmada bedel. kıymeti muhammenenin 7o 7 5 ini buldu • 
22.ı5 AJ&u .,. borsa !ıaberlert ve ert~ ğu takdirde üstt: bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın tac:hhüdü baki kalmak 

" gllriUn prosramı. n.ao Pllkla eololar o- .. d h d' d'l k 2 5 937 'h" .. dil pera ve operet parçalan. 128,00 Snn ' uzere .ar.~tırma on be' gun a a tem. ıt e ı ere 5--:- :-- . tarı ıne ?1u~a 
111ı giınu saat 14 ten 16 ya kadar Daıre de yapılacak ıkıncı arttırma netıcesınde 

IST ANBUL BELEDIY!'.$1 

Şehir 7 lgatroau 
TEPE BAŞI 

DRAM KISMI mmınmın 
Bu ak§am ıaat 

en çok .arttıranrn üstünde bırakılc:ıcaktır. 2004 numaralı icra ve İflas kam.munun 
126 ıncı madesine t:vfikan haklan tapu siciJlerile sabit olmıyan ipotekli ılacak-

\' c doğrusunu isterseniz, korkunç 
boğl\zlama, kısaca bir itti bu! 
~akat. ya~ı ilcrliyen Cengiz, ne iıte
ıı.i tamamile biliyor: Bu olan biten
ayni zamanda askerlerine mükem • 

Dün ve Yarın 
Tercüme KUlllyatı 

No. 61 

~ KRAL LiR H ,. 20,30 da ~1111 
• Yuan: W. Shakes 

larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile 
faiz ve masarif e d:ıir olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev

rakı müıbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu ılciıterne sabit olmıyanlar 111\ıı bedelinin paylaımasmdan hariç kalırlar. Mil· 

terakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ile delli • 
liye resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 ıenelik vakıf 
icaresi taviz bedeli müıteriye aittir. Da ha fazla malumat almak istiyer\}erin 
934 5719 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları ilan olun ur. (1 i03) 1 bir antrenman:iı; emsalsiz Lir id • 

1 

• • • 
llu lranlr, kıyasıya sürek ııvı, gün • 
' sürdü. Sonra, sok eski bir Mon • 
atletine uygun olarak, küçük ya1-

~tenslerle "Piyr" denilecek yclşta ih-
.tlar, Cengiz Hanın önüne gelerek, 

kalan, ürkmü~, tltriyen zavallı hay
atın canlarını bağı§laması husuıun· 

~alvardılar. J3u rica, Cengiz Han ta· 
dan lutfen kabul edildi 've ürkek 
lc bekleşen mahluklar. serbest bı • 
!dılar. Sonra da avcılar. kolları ıı -
J>, öldürülmüş hayvanları topladı -
~erlerden kaldırdılar. 

baha !l9nra da gene tarihin kaycet -
en 'büyük ziyafetlerden biri, çekil

bnnya tarihinde emsali, ancak u -
\ llıadıya araıtırmalarla bulunabi -
~ olan bir ziyafet: tnkıtaau; 8 gün 

MARSEL PRUST 

Haydar Rifat 

Vikont'un ölümü 

V AKIT K1TABEV1 

peare, Türkçesi Se- 111 
niha Bedri Göknil 

Fransız Tiyatrcıu OPeret Kwnı 
Bugün saat 14 te Çocuk Tiyatroau 
DOCAv·ı,.4 SELMA. Yaran: Halit 

Fahri, Müzik : Fehmi Ege 
Alcıam saat 20,30 da SAZ - CA.Z, 

Yazan: Ekrem Reıit, Müzik: 
Cemal Re;it 

Dr. lhrahirn Erdeniz 
Birinci aıruf Çocuk flıltabklın 

mUtehınraı 

:ı:m::ı::: r:m:nıım::r.:::ı::n:::ns:::mnn:. 

K UR U N ..., 1 Cengel kitabı 
GVNDELIK SiYASi GAZETE 1 Rudyard Klplin 'd e 
l.iauterulr.a ıtônder11en yazılar, ga.ıate- • g 

fe gtrm~k lçtD lııe, zarfının lôtestııe ((&· dihm Z8 ~eviren: 
•teı kellmeat vazttmaııdır. rlurettln Artam 

Kal'f&lık ı.uyeo okurlar. mektuplarına 
10 kurufluk pul koymalıdırlar. 

tl&aılmıyu yazılan geri gOndumekteo, 
IPycrıetltz )'Ollaıımıt mektupların 1ctııe 

lsonuıan parala:'ln kaybolnıumdaıı, Ulı:ı 

Olarak tıkan yazılardan dolayı. direlrter • 
IUk, llltflne aoru torgu almas. 

İngiliz edebiyatının şaheserleri 
araamda olan bu e!er Ulus neş
riyatı arasında çıkarılınıgtır. 1 

::::a::ı:::m:mmr.::::-.::::::anm:nnıRIClii 

Haıeki ve Çocuk h<11taneleri ıabık 
milıanı 

Akıaray Millet Caddesi No. "9 da , Günü germi_ş_Bayılar 10 k·uru~tur ' r= SEZ AR ---• 
Her (Ün aut Si dan 18 e kadar Gazetemizde çıkan yazıJarla l'Nlmlertn f Dün ve Yarın tercüme külliyatındandır 

.. __ •h•a•ı•t•al•a•n•ru-k•a•b•u•l•e•d•e•r. ___ .,
1
'= ller bakin Mit kPndlal ~dlr. ! Fiyatı 40 kuruştur 



'iti_ MAlt1'\'1937 

(Ankarayı ziyarete hazırlanınız) 

Kömür 
• 

Sergisinde· 

En kullanışlı, en iktisadi, 
en ucuz ve memlekete 
en faydalı teshin aleti 
seçilecek ve Türkiyede 
kullanılmasını tamim 

için kolaylıklar 

gösterilecektir. 

Kömürle işleyen vasıtaların en iyi 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. B.K.S. 

23 Nisan 1937 Açılış tarihi: 

Tiirkiye büyiik millet meclisi idare 
lıe)rctinden 

1. - Büyük Millet Meclisi otomobilleri Jçin (600) teneke benzin kapalı 
?.arf usulil ile münakasaya konmuıtur. 

2. - Münakasa 12-4-1937 Pazartesi günü 11aat 15 de Büyük Millet Mec
Hsi idare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat evvel zarfların tevdii 
lazımdır. 

3. Muhammen bedel (2670) lir~ır. 
4. - Muvakkat teminat (200) lira dır. (Banka mektubu olacaktır.) 
S. - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden bedel

siz: olarak alınır. (671) (1587) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye 

6. ıncı 
kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

keşide 11 Nisan 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan/937 günü akpmma kadar bUetiJ?i 

'3eğiılirmif bulunmalıda. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ulat 
olur. 

VAKiT Cep Kitapları 
Bu ucuz ve küçük eserleri 

alıyor musunuz? 
Şimdiye kadar çıkmış olanlar: 

Kitabın ismi Muharriri 

Kader Volter 
Olimpiyat oyunlan Lobert 
Klcrans esrarı I -:ıold Galopin 
Yugos~~vyada seyahat (Notlar) 
Şark Ekspresi cinayeti Agathachristie 
Etrüsf; Vazosu Propermerime 
Her memlekette Muhtelif 
(Birkaç gün) 
Son korsan Fon Lükner 
Kafkas hikayeleri Aleksandr Kazbck 

Mütercimi 

Asım Us 
Vildan Aşir 
V. G. 
Asım Us 
V. G. 
Hayd< r Rifat 
Muhtelif 

Fethi Kardeş 
Niyazi Ahmet 

Fiyatı 

15 
10 
20 
10 
20 
20 
20 

20 
10 

Az basılmakta oldukları için buntaıı tedarik etmekte istical gösterin. 
Bu ktiçiık ve zarif kitaplar, ciltlewnefe ihtiyaç göstermeden k•:.itüphane
nizde yer alabilir. 

VAKiT lt~:ü;ıha:ıcsi:· Istanbul Ankara Cnddesi Telefon: 24370 

r 65 Yaşındaki Bayanın 25 Yaşında Görünn1esi 
Bütün Dllnya Kadınlarında Araka Uyandırdı 

18 milletin güzellik profesör· 
Jerinden Avrupada V O G 
kreminin sureti istimalini 

gösteriyor 
V O G Kremi genç hayvanabn cevheri ulilerin 

den çıkarılmıt bir maddei müessire ile yapılmııtır. Cild

de tabii kan tevlit eder, gençlik ve güzellik verir. VOG 

kremi kullanan 65 yatındaki bayanın 25 yatında gö. 

rünmesi VOG kreminin büyük eseridir. Memleketi

mizin her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve krem köpüğünden yapılnut VOG pudrumı mutlak 

kullanınız. 

~ 

Dr. Nihad Tözge ~ 
ı ıncı sın T Cilt ·Frengi ve oıoer ı~ 
Zührevi hastalıklar mutahass·sı ;?> 

....,.. T•n••• CemtyeU "•••••• No. •t Y 
Teıeıonı ••••• ~ 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Salı gOnlerı parasız 

ZAYi 
341 senci dersiycsinde Çatalca orta. 

mekteb:nden almış olduğum şaha:ct -
namemi zayi ettim. Yenisini çıkarta -
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Al:met Necmettin 
~V. N. 21533) 

• ; . :· 1 ·,~ 

.. ..~:·:. ~/·.1· , .. 't _. 

----or.----
N l ŞAN YAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

---·- Tel: 40843 

KURlTN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar

1 
Lalelide Tayyare apartımanlarmda daire 
2 numara 3 de h:ıstalarını kabul eder.

1 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasızdır. 

l -

MARSEL OUESSANT 

HAYDAR RIFAT, 

KaragUmleklllet 
lhtiUill 

Faşistlik nedir? 
Mfüolini nereden, 

Nasıl gclmi~tir?... • J 
Nereye gitmek ııti1"" 

oreioO - Operatör 

DH· os . : .ÖNER 
idrar' yolları; ee15o~ükfı..iğJ.:Ye·~ 

ERKEK. LIK 'ttasra11ıc:ıan ·' 
mutena••••• 

Muayer.ch,'ırıe: ffabçl'kepı "nadotu Han 
. lııtrı•• ~ıro'lın~11 ~rpal'ılar Han l\io •. te 

Ev • l~llldAt c:iıddl'~I \'ıldıı Sln<"U•B~ 

1 Göz Hekimı 1 Dr. Cül<rtl Ertan 
Cağaloğlu Nunı<.'amanıye cad. Nl• 

(Cağaloğlu Eczanesi vanında > 

Telefon. 22SM 

t937 1 
1-__. 

---------··--~ı Sahibi: ASIM US -_A ) .,,;·ıoıltt Toku\ ı\yerlım_ıını '-.:o. :l 
Ne.erlyat Direktörü: Refik Ahmet se, . 
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