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Iskenderun ve Antakye Türkleri 
Şayet zorla tabi vaziyette tutulnıak istenirse 

Ele avuca sığ111az bir ateş 
kesilebilirler parçası ' • 

saırocak ırlYıırkDeırnıne ntn<dlaD tavsnye e©l~ırn~a irlYıırlknye CırilDaıro cdloğıru ve suDlhlpeınieır 
lb>Dır $Dyase~De seoaıme'tte çokaırmaığa lYl~ırauşa©ak~oıra SlYlırDyeonneırDlfil maıro'tokô ve at<d!DD 

bnır pcontnka©Ja nstncaın ~@s'lteıre~ekDeırnınn lYlmuycırlYlz 

Siyasi kargaşalıklar l~lndeı l 

280 bin 1ürk 
tehlikede bulunuyor 

Büyük Lübnandan aynlıp Suriyeye 
iltihak etmek için ... 

Trablusu· Şantda 
isyan çıktı ... 

Cenup konışumuz ·sayısız ihlilAflarla 
kavruluyor! 

Türkiyenin nıandası 
altında bir Türk 

muhtariyeti istiyoruz! 
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ber,, Halcbin hinter'Uındsız kalmamasına da gare txırdır 
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Komşrı.muz Suriyenin vaı;_iyetini tabiriyle) ihmal, meydana. koYcır. Bir 

lialledilmiş sananlar yaµılıyorlar.... şahıs, diğer bir insana olan borcunu, 
Gerçi, Fransa, onun istiklalini tanı- bir üçüncü ferde, ancak alacaklısının 
yan bir imzadır attı. Fakat buntİn ne rızasını tahsil ettikten sonra devrede
aüşümneclen taşınmadan yapılmı~ bir bilir. Halbuki Fransa, bire Franklen 
lş olduğunu İskenderun ve Antakya Hüseyin Fanık TANUR 
Türklerine kal"§ı gösterilen (en hafif (Devamı 2 ncide) 

Japon askerleri büyüle bir manevra esnasında 

Devletler Avrupa meselelerile uğraşırken 

Japonya, Çini 
zapta mı hazırlanıyor? 

Bahr(qe nazırı diyor ki: 
" - Şimdiye kadar çok konuşuldu •· Artık filiyata 
geçmek zamanı gı:tldi ı ,, · 

Japonya- -elçisini Çlnden · 
çeke·eeği tehdidinde bulundu 
Tokyo: 25 (A.A.) - Japonya dışba

kanlık mahafilinde söylendiğine göre, 
Japon hükumeti Çin işlerindeki vahame 

Ordumuzun yüksek kumanda heyetine ti ehemmiyetle nazarı dikkate alarak 

cak olan müzakereleri geçiktirdiği tak
dirde Nankinden ayrılacağını Çin hüku 
metine bildirmiştir. 

Japon elçisi. Japon aleyhtarı propa • 

gandasmdan tamamile Çin hükUmeti • 
nin mes'ul olduğunu bildirmiş ve Çin 
hükfi:metini samimiyetsizlikle itham et• 
miıtir. 

B •• 56 k ..ı4ıı. çok şiddetli tedbirler alacaktn. S b k I ili B ug"un er anı- Diğer taraftan bahriye bakam şimdi- a 1 ng z ahrlye Nazırı diyor ki : 

harp ı·ıtı·hak ettı· ~:tı~a~;~y;~: ~~;;;~l~~!:~~:ı!u;~l;i~ Diktatörlükler 
ğini söylemiştir. Japonyznın nasıl bir 

Harp akademl·sı'nde dı'ploma ~:~:;:m~z~racaat edeceğini hiç kimse demokrasiyi 
Japonyanın Nankin büyük elçisi Çin 

tevzii merasimi bugün yapıhyor -~~-=u_:~_.:~-a~_:_i1;:_~ Çt_i~si_si J_i;~_onY_:iı_~:~ t e h dit ediyor 
Yüksek Harp akademisinin bu yıl me 

zunlanna diploma tevzii merasimi bu

gün yapılmaktadır. Kahraman ordumu
za her sene kıymetli rüknler veren aka-

demimiz bu sene yeniden bir çok subayı 
kurmay olarak orduya vermektedir. Bu 

sene kara kurmayı subayı olarak 33, de 

niz kurmayı subayı olarak 7 ve yüksek 

levazım mektebinden de 16 mezun ve

ren akademi ve Türk ordusu bu yeni e-

lemanlarile ne kadar iftihar etse yeridir. 

Bugünkü merasime akademinin bil -
yük salonunda diploma tevzii ile başlan 
maktadır. Merasimi akademi kumanda
nı korgeneral Ali Fuat Erden bir söy -
lcvle açmaktadır. Bu nutku merasimde 
Genel kurmayı başkam namına bulun -
makta olan Orgeneral Fahreddin Alta
yın söylevi takip edecektir. 

Bundan sonra Orgeneral Fahreddin 
Altay diplomaları tevzi edecektir. 

Su topu 
müsabakamız 

Galipll're verilecek kupalar 
Ta/ silô.t spor sayfamızdadır,:, 

Faşist devletlerin tayyarelerine 
karşı koyabilecek hale 

gelmeliyiz · 
Paris 25 (A.A.) - Winston Churchill 

Theatra des Ambassadcursde kalaba -
lık bir samiin muvacehesinde mühim 
bir nutuk söylemiştir. Mumaileyh ez
cümle demiştirk i: 
"- DemokrnsiJcr, faşist devletler tay 

yare kuvvetlerine karşı koyabilmek için 
tayyarelerine acilen hususi bir ihtimam 
göste::mektedirler. Frannz ordusu, dün 
yanın en mükemmel ordusu ve İngiliz 
donanması dünyanın en kuvvetli donan 
masıdır. Fransız - İngiliz dostluğu, 

cihan sulhü için çok bi:ük işler göre • 
bilir.,. 

Hatip, bundan sonra Cenevre müesse 
sesinin daha realist bir siyaset takip et
mesi lüzumunda ısrar etmiştir. Mumai

Mühim bir nııtuk söyliycn sab17c leyh, diktatörlükleri demokrasileri teh 
dit etmekte olmakla muaheze etmiştir. lngiliz Bahriye Nazırı Vinston 

(Devamı. 2 ncide) Çör çil 

Cenevrenin karanna cevap olarak 

Musolini Habeşistanın 
Şimdiye kadar müstakil kalan yerlerinin de 

istilasını emretti 
. r. ısı 4. ::.....::.1-)' !: AZ . ,..,.~ . 
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isken derun ve Antakya 
(Bq taralı 1 lncide) mından da mühimdir. "Haleb, Suriyede 

Suriqe murahhasları 
"Bir şey bilmiyoruz!,, 

diqorlar 

Doğı·u mu, 
...... İİİİil .......... ..,.~-

deflil mi? 
lBlYI nasoD 

'\taKvlm satuşl 
Her :rene ayni ~ktil/t:ti ifitir, ayni 

§ikô.yeti toh.-rarkı.rız. Bu nasıl ta7;vim 
!atma~, bu nasıl, herkesin milli duy
gusuna h{tap etmek... isimleri b ·~ce 
çok kıymctıi, ço1c hürmete değer iki 
cemiyet namına takvim satılıyor. Fa
kat tıaS'll, 

Bu.yyon'un ağzıyle verdiği vaadi me:y- kalacağına göre, bu tehir hinterlandsız Fransa ile Suriye arasında yeni imza 
dana .getirmeden, Türklerin alacakla- kalacaktır!., dcnmeai, yukariki milli.ha- lanan muahede dolayııile 280 bin Tür
rmı Suriyeye devretmeye kalkmış... .zalarla tevzin edilebileceği gibi, daima ~Un bulunduğu İskenderun ve Antak
Bu, Suriye vatanperverlerinin, muh- iyi geçinmek niyetinde olduğumuz dost yanın vaziyeti, ehemmiyetle zihinleri 
telif isyan hareketleriyle Fransaya Suri,elilere de, Halep ticareti için la- işpl etmektedir. Şehrimizde bulunan 
wrdiltleri §&Şkmlıktan ileri gelse ge· kenderun limanında hususi bir vaziyet Suriye murahhas heyeti reisinin evvel
.rektir!- verilir. Suriyenin diğer bir iskelesi de ki gün, İskenderun ve Antakya idaresi· 

Dün Suriye murahhas heyeti sekre· 
teri ve Suriye milli fırkası nüfuzlu er
kanından Naim Antaki ile bir muharri· 

Fak.at yanlı§ hesap Bağdatta.n da tabiatile, Trabluı olacaktır. ' nin - timdi bir nevi Suriye mandası 
4iöner, Şamdan da, Halepten de, Pa- İyi kom§uluklar, ancak iyi siyasi doet altında - Suriyeye devrolunduğu yo -
risten de... luklara dayanabilir. Asla anlaşmaz, as- lundaki beyanatı matbuatımızda haklı 

Böyle alelacele elde edilen bir is- la tabi olmaz ve milliyet guuruna sahip bir infial uyandırmıgtı. 
tiklA1 içinde, Suriyenin encamı kat'i unsurlarla dolu topraklann batka mil- Halbuki İskenderun ve Antakya 1921 
surette hiç de takarrür etmiş değil- Jetten bir devlete fayda deg~il .zarar vere de Fransa ile aramızda aktedilmiş bir 
air. EVvela bir "Büyük Lübnan me- eeklerini bizzat Suriye, Osmanlı devle· muahede ile ileride muhtariyete kavuş
aelesi,, bütün müşkülitiylc ortada- tine ve Fransaya karşı isbat etmiş bu- mak vaadini almış vaziyettedir. Fakat 
dır. Dünkü sayımwla. Bcrutlu d08tu- tunuyor. Sancak Türklerinde de kendi verilen beyanattan, Suriyenin, ileride 
muz Abdüra.hmaıı Nsouli'nin pek iyi efendiliklerine doğru, büyük bir ceht, muhtariyete kavuıması ıeklindeki Fran 
anlattığı gibi, merkezi Şam olan Suri- bir atılma vardır. Nasıl Suriye kendi !\tz vaadinin yerine getirilmlyeceği ma
ye ile merkezi Berut olan Büyük Lüb- hakimlerine karşı ele avuca tuğmadiyıe, nası çıkmaktadır. Yeni Fransa - Suri
nan Cüm.huriyetinin aralanndaki zıd- Sancak Trükleri de şayet zorla mu- ye muahedesini imzalayan Suriyeliler, 
diyet halledilmiş olmaktan henüz pek bafaza edffmek istenirse, tabiatile, ateı Fransa tarafından taahhUt edilen bey
uzaktır. Zira Fransaya. istiklllini ta- parçası kesilecektir. Suriyenin .zaten nelmilel vaitleri de yerine getirmeği ü
mtan ancak Suriyedir. Halbuki, deniz dahili karga§alıklan ve ihtiliflan var _ .zerlerine almamıılar mıdır? Yeni mu
ta.rafını bir eerit gibi kat'eden Lüb- ken bir de bu gaileyi batına çıkarması ahedenin esaslan gözden geçirilecek o
nan, hırlst.iyanlarm ve bilhassa. Maru· cidden akılsızca bir hareket olur. Ayni tursa Franaızlann Suriye hakkında gi
nl ldllaesinin tesiri ile hala Fransa.ya kiyaaetsizlik Türkiyeyi gUcendirmeğe ri§tikleri taahhütleri, müstakil Suriye 
bağlıdır. Suriye gibi iatikWinl ka- bir sebep tetkil edeceği için mUfeddet hükumetinin de yerine getirmesi prtı 
anmak için çarpıfUUldığı gibi, onun- bir siyasetsizlik halinde tecelli eder. vardır. Şu halde itte bir tezat görülü-
Ja mukadderatını da birl~irmek f.ate- yor. 
miyor. Fakat, buranın da içinde: müs- Suriyeliler, hattl Franaanm temenni- ---------------

ıine, Tilrkiyenin raranna, Sancak Türk- K a· ç o· K 
Jftmul&r bilyilk bir yekfuı tetkil edi- terinin milli hisaiyat feveranına bile ba-
;,yorlar \le bunlar, Suriye:ye iltihak cet kalmakaızın, 280 bin Tilrke, muh - H A B E R L E R 
için ha.rekete bile geçmiş bulunmakta- tariyetlerini kendi ellerile vermek ve içeride ; 
Cbrlar. derhal vermek akılliğini ve müdebbirli· 

Mesell, son aldığımız bir habere 1 .. 1 • AtatUrk k!Jprtmlıilln temellerinden 
ğini gösterme ıdır er. 

göre, Büyük Lübnan'a tabi olan ve Hüseyin Fanık TANUR kullanılmak üzere li50 ton suya mukavim 
ekseriyeti müslüma.nlardan mürekkep ~tonun hariçten geUrilmcsl için karar 

l:Rılunan Trablus şehrinde, son gUnler- o·ıktato·· rıu·· kler verilmiştir. ae, Suriyeye iltihak için büyUk bir ha- • Suriye ve Fmaun tuccarlan memleketi. 
reket zuhOr etmiş, sokak çarpı§mala- ve demokrası• mlzden mensucat, kuru meyve sut tozu, un 

konMrn yUn, keten almak Uzcre lkUsat 
n Olmlll, beş altı 1öfi ölmiif, yaralan- vek&leUne mUracaat etmi§lertUr. 
mJf ve ~hrin hariçle mU.naırebeti ke- ( Baı taralı l incide) 
..;1-;~ır· • Churchill, de~•tir ki: •Belediyeye yeni almacak memurıarm ım.. 
.. ~.. :ı Wıaııı dUn yapılmI§Ur. lmUhana elll ıenç 
Diğer taraftan, Suriyeye mi yoksa "- Demokrasiler, kendilerini müda • glrınJJUr. 

Lübnana. mı ait olacakları henüz kes- Jaaya hazır bulunmalıdırlar. Fransa cum • Türk eUbba cemlyeU bu aenekt Uk top. 
tirilemiyen bazı sahalarda, J;>ürzüler, huriyeti ve Britanya imparatorluğu, ci- Jantıaııu yaparak doktor Orhan Tahaının re. 
Alevfler -gibi ztlmreler bulunduğu gi- hanın sulh ve hUrriyetini temin etmek taıl#f. altmd& yeni idare hc>eyttnl seçmtgtır. 

• Bufd&y eult.llmaline att eikletl elli kl. 
b'l, TUrkiyeden giden birçok Ermeni- için yanyana bulunmalıdnlar. Bir kere loyu bulan tahkikat ...--arı ~t lda.rc be-
ler, kfune lı8.llnde, cenup k~u- daha etsylUyorunı, Fransız ordusu dUn· yetJııce Devlet şer~ gOndortlmifUr. 

zun topraklarmda. oturmaktadırlar. yanın en mükemmel ordusudur. İngiliz • Bugün tzm.lrde gUndUz ve gece hav:ı. hU. 
Bunlar, orada Türklerle yan yana ya- donanmasına gelince çok husust bir ihti cumuna k&r§t konınma denemeal yapılacak.. 
fl!YOr. mam ile ondan bahsedebilirim. Bu do - tır. 

h fil • lnebolu vapuru f&claamı tetkik edecek 
Yukarda anlattığımız zUmreler, bi- nanma, Avrupadaki her filoya, er o-

oıan ikinci ehlivukuf heyeti tzmlrde faaliyete 
ribirfne ha:yli muhasıındır. Belki de lar kombinezonuna faiktir. Ve bu faiki· geçınl~tır. 
Jrozlarmı - Fransızlara kar§I olduğu yet farkıl 914 dekinden çok daha * YetllkOy ve BUyükderedeki ltaıyan mek-
sı"lri - ailAh kuvvetiyle, kanlı isyan- l.ıüyüktür. tepten tatebeaizllk yUzUnden kapanmI§lardır. 
la.rla pa.ylapcaklardır. Diğer taraftan Yalnız büyük bir ihtimamla tetkik et • M'.cmurlarm mesai saatleri ay ba,mdan 
Suriye cümhuri:yet mi olacaktır, memiz lazım gelen hava meselesi kalı - 1Ubare?1 değffecektlr. Memurlar sabah 9 da 
krallı)[ mı! Btıttln bunlar tesbit edil- yor, garp demokrasileri bu meıeleye şim işe baflayacak öğle Uzeri bir saatlik talllden 

rirniz bu mevzuu tekrar konuşmuş ve 
her ikisi arasında şöyle bir muhavere 
cereyan etmiştir : 

- Fransa ile Suriye ara.nnda ak
dettiğiniz muahedenin lskcnderun ve 
Antak1Jaya taalluk eden kısımları hak 
kında malUmat verir misiniz' 

- İstanbul gazetelerinde bu mesele
nin bir auitefchhüm uyandırdığını esef· 
le görüyoruz. Halbuki ortada henüz kat' 
ileşmiş bir vaziyet yoktur. Yeni muahe
de Suriyede iki aya kadar yapılacak o
lan intihabat neticesinde parlimento -
nun tasvibine arzedilecektir. Ancak o 
zaman muahedenin tefcrrüatı tetkik edi 
lecektir. 

- Yeni mııahedede lskendcrun ve 
Antakya için hiçbir kayıt yok mu
dur1 

Bunu ne biz söyliyeceğiz, tıe de üze
rinde duracağı::. iki cemiyet 1.-i biri
nin mensuplan bu ootan uğntna 1Jil.. 
outlarının mühim birer kısmını bıra
kanlar, öteki de §ehit olanların top
raklarım koruyanlardır. 

Birinci cemiyetle aldkalı olanlar, 
eminiz ki, kendi namlarına ta1:vim 
satışına çıkan?:?rın hareketlerine §a

hit ol.!alar isimlerinin nasıl 8Uiistimal 
edildiğini görerek hicap ve asabiyet 
duyarlar,· ötekiyle ilgili olanlar da 
§0-Jkınlıklarını saklıyaamzlar. Bize 
öy'le geliyor ki, kapı kapı, mağaza ma
ğa.uı. dola.§an1aroan bu (ki cemiyet ha
berdar deği'ldir. 

- Onu bilmiyorum.. Eaaıen bizim hiç Yerli ve ecnebi aymıına lüzum gör-
bir şeyden haberimiz yoktur. Fransız- dürmeden, birer lira alacağız diye, i..-r: 
lar şimdiye kadar istedikleri gibi hare- ti.ma.sız hP,rkes!n izZlltinefsiyle oynı
kct etmi§ bir çok kanunlar, kararname • yacak h<ıttti buntt ödemeı;e kuareti 
ier çıkarmıştır. Biltün bunları da ayn olmıymı1arı da mUli duygudan mah
ayn tetkik edeceğiz. rum olmakla ithamdan çekinmiyer.ck 

- Fransızlar 1921 de Türkiye ile i- yaradılışta adamlar kııllamZacağımı 
leridc lskenderımla Antakya.ya muh- ihtimal 'Verilebilir mi' 
tariyct verilmesini ·muta.zammın bir • Herhangi bir cemiyete yardım iste
muahcde akdetmişlerdi. Bu muahede menin de bir yolu, bir nizamt, bir er
tarafınızdan tetkik edilecek mit kanı vardır. Buna nek<Jdar riayet cdi-

- Bundan da haberim yoktur. Bu- lirse, namına hareket edilenler o ka
nunla beraber Suriyede Fransız manda- dar hürmete liyakat kazanırlar ve 
sına nihayet verileceğine göre, Suriye· yardım görllrlcr. 
nin bir parçası olan İskenderun ve An- Bilmiyoruz, yanlı§ mı dll§ilnüyo-
takyanın da vaziyeti tetkik edilecektir. ruz; yoksa yanl~ mı görüyoruz. 

- Ycını Türklerle me.skün o1an bu Halkın Dostu 
iki mmtakaya muhtariyet verilmesi 
meselesini tetkik edecek misinizt 

- Yanlış bir şey söylemektense bil
miyorum demek daha doğru olacağı i
çin gene haberim yok diyeceğim. 

- Yeni imzaladığımz muah6de ile 
Suriye namına FrOMtı tartıfındti.1' de
ruhte edilen bütün beynelmilel taah
hiıtzro tantmto oım111or TrWBUMLlf 

- Evet. Muahededo böyle bir madde 
vat dır. 

- O hal4e 1921 de Frc:mklen Buy
yonun imzaladığı muahede mucibince 
lskenderun ve Antakyanın ilerde muh 
tar olması da prensip itibarile 1;iWul 
edilmiş. 

- Evvelce de söylediğim gibi her 
şeyden evvel intihabatın neticelenmesi
ni ve yeni muaheöenin Suriye tarafın -
dan tasdik edilmesini beklemeliyiz. 

Maarif VekAleti 

Seyyar kitap 
sergileri 

Tertip ediyor 
Fa~dalı oe8rlyat 

hususi vagonlarla 
gezdirilecek 

ih · ı;onra akpm 17 de taW yapacaklardır. 
mi§ eeyter değildir. diye kadar göstermemiş oldukları tı· • thtııtatan suçlu Beyoğlu noteri Sallhld. - t mzaladığıtıız muahedenin yeni 

kurulacak Suriye parlamentosu tara
fından reddedilm&i ihtimali var mı
dır? 

Maarif Vekaleti yakında seyyar 
kitap sergileri açmak için bir proje 
yapmaktadır. Öirendiğimize göre bu · 
sergiler, demiryolu güzergahındaki 
şehir ve kasabalarda açılacak, sergi 
için 11er trene üç vagon tahsis edile· 
cektir. Vagonlar en küçük istasyon
larda bile kalacak, burada halka 
kitap, mecmua, broşür gibi her ne
vi ne§riyatı satacaktır. lcap eden 
yerlerde kitap sergisi bir hafta ka
dar devam edecektir. 

Hülisa, cenup komgumuz, dahili an- mamı göstetmeli, bu sahada fazla gay - dinln davaaı dlln ağır ceza m&hk~meatnce 
Japmamazlıklar içindedir. İl bu vazi - ret sarfetmelidirler. Lakin bizim bu ye- "Ynl suçtan maznun ve hasta bulunan baf
yetteyken, İskenderun - Antakya ni silah sahasında bugün müdafaasız bir kltıp Klmllln davumdan ayrılarak devam 
Tilrklerinin, - hakikatte hiç de alaka- halde bulunduğumuzu iddia etmek bil· edllmt,Ur. 
4!ar ve menfaattar bulunmadıktan bu JU yük bir bata olur.,, • Sıhhiye veklll Refik Saydam tsmlre et.. 
rit içinde - gelişigüzel terkedilmeleri- derek g!Sçmen tılerinl tetkik etmlf ve An. 

- Dünyada her şeyin ihtimali vardır. 
- Su1"iyede sizin mensup olduğu-

Seyyar kitap sergisini hamil olan 
vagonlar Ankaradan kalkarak evve
la Kayseriye varacak, burada bir 
müddet kaldıktan sonra Sivas ve 
Sam.sana gidecektir. Diğer bir sey
yar serıi de Diyarbekire varacaktır. 

D •ı b karaya dönmO§tUr. 
ne imkan yolctUT. Onlar, kendilerine ta- l ayr a m l * Nakit lflert mUdUrü ıımuml muavUılllf-
aDClk etmiyen bu ıiyaai kavgalar içinde ne Damga matbaaaı mQdUr muavini RUftO 
birçok tehlikelere maruzdurlar. Dün Ya'ın yurdun tayin ednıni§tır. 
Slıncak Tnrlderl na1Jl iktisadi zulüm bor tarafında • B&.§Vekll tmıet tnönU dün Ankarada 
lerin ezdilinl anlatımıtık. Bu siyasi teh ~· aUa uzunca bir gezlnU yapmııbr. kotlulaDaC8k • K6y1Uye Ziraat bankamıa olan borçlan.. 
likeler de ona iruimam edince, ırkdaş - nm vaktinde Menmeat. akat takdirde bunun 
1anmızm nasıl biran evvel muhtari- Büyük önder Atatürldin emir ve ir· zararıarmm tebart.lz ettirilerek trpUan te. 
,etlerine kawpnalan icap ettiği ken- şatlarile bundan üç yıl önce ilk dil ku- ınlD edllmift1r. 
811fndaı meydana çıkar. Ve anavatan rultayı toplanınıı ve Türkün kendi öz •Bam poU. komlaer ve memurlarmm te -
:nlrlderi, ba :rrkdaflannın mukaddera- diline kavuşması yolunda ilk adım a- \caQtJQklert kendilerinden daha ut!fade im. 

ı y b ı ·· ·· ld ·· ·· kim gısrtııdQtllnden geri bırakılfnrtftr. ~ llltayit kalamaz. tı mııtı. arın u mut u gunun yı onu1 • Belediye 10kaklardakl ialmlert delfftl • 
Jl'abt, bu, bi.dm revizyonist (eıld mu mU, Türkün dil bayramıdır. rlrken tartht isimlere dokunulmayacaktır. 

llbedeleri yenileyici) bir ıiyaıet takip et Yarın yurdun her köşesinde bayram • Franaız jeoloji enllltU.U namına cenu. 
diimi.ze dclllet etmez. Biz, bkenderun, yapılacak, büyük. gün dil kurumu, halk bt Anadolunun jeolojik vaztyetlnl tetkik el
~takya ve havallainl Tilrltiyeye ilhak evleri, dilseverler arasında kutlulana - mek Qsere eakl dar1llfUnun mUderrtalertnden 

etmek iıtemiyoru.z. btediğimiz, ancak, caktır. İstanbul ve Ankara radyoları Şapur ıehrimlze gelmııur. Bu eıld müderrise 
·· untventte ctoçentıerl yardım edecek ve tet -

ıt--cak Tilrklerlnin muhtariyetlerini bayram münasebetile birleıerek mu§te· 
01111 R d d klk&t Uç ay .urecekUr. 
kuaııarak, iktisaden, idareten, hele ai- rek ne§riyat yapacaklardır. a yo a • Kadrit hUkümetJne taraftar otmadığm. 
yueten kendilerini tehdit eden tehlike evvela kurum adına bir nutuk söylene- dan lltlfa eden tepanyanm lstanbul bqkon-
-.e zararlardan ma1un olmalandır. cektir. Halkevlerinde toplanmıı olan a- aoıow bugünlerde tepanyaya hareket edecek. 

Onlar, Türltiyenin mandası altında zalar bunu dinledikten sonra lıer halke- ur. 
bir muhtariyet tqkil etmeli ve sonra, vinde dil hakknıda ayrı konferanslar Dıearda: 
kendi mukadderatlannı meaell reyiim- verilecektir. Bu esnada radyoda konfe • 3.000 ldflllk bir tngiUZ takviye ıruvvell, 
la tayin ederek arw ettikleri bir tekli rans ""e konser aynca devam edecektir. dOn Haytaya çıkmlf ve bunların bir kmnı 
'-endileri tayin etmelidirler. Gece halkevleri, parti binalan tenvir det'bal Kudbe g&rıdertımııttr. k-'- Sen 
• . . • tngUtere kralı, Yunanütan .. "'""a 

Gerek muhtariyet teklinde, gerek edılecektir. lfelS en Jorj mırfmm bllyük haç utprımı 
onu takip edecek müıt&kbel tekilde Tür TltUlesko lylleşmeğe :.dl etndftlr. 
Jriyenin büyük bir iktisadi istifadesi ola O t ll • tngtUa lfÇI muhalefet parUai retsl AttJe. 
caktır. Bu, Sancak topraklarının mah- Y Z U U Frana&da otdutu gibi tnrtlterede de bir halk 
--tt "nden maada cox.rafl vuiyetinden Belgrat 24 - Sen Moriçde tedavi e· cephul kut'Ulmuı hakkında yapılan teklifle. 
ın&Uert , r; h . . at aaette taklltçillkten da.. 
r1 _ _, gelecektir İskenderun cenubu tar- dilmekte olan sabık Romanya arıcıye rl tenkit etmll ve Y i tle 
~ • h . . . "k b kOtO hlc;:blr teY olmadığtnı ehemm ye 
~ Anadolusunun tabiat tarafından dil - nazırı Titüleskonun aı hl vazıyetı gıttı a 
aı • k l ~ k b k d" kaydeylemiftlr. 
tünülUp btınıhp yaratılmıt bir ıs e ~- çc selah_ es etme t.: ır.. . . • Radyonun ancak sulh lehinde k1.11lanılma 
.ı mcabeainde olduğu gibi, ilerlemıı M. Tıtüleıko bugun pilıç çorbaar, pı- 91 için bir mukavele projesi tanzim etmek 
bir nakliyat lfstemile franm da belki l- liç kızartması ve tath yeml§tir. uzere ccnevredc topt1tnan konteran:ıı mual
rakın da Alrdenizle muvasale noktan - Doktorlar ümitvar olduklarını söyle · Bini bitlnnlf ve bu huıuat.a blr proje hazırla . 
mr. Bu havali milli mUdafaamız bakt • mektedirler. 911§tır. 

nuz milli fırkadan b~ka fırka ııar 

mıdır' 
- Hayır. Başkaca bazı tahıslar olabi· 

lir. Fakat umumi ıurette milli fırka hl
kimdir. 

- o halde mensıwıı olduğunuz mil
li fırkanın k<i::anacağı m1thakkak ol· 
duğuna göre bizzat tarcı/ ınızdan im
zalanan muahedeyi de, taraf tarlan
nızdmı mürekkep o1acak parldmcnto
nı:.: ta.wip edecek demektir' 

- Temenni ederiz. İ§te o zaman mu· 
ıhedenin madde madde tetkiki işi bat· 
layacaktır. 

Seyyar kitap sergileri şimdilik 

Demiryolu üzerindeki şehir n ka...q
balarda tertip edilecektir. Jleride. 
demiryolu uğrağı olmıyan kasaba ,., 
köylerde de otobüsler vasıtasile ser· 
giler yapmak tasan·uru vardır. 

Maarif Vekileti, seyyar sergiler 
tertip etmek suretile faydalı ntşriya
tı yurdun en ücra köşelerine kadar 
yayacaktır. 

- lskenderunla Antakyanın müs- --------------...... 
takbel vaziyeti hakkında fırkanızın yeni b i r i c r a 
noktai na.zannı öğrenebilir miyizt 

- Yeni intihabatta kazandığımız kan Un U 
takdirde hükümetimız büyük kom§uıu 
Türkiyenin tuttuğu yolu takip edecek- Proje bazırlanmıya 
ti~ b 1 d İskenderun ve Antakya meİeleaine 8Ş 8 O 1 
gelince, milli bir siyaaet takip etmekte Adliye vekllrti yeni bir icra kanunu 
olan bizler, batka milletlerin milli hür- projesi hazırlamakla mrıguldür. 
riyetlc-rini değiıtirmeğe naııl teıebbüı Yakında meclise verilecek olan bu 
ederiz? Türkleri Araplaıtmnak a1la proje ile §İmdiki icra lr.anununun ball 
hatırımızdan geçmez. maddeleri detiştirilmektt ve bilhassa is-

bkenderunla Antakyaya muhtariyet tihkak iddialarına taallök eden madde-
vadeden Franklen Buyyon muahede - lerde fazla tadilat yapılmaktadır. 
ıinin tatbiki yolunda ı 921 denberi Şimdiki kanunda icra memuru rnen • 
Fransaya karıı büyük bir lQtufkirlık kul e§yaları haczedip satışa çıkardığı 
gösterip bekliycn Türklerin, bize karşı zaman ortaya çıkan biriıiniıı: ''Bu e!ya-
ôa ayni suretle hareket ederek it batı- lar benimdir!,. elemesi ttatıp durdurmak 
na geçinceye kadar mühlet verecekleri- taydı. Yeni proje ile e§ya sahiplerinin 
ni ümit ederiz. Bir defa iş başına geçtik hak iddiaları için muayyen bir müddet 
ten, resmi sıfatı haiz olduktan sonra ge- konulmakta ve müddeti geçirenleri!l 
lir, görüşür, karde~e anlaımz. iddialan tanınmamaktadır. 

lin 
hir 
itte 

llıel 
hir 
ıtıu 
leı; 

ıtın 
~a 
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Garip bir ihtilaf çıktı 

Karaköy meydanının 
ltalyanın Cenev- Kimlerde 

reye cevabı • 
Habe~ist~n mura~hasla':'~ın. Mille~ • t es b) t 

radyo olduğ 
ediliyor 

yükseltilmesi mi 
lizım gelecek ? 

ler cemıyeti umumı heyetı ıçtımaına 1§-

tirak etmesi hakkında verilen karardan s ı · k • • t • • d • d • 
sonra, Lokarno konferansına İtalyanın ene 1 ucre 0 enmesıne aı 
girmek istemiyeccği sanılıyor. İtalyanla kanun b 1 k k 
nn Milletler cemiyetini büsbütün terk· u y 1 Ç 1 a ca 
etmesi muhtemel bulunduğu da ileri sü İstanbul ve Ankara radyolarında Posta idaresi şimdiden nerelerde 

Liman idarcsile belediye arasındr.J 
garip Y.c şehir için çok mühim b: 
ihtilaf çıkmıştır. ihtilafın sebeb. 
şudur: 

Liman idaresi, Galata rıhtrmı çök
tüğü için bu rıhtımı tamir ettirmek
tedir. Şimdiye kadar rıhtımın çok 
çökmüş olan Karnköyden Antrepola
ra kadar olan kısmının deniz altı ta
mirlerile meşgul olmuştur. Bu de
niz altı çalrşması bitmek üzeredir. 
Bundan sonra rrhtrm yükseltilecek 
tir. 

Liman idaresi rıhtımın bir buçuk 
metr~ yükseltilmesine karar vermiş 
ve bu husustaki projeyi hazırlamış
tır. Projeyi iktisat Vekaleti de tas
dik eclerek Jazım gelen parayı liman 
idaresi emrine bankaya vermiştir. 

Liman idaresi bunun üzerine be
lediyeye müracaatla nhtım boyunu 
takip eden caddede rıhtımla beraber 
çöktüğü için ora~ının da bir buçuk 
metre yükseltilmesi lüzumunu öne 
sürmüştür. 

Evvelce bu caddenin tamiri işi 

rıhtım şirketine aitti. Şimdi liman 
idar~i bu yükseltm_e ameliyesini 
kendisi yaptırsa bile cadde Karaköy 
meydanrndn yüksek kalaraktır. 

Belediyenin elinde bu ~ne 

yol yaptırmağa kafi tahı-i~at 

olmadığından Uman idaresinden 
bu yıl böyle işlere kalkışmaması· 

ni istemiştir. Fakat liman idaresi 
ısrar etmektedir. Bunun için bir he
yetin U!tkiklerde bulunması münasip 
göri!lmüştür. 

rülmektedir. yapılan ıslahat iki telsizi ele alını§ O· kadar radyo bulunduğunu tsebite 
Herhalde İtalya, Habeşistan mümes- lan posta idaresini bir hayli masrafa lamıştır. Bu hususta bUtiln posta tel 

silleri Ccnevrede bulunduğu müddetçe sokmaktadır. Buna rağmen Naiıa Ve- kilatı emir almı§tır. Radyo bulu 
beynelmilel müzakerelere girmekten im kileli Türk Radyo istasyonlarının yerleri bilhassa her tarafı gezen 
tina edeceklerdir. programlarını daha ziyade genişlet- ta müvezzileri tesbit etmektedirler. 

Muaollnlnln bir emri mek için yeni tedbirler almaktadır. Yeni tel•lz telgraf lstasyonlart 
Habeş murahhaslarının Cenevre içti Şimdiye kadar elde radyo ~§leri hak Nafıa Vekaletinin yeniden kuraca· 

malanna girmesi kararı ven1diktcn aon- kında sarih bir kanun bulunmamakta- ğı iki telsiz telgraf istasyonun• 
ra, Musolini İtalyan işgali altında bulun dır. Radyo işleri çok eski telsiz tel- ait projeler ikmal edilmiştir. Şimdi btl 
mayan diğer Habeş topraklarının derhal graf kanunu esaslarına göre idare e- iki istasyonun malzemesi satınaltn· 
zaptı için şarki Afrikadaki İtalyan or- dilmektedir. Fakat en ileri memleket- maktadır. İstasyonların yalnız dahi11 
dusu başkumandanlığma emir vermiı- lerin radyo kanunları tetkik edilerek makineleri için 20 bin liralık tahs'isat 
•· bundan becı sene kadar evvel hazırlan- konulmuştur. .ır. "' 

İ 1 mış bı·r proJ·e ·-~ır. Öğrcndı'mmı·.... Yeni istasyonlarımızın ikisi de kıSS Romadaki kanaate göre, ta ya, as- vu.ıu b-· UÇ, 

h f • • d H be · göre bu radyo kanunu proJ"esi önü- dalgalı olacaktır. Bu istasyonlar umu• 
kerleri iki üç a ta ıçın e a şıstanı mt muhaberatta da kullarulacaktJJ'· 
-ba11tan baıta ı"şgal etmek suretile Habe- müzdcki devrede Kamutaya sevk<'d; t 

:s s Bu meyanda telsizle muhabere ücre • 
§İstan adında istiklali mevzuubahs bir lecektir. Bu kanunla her radyo sahi- lerinin asgarl hadde indirilmesi mu· 
memleket bırakmıyacaktır. bi behemehal hükumete yılda mu- karrerdir. 

ispanya dahili harbi 
Böyl9 bir karar zaruri idi ayyen bir para verecektir. 

Memleketimizde 15000 den fazla 
Londra 24 (A.A. - Deyli Telgraf, radyo bulunduğu muhakkak görül-

Her ikisi de ayni zamanda kurultrıJ· 
ya başlanacak ve gelecek yıl ortala· 
rrnda tamamlanacak olan yeni telsiı 

HükUmetçiler Oviye
doyu, asiler T oledoyu 

yazıyor: mektedir. Bunlardan yılda. elde edile- istasyonlanmızdan birisi Ankarada 
Habe§ murahhaslarının kabulü, şayet cek miktar 150.000 liradır ki bu da te13is edilecektir. Vekalet, diğer taraf· 

İtalyanların Milletler cemiyetinden çe· radyo istasyonlarmm masraflarını tan elde emvcut telsiz lstasyonlaruı.ı 
kilmclcrini intaç edecek ise bu kabil karş1lıyabilecektir. da ıslah i~in karar B.lmı§ttr. 
kararileMilletlucem~etine~ddetlib~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

darbe indirilmemiş olduğunu iddia et- Yunanistan ıBu sabahki yaralama 
mek saçma olur. Fakat Milletler cemiye • • Vak' 8 hl rJ 
tinin halen içinde bulunmakta olduğu sıyasetı Bu sabah şehrimizde dört yarala.rrıJ almak •• uzere ••• 

Cumhur Reisinin istifa ettiğine dair 
haberlerin uydurma olduğu anlaşılıyor 

vaziy-:ttc iki milletten birinin dünkü d v • ? vaka.sı olmuştur: 

müzakerelerden hırpala.nmış bir halde e g J ş i yor m u . 1 - Cibalide Demir Son mahall&
çıkması zaruri idi. HabC§İstan murah . ltal a ve Alman a a sinde oturan bileyci Ali kavga edel'"' 
baslarmın asamblede bulunmaları hak- Y Y Y ken karısını sağ elinden yaralamı§tır• l\ladrit, 25 (A.A.) - Salahiyettar/ Pariste çıkan f'igaro gazetesinin 

mahafil, Reisicumur Azananrn isti- lsp~~yadaki .. husus~ muhn~iri de -
fası şayialarını saçma ve yudurmn henuz teeyyut etmıyen bır haber4' 
diye tawrif etmektedir. göre - asilerin reisi General Mola-

kındaki karann topladrğs eberiyct Ce- meyyal Siyaset takip 2 - Bu sabah saat yedide Balatta 

miyete meydan okumakta olan ttalyaya edilecekmiş ı 41 numaralı dükkanda leblebicilik e .. 
karıtı hissedilmekte bulunan infialin de- den "--A-, k .. ~-ı· IV\IO'l•klarmd· .. 

:ı Pariste çıkan "Le Temps" gazetesi V'UUAU -'l.M<>!? ~ _, 

vam etmekte olduğunun bir delilidir. Almanyanm son siyasi manevraları Halil ve İbrahim tarafından sağ omu· 

hakkında neşrettiği bir başmakalede zundan yaralanmıştır. 
Resmen bildirildiğine göre, albay ya bir ecrıebi tarafından suikast ya-

Narvonun kumandası altında bulu- pıldığını bildirmektedir. ---------------
nan hükQmet kuvvetleri Talaveraya lki aya yakın bir zamandanberi Bir kız salıncaktan Alman propaganda nazın Göbelsin 3 - Fenerde Panayotun fırmmd• 

Atin& seyahatine de temas ederek çırak Dadaylı yirmi yaşında Hüseyir' yaklaşnıaktadrr. Toledodaki meŞıur Alkazar sarayı- düşerek yaralandı 
Alberş su barajlarının açılması na ~ekilerek hükumet kuvvetlerine §unları yazmakta.dır: oğlu Ahmet ayni fırında Halille ka" 

Aksarayda Çakırağa mahalelsindc 
suretile yapılan mahirane hile Aaye- karşı koymağa çalıpn asiler, sara- oturan kunduracı Feriain kızı GUUzar 

sinde ItükUmet kuvvetleri mühim bir )U bnhava edilmesi üzerine fazla bahçede salıncak sallanmaktayken 
çok hareketler icrasına muvaffak ol- dayanamıyarak bu mevki hükumet- muvazenesini kaybederek dügmtiş, ya 

"'Genetaı Met.a1tsas'm TD:n.a.ı:ô8tan- g11 ~.-.M' ... , .. :JR--·1 .. -·--= __ ~ 
da kurduğu diktatörlük idaresinden lili gözü üzerinden yaralamıştır. 
ııonra., takip edilmekte olan harici si---------------

muşlardır. Hükumet ve başkuman- çilerin eline geçmiştir. Diğer taraf- ralanmı§tır. Gülizar Cerrahpaşa has
yasette bazı ürpermeler hissedilmek-
tedir. İngiltere Kralı Sekizinci Edvar
dın bu memlekete yaptığı seyahat. 

Çaokırıda gene 
zelzele oldu 

Çankırı: 24 <A.A.) - Dün öğledeıı· 
beri il içinde dört defa yer sarsıntısı 
daha olmuıtur. Zayiat yoktur. 

danlık 'bu husus hakında büyük bir tan başka asi kuvvetleri de Toledo- tanesine kaldırılmıştır. 
ketumiyet izhar etmekte, yalnız hü-
k\tmet kuvvetlerinin asilerle temasa 

girmemiş olduğunu ihsas eylemekte
dlıler. Zanno]unduğuna göre asiler 

feyezan dolayısile mevzilerini bırak
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Barajın açılmasına başlandığı gün 

yani 2-3 eylülde, vadiye dört milyon 
metre mikabı su sevkedilmiştir. Bu-

ameliyr, dün tarar edilmiştir. Bu
na bugün de yarm da ve müteakiı 

günlerde de devam olunacaktır. 

Harbiye nezaretinin bir tebliğin
de bilhassa şöyle denilmektedir: 

"Talavera - Santa 01lala mınta
ka.~ında C\;mhuriyetçi kuvvetler mü
him bir ileri hareketine başlamışlar 

ve asiJm ~arçabuk ricate mecbur et
mişlerdir. HükOmet kuvvetleri mü
him miktarda harp levazımı zapt ve 
düşmanın bir sü,·ari bölüğünü imha 
etmişlerdir. 

Asturiesde hükumet tayyareleri . 
nin Oviedo şehrine karşı yapmakta 
oldukları bombardıman devam edi
yor. Şehrin sukutu yakındır. 

Sevil, 25 - Asiler tarafından ve
rilen malOmata göre ihtilalci kuvvet
ler ToJedoya çok yaklaşmışlardır. 
Bu şehrin zaptı çok )'akındır. . ,,. ~ 

17 temmuzda başlamış olan isyr.n 
gittikçe asilerin lehine genişlemekte
dir. 

Hükumet taraftarlarının maddi 
üstünlüklerine rağmen isyan edenle
rin :ısker olmaları ve karş1lanndaki 
kuvntlerin de derme çatma bulun
ması, bugün, ispanyanın dörtte 
üçüne yakın bir kısmının asilerin e
line geçmesine sebep olmuştur. Bu 
vaziyet, kati zaferin asiler tarafına 
yüz ~evirmiş olduğunu belli etmek
tedir. 

Asi kuvvetlerin iki güne kadar 
Madride karşı umumi bir taarruza 
başhyacakJB.n, gene kendileri tara
fındn n haber veriliyor. 

yu almak için uğraşmalttadrrlar. lstanbul Vçüncü icra. Memurluğun- hariçte Yunanist.anda eski. siyasi te-
HE nüz teeyyüt etmiyen bir lıaberel dan: Bir borcun temini istifası için sa mayülleri kuvvetlendirmek için yapıl

göre de 'Madrit hükumeti, asilerin tılmasına karar verilen 137 liralık en- dığı zihabını uyandırmI§t.Ir. Çünkü. 
Mairit üzerine yaptıkları yürü.) uşü vai türlü rakılar, kolonyalar, gazöz ve General Meta.ksas İtalya tarafına dön ---------------
durourmak için Tagus nehrinin ba- tereyağları ve saire bakkaliye eşyası mek arzusunu açıkça göstermektedir. dikkatli hareket edecekelrine şüpbe 
r:ı Harını a~arak bütün ,·adiyi suya 3-10-936 cumartc.s.i günü sa.at 12 den Bu sıra.da Alman propaganda nazı- yoktur. 
boğmuştur. 14 e kadar Selim.iye Hamam Sokak 51 rmm Atinaya yaptığı seyahatle Al- SofyaJ• da gldecekml• 

J..ondrada çıkan Niyu:ı Kronikl No. lı dükkln yanında açık arttırma manya da sahneye karışmış oluyor. Atina, 24 _ Cumartesi günü burs· 
gazetesi, eski J.'as mücahidi Abdül- surctile satılacağı şu kadar ki mu- Bu oyun Alman iktısat nazın Dr. ya gelmiş olan Alman propagandll 
kerimin veziri l\Iehrnedin Fransızlar ham.men kıymetin yüzde yetmiş be§i Şahtm Atina seyahati esnasında en nazın Goöels on gün kaldıktan ııont' 
tarafından tahliye edilerek Fasa gön ni bulamdığı takdirde satış bir hafta ince teferrüatına kadar hazırlanmış Berlin dönfi§Unde Sfoyaya da uğrl)'S' 
derildiğini ve Abdülkerimin de Rif. sonra ayni günde ve saate talik o- bulunuyordu. 

luna.cağı ilan olunur. (5760) Bu vaziyet karşısında Balkan an- caktır. 
lilerle muhabere ederek İspanyol a- tantma dahil diğer devletlerin gayet 
sileri aleyhine mukabil bir isyan ha- --------------_:..----------------~~-----------
zırladığım bildirmektedir. 11••••••••••••••• 

Deyi 'Meyl gazetesi de meşn. ls- MDJDE 
panyol hükumeti hava nazırı Trietc Sinema zevkinizi tamamlıyacak 
ile yaptığı bir mülakatı neşretmek
tedir. 

Nazır bu beyanatında hüktlmetin SAKARYA sinemasıdır 
evvelce tayyare hususunda a~ilere "••••••••••• Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz.•••••••., 
faik olduğunu. fakat iki aydrr ~a- --------------------------------------------

bancr hükumetlerin tatbik ettikleri FRANSIZ Tı· yatrosu 
bitaraflık sayesinde bu faikiyetin 
asiler tarafına geçmiş bulunduğunu 
ve nisbetin de bire on iki olduğuna 
söylemektedir. 

Bu nazıra göre astler, paralan ol
madığı için bu tayyarelerin Te si1fıh

lann bedellerini şu suretle ödiyecek
lerdir: 

26 eylül cumartesi suvare 21 de 27 Eylül pazar aaat 18 de matine 21 de .uvare 

TAMARABEK RevOsUnOn veda 
müsameresi 

TAMAMiLE YENi NUMARALAR 
Paris için haZITlanan programlardan: Fiat 75 - 50 - 25 kurut, localar 2 ve 3 lira 

1 - ltalyaya BaJear adalarında~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bir üs..~ü bahri nrilecek. -
2 - Almanyaya Kanarya adala -

rında bir üssü bahri verilecek. 
3 - İspanya - Portekiz hududun

da Portekiz lehine tadilat yapıla

cak. 
ispanya hava nazın isyan mesele

sinde Portekizin oynadığr rolü şu 

sözlerle izah etmiştir: 
- Devletlerin ademi müdahale si

yase!i, Porteklzin bitaraf kalacağı 
esası üzerine kurulmu~tu. Fakat 
bugün biz tamamen biliyoruz ki asi
lerle Portekiz arası:ula atık hudut bi
le me,,·cut değildir. 

=-
Neşelenmek ve baktkt bir ses dinlemek için yalnız 

COL UMBiA ::!~~~" 
Fahire Sazın: 17302 GELECEKSİN, ÇEK PAŞALtMA· 
NINA 

Bayan NERİMAN: 17297 BALIKÇILAR, KAPiYt TAK 

TAK (Müzik ve söz Sadettin Kaynak) 

Bayan Safiye: 22159 DERTLİYİM OF, SEN GİT GlDE 
BESTE YESARİ ASIM ARSOY 

GA VtN KARDEŞLERİN sureti huaiycde okudukları~ 
17298 YlLLAR (Tango) Müzik Necip Celil, Küme .e'I" 
gimi bilmez (Tango) Müzik Necip Celal, 
17300 EMtNE (Tango) Müzik H. B. Akçay, San Zamba 
(Tango) Müzı1t H. B. Akçay. 
17304 SUNA (Tango) Müzik Necip 
<Tango) Müzik Necip Celil. 



Aşk dersi 

Ma~it hiç de kendinde defildL Ya-ı 
ıtbane arkadaılan bir ~ç gündür onun 
dalcm halini mUnakap ediyor, türlU 

türlü dedikodular yapıyorlardı. Ekaeri-
1ct bunu fazla eilence neticesi yorgun-

luğa, bfr kaç kiti de ~li gizli çekilen 
hicranlara, kalp ağnlanna haınlediyor-
du. Fakat aııil sebebin ketfi Suncura 
ltaınuıtı. Bir sabah yudwıcye ıirer
lten dosdoğru onun maaaama &itmit: 

- Macit, demişti. Niçin böyle 
lrpacı kumrusu eibi dütünilp duruyor
IUn ' . Karadenizde gemilerin mi battı? --Vakit erkendi. Daireye daha kim-
le gelmemişti. Macit elindeki gazeteyi 

bir kenara attı. İçini çekti. Sorulan 
ıuali işitmemit gibi davranarak suale 
ıu;ılle mukabele etti: 

- Sen evlisin ve kadınlar hakkın· 
da malQmatın var, değil mi? 

- Evet. 

- Sunıur ağabey, fanedelim ki 
bitmediğin genç bir kadım tanımak is
tiyorsun, ne yaparaın? 

- Mesele bundan ibaretmft ha? 

Macidin ylizü kızardı: 
- Akpm üstleri cmive clderken o-

llu yolumun Ustilnde ıiirilyonım. Her 
defasında bUıbUtUn fenalapyorum. Bl· 
lirsin ya, ben kadınlan hiç tanımam. 

Sungur derin bir diltUnceyc dalmq 
gibi davrandı: 

- Bunun bir çok usulleri nr. Fa
kat en kolayı onlara kal'JI eevimll lnim-
li cillümıemektir. Yahut bclma ::vana· 
tır ve : "Ne güzel hava!,. Diye IÖH 

haılarsın. 

Macit ıustu ve sıkıntılı bir aeulıli· 
ie daldı. O ctınU Sungur apbeyln ildrı· 
ci çaresini tatbik etmeje kalJattr. Kadın 
karpdan ıelip de kendiainhı yaıuba· 
tından seçerken: ahmak ..ıatıuı bir 

Jıfacitte iae ne yapacatnu bilen bir 
adamın eminyeti vardı: 

- Merak etme. Bu kızın hali ba!
blanna benzemiyor. 

Suncur cüldU. Kahkahaaında tec
rübenin verdiği acının izleri sezilmekte 
idL 

Macit özene bezene giyinmitti. O 
giln adeti hillfına lSğle paydosunda ber
bere giderek ıinek kaydı bir tıraı ol
mUf, yüzüne sıcak komprealer, batma 
gllzel kokulu losyonlarla firiksiyonlar 
yaptınnı§tı. MUlikat yerine ı>nce ken
diıi vardı. Yirmi dakikalık beldeme 
bile atkının alevini brartamadı. 

Kadın gelince soluk almakaızın: 
- • • • • Sintmasına gidelim. Dedi. 

Localan ıerçi biraz ~halı ama, kimse
nin gözüne batmayız. 

Macit bir ıual aormak için aizını 

açtı: fakat ıuamanın daha iyi olacağı· 
nı dütünerek ı;eneaini tuttu. 

Filmden hiç hoılanmadı. Locaya 
verdiii parayı dütünüyordu. Herkes 
gibi onlar da hususi mevkün geni.f kol-

tuklannda pek Aa oturabilirlerdi. Hem 
kmft yanabapnda uılu uslu oturmaktan 
batlra bir ıey yaptığı yoktu ki ..• Kadın 

perdede 18rdllii1 aktörlerin buılanru 
metede ede 18klere çıbnrken, Macit 

de nezaketen evet demeğe mecbur olu
yordu. Bununla beraber elektrik ıpkla· 
n altında ap aydınlık olan ıokaia çıkın
ca kendine geldi: 

- Şöyle biraz bava alsak ne dersiniz? 
Kadın boynunu bUktü. Gerçekten 

tee11Ur duymuı cibi bir eda ile: 
- Olamaz. Kocam dönmeden ev

vel evde bulunmalıyım r 
- Neniz? 
Macidin bu ıuali oldukça yülr1ek 

bir ıesle aorulmuıtu. 
-Kocam! 

Y,afmurun durmadan :ra.idılıam 11.,.. Kaclt Jrendlnl tutamayacak bir 1We 
canla farkına bile varımıvarak lif attı: geldi. Kadın iae aö.ıürie devam etti: 

- Ne &iUeJ bavaf - Akpmlın yurhaneden çılrtlktan 
Kadın dayanamıyarak &üldü. Maci· ıonra kahveye uirar. Orada arbdat

din hali pek tuhafına eitmifti, yajmur- lerile yemek vaktine kadar tavla oynar. 
lu havaya "ne ıii%el., deııilifi ainirine Beni de can ııJantııından patlamak üze
dolcunmuıtu. MUtcmadiyen ıinidi ıi· re evde yalnız bapma bırakır. 
nirli gWUyordu. Macidin can sıkıntııı bil& gcçmemiı-

Maeit tatınmıtı. Yaptığı ıafı an- ti. Buna rağmen: 
qyınca yerin dibine •eçecek fibi oldu. - Evli 'OlduğunU%\l bana biç söyle-
kederi ve teeuürü o kadar fazla idi ve memiıtiniz 1. 
bu hali okadar belli oluyordu ki kadın Demekten kendini alamadı. Kadın 
ilcıdı. GönlilnU almak için lif a5tı: Pi ırr gibi oldu: 

- Ben ıizi daha evvel de ıörmUı· - Söyleseydim ne olacaktı? Kim· 
tüm galiba? seye bir zararımız dokunmadı ya?. Siz 

Böylece hatırlanmıı olmaktan büyük tam ~nasile kibar hareket ettiniz, ben 
bir sevinç duyan Macit: de gUzel vakitler geçirdim. 

-Adım Macit Bapran'dır. Macit kilıkiln vasiyetini biç de dil· 
Dedikten aonra bir müddet ıuatu. setlmedi: 

Sözün arkaaını bir türlü cetiremiyordu. - Bana adınızı aadece Ayten olarak 
leonuımakamn böyle uzun müddet yil- bildirdiniz. Eier kendinisi evli tanıt-
l'Uyemiyeceğini de bildiii için ıordu: llUf olaaydmıa, aizi ıuınef e ıötürmc-

- Sizin adıru.zı öğrenebilir miyim? ie kalkıpıazdım. 

- Ayten. - Ben 5yle dUtilnmüıtüm. Fakat 
Cevabını verdikten ıonra Macidin &frenmek latiyonanu MSyliyeyim: Ko

Praınklıfnı görerek sözü kendi usattı. camın adı Sunpr .•• 
ltfnden hiç de memnun olmadıimı, Jril· Macit tatkmlıktan u ka111n küçük 
~Uğihıdenberi aanatklr olmağı ken- dilini yutacaktı. Bir kaç def ı Sungur 
dine ııye edindiği halde bir türlü frnat Sungur diye kekeledikten aonra: 
buıamadığıru anlattı. Sonra ıordu: _ Kocamaın küçük adı ne?. 

- Nasıl, ıinemadın hotlanır mıaı- - Ahmet Suncur. Niçin? Ne olu-
iliz? yonunua? 

Macit sinemayı hiç sevmezdi. Bura- Fakat Macit çoktan ampnııtı bile .• 
da kaybedilen vakte acırdı. Bununla tçindeki alev de s8nmilttil. 
beraber yeni arkadapnı büyük bir nen· BURHAN BURÇAK 
ltetıe ainemaya davet etti. Kadın buı--------------
daveti memnuniyetle kabul etti. Bq 
dakika ıonra Macit, yann aktam sevri· 

liaini ıinemaya gatnreceği diifilnceainia 
~erdiği neıe ile etekleri zil çalarak evi· 
ile doğru gidiyordu. 

• • • 
Ertesi sabah muvaffakiyet haberini 

"erdi: 

- tı oldu. Bu akpm onu ıiılema,. 
tiStQrüyoram. Fakat biru fiddetlice 

daYrandmı. Az blaııı kadıncaimn 
bo,.nunu kıracaktım. 

Sungur )'i.iaünU ekfitti. Arkadapna 
terçetrterı acmup benziyordu: 

- BeJ1cf de gilnQn birinde '1Cetlre 
~saydım,, diyecebin. Oğul aen atq-
1e oynuyorsun 1 

Otobls alıyorum 
Acele olarak H - 18 kffilik bir oto 

bUa almak istiyorum. Satmak isti 
yenlerin her gün Sirkeci Balıkesir o 
telinde Bay Bec!riye mUracaatlan. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
l'atlhte Katapıd& SotuJar cadde 

afDde llQ tarafı muntaıam cadde, :.eni 
• DUll', tramvaya ve ç&r11Ja pek ya 
km. f.'lvan lrlmllert mamur. 702 met 
re murabbaı, kısmı lzamJ mWk uıüs 
taWOaeklJ ve altı parçaya mufreı Arsa 
acele eatılıktır. Tallblerlnln saat on 
dan btre kadar HABER ~teaindP -Y. FetbJY.e mUracaatlan. 

Ton Ton 
amcanın 

başından 
geçenler 

HABER 
AKSAM .POSTA Si 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutusu ı lataabul 214 

Telgraf ~dresı: latanbuı HABER 
Vazı ışıerı telefonu : HAT! 
idare ve ııan .. : 24170 

ABONE ŞARTLARI 
Seneıı .. 
8 •Yhk 
3 •yhlc 
' eytılc 

TDrltl•• Enftı ''°° Kr. a,oo IC•. 
,30 ., t4SO .. 
400 •• 800 .. 
•ao .. ~ " 

Sal116i N Nrı,,1101 Mötliiri: 

Hasan Rasim Us 
Boııldılı "' (V AKm •etl>onı 

Yazan : Niyazı Ahmet 
--------------~-------463 sene evvel bugün 

TDrk akıneıl1:1rı Macarl8lan içlerinde 
sekiz bin esirle yOrUyordo 
375 sene evvel bugün 

Şehzade Bayezit 
öldürüldü 

evvel bugün 288 sene 
lstanbulda bDyOk 

Frankipan kontları ile Kropa kon~ 
tarı daima birbirlerile çarpışıyorlar
dı. Bwıa bir nihayet vermek ve düş
manlarını ortadan kaldırmak i$tiyen 
Kropa kontları Türk akıncılarını 

memleketlerine çağırdılar. 
On bet bin akıncı Hırvatistanı ge

çerek ilerledi. Yıldırım gibi dağları 
apn ordular Laybah önüne geldiği 
vakit ahali ancak şehir kapılarını ka
pamağa vakit buJabilmi§ti. 
Akmcılar burada ikiye ayrıldılar. 

Bir kol sarbe ilerliyerek Silliyi bas
tL Diğeri prka doğru ilerledi 1473 
yılı 25 eylfll günü, 463 sene evvel bu 
gün Macaristana girdi. Diğer kol da 
dokuz bin pl1ade sekiz bin süvari ile 
aynı gUn, 25 ey101 günü Sen Jorj önün 
de idi. Akıncılar rast?adıkları her ma
nii yıkıyorlardı. Klagnfort da iki bin 
esir alındı. Şonstayn üzerine yürüyen 
bir kol sekiz bin esir ile birlikte yü
rüyordu. 

Hammer" Bu sefere kumanda eden 
Bali oğlu Malkoviç Kostantiniyeye, 
kelle, kulak, burun ile dolu bir çuval 
ıönderdf,, diyor. 

• • • 
Şehzade Baya~•· 
c:lln OldürOldOQO 

gün 
1561 yılı 25 ey HU gftnO, ~5 sene ev

nl bugün, babasına isyan ederek 
onun ukerleri ile çarpl§tıktan sonra 
lrana kaçan şehzade Bayezldln dört 
oflunun ildürtildütü gilndttr. O gün, 
lrancla matem haftası vardı. Halk 
KerbelAya dair meniyeler okuyor, 
Kerbell vakasını ca:ılandıran facia
ları temsil ederek geziyordu. Şehzade 
denin öldürülüşü, matem tutan halk 
fizerfnde o kadar tesir yaptı ki, her 
kes kendi matemini unuttu, onlara 
alladı. 

• • • 
Slpahllerıa 

Veniçerııarın 
boQuemaıarı 

288 sene evvel bugün, 25 eylQI 16'8 
yılında 'Osküdar kaynaşıyordu. Yüz
lerce asi 'Oskildara koşuyor, halk en 
tenha mahallelere kaçı7ordu. isyan
cılar, rastladıklannı kendileriJe gel
meğe teşTik ediyorlar, gelmlyenleri 

Dünyanın en 
şişko plyaoııstı 

bir isyan koptu 
tehdit ediyorlardı. 

Meaele ıu idi: 
Sipahilerle yeniçerilerin aralan 

açılmıı iki taaf birbirlerine giriyor, 
bu arada birçok kimseler de bir araya 
toplanıyor ve Jsyan bayrağını çeki
yordu. Bunların bqlarında Galata
saray hademeleri gelmektedir. iiade-
meler, para alamamaktan fikiyetçi 
idiler. Muhafızların ellerinden kurtu· 
Jarak İbrahim papnın sarayının önü 
ne geldiler. Bu sarayın 11ademeleri de 
onlarla birleşti. Şehirde kol gezen ye
niçeri atası, nUmayifçileri mentttmek 
istedi. Fakat gözleri kararan hademe
lerin hücumları ağayı kaçırdı. 

lhtillflar günlerce uzadı. Sipahiler 
tRmamile ayaklandılar. Sadrıizam 

kethüdası kol gezerken Şehzadebaşın
da rastladığı üç sipahiyi yakalattı. 

Başlarını kestirdi. Kendi mızrakıarınr 
kendi ayaklarına sokturdu. 

Sabahleyin sokak ortasında üç al· 
pahi ölllsü görenler neye uğradıkları
nı anlayamıyorlardı. Çünkü ne sipahi, 
ne de yeniçeri ölllsii kanun icabı a.okak 
ortasında bırakılamazdı. Bir idam 
olursa denize atıbr ve bir topla da 
Botulçl tarafına haber verilirdi. 

Sipahiler, uğradık lan tahkiria al· 
tında kaJmalarclı. Bana tahmin eMa 
sadrıizam, tehrin kapılarını kapattır
dı. Fakat Üsküdarclakiler doira Ahır 
kapısma gelerek kapıyı kırdılar. ı.. 

yan bayrağını da At meydanına dik· 
tiler. 

Sipahilerin arzula;ı saraya bildiri· 
liyordu. Saraydan eevas: getiren yeni· 
çerilerin beşinci devec:ıer miralayınıa 
asiler tarafından parçaiandığı şayiuı 
çıktı. l\liralay hakik~ten parçalanmıt-
tı. Fakat sipahiler tarafından delil. 
sadrıizam tarafından memur edilen 
birkaç kiti tarafından ildiirülmUşt8. 
Sebep, sipahilerle yeniçerilerin arala· 
rtnı açmaktı. Yeniçeriler, sipahiler 
kan akıtmadan ortaya çıkmıyorlardı. 
Miralayı öldiirdfikten sonra durma· 

dan ilerlediler. lki tarafın bofuımUI • 
çok korkunçtu. Yalın kılıç blrbirJeri· 
nln tlzerlerine atılıyordu. Neticede si
pahilerin çofu ildOrüldil. Bir kısmı 
kaçtı kurtuldu ve hadise bastrrılabil
dl. 

Bu haf ta Londrada açılan pivano ser~siruk afuımıı bir eaıanıane. Dünyanıa 
en küçük piyanosun·ı <;almakta olan diinyanın en ıiflttJ pıyo.rıı.ti. meı1aur Rul 

wıaılarından Vladimir Jemiko/f dıw .. 



C·oeo,k 
Hediye · kazananların 
adlarını yazıyoruz 

6 Eylül 1936 tarihli bilmecemizinl lisesi. 61 - Sabahat Nami Beşiktaş 
halli (SANCAK) tır. ıs ind okul 126 - 62 - Anjel Atik 

1
1
5 lira kazanan i\Ia<;tafapaşa Demirci sokak 15. 63 -

Birinci: 1ı~eyyaz. Türker Dayazit Mahmut Sirkeci büyük lstikHi.1 oteli 
Karakol sokak 20. altı 48. 64 - Muzaffer Uahçeknpı 

Taşhan yanında 2/ 1. 6:> - Z. Alp-
1 lira kazanan aslan Kocarnu:;;tafapaşa Kuru sebil 

lkinci Selim N.işantaşı Meşru- sokak 35. 66 - Artin Yağlıbaş Şata
tiyet mahalle.si Madalyon sokak 47. ret .sokak ı;;. 67 - :Fevzi Ersan Em-

7 S kuruş kazanan niyet 1 inci şube. 6S - Ahmet Ak
Üçüncü: Süheyla Sultanahmet oğlu Şişhane karakolu. 69 _ Süha 

Dızdariye Çeşme sokak 21. Beyoğlu 29 uncu okul 77. 70 - Acar 
JJüyük ipekli mendil kazananlar Bele Şişli Terakki Jise.ı;;i 371. 71 -

25 EYLUL-1936 

ODEON 
Veni Çıkan Plaklar 

BAYAN MUZEYYEN 
N 270095 -Suzinak şarkı-Leyıa. 

ı r • - Nihavent farkı • Bir gizli sözUm 
Beste: Zeki Duygulu 
Beste: Zeki Duygu u 

1
. Bayan Hamiyet 
N 2 70096 - u,ak ,arkı· Dellsln Deli gönlUm Eeste: Selah2ttln Pınar 

1 I fa - HUıam şarkı • Bilmem niye sinemdeki Bests: Selahattln Pn:ıar 
I! Bayan Nedime 

- Hicaz ,arkı • Bağlarında UzUm var Beste: Nebll oğlu 1. Hakkı 
- Muhayyer •ar>n-Ylne blnml• gUzellm Beste: Nebil oğlu t. Hakkı Nr. 270098 

Bayan Nezihe Yıldırır 
N 2 7009 7 - Rast şarln • Oalmlyordu flrkı::tln Beste· r. - Htcaz şarkı Görmedim hayll zaman Beste; 

l Nr. 270103 
Kanuni Muammer 

- Şateraban Taks·m • 
- Hicaz Taksim • 

Kanun ile 
Kanun ile 

Mısrrh lbrahlm 
IV.ısır.ı lbrahlm 

-

1 - Müveddet 4 üncü Vnkıf han Salim Adsan Şişhane karakolu. 72 -
asma kat. 2 - Cahit Ulcay Pertev- Şadiye Beşiktaş Köprü sokak 7. 73 
niyal lisesi 19:>. 3 - Cemil Subaşı _ Azime Kumkapı Çakmaktaşı sokak 
Aksaray İmam sokak 16. 4 - Şe,·ki 26. 74 _ Ayşe Yucasel Jstanbul kız 

~1~)~~ t~aray l\!~::~ n ~!:~ö~ ü;üukb;:~ ~:~i. 7~5.:: ~:~e G ~il~~~·\.~~=;!~- s Öz Ün Si r a Si • ]!llillillHHOOlllliilllli~illlm~~mıınııınw~JllimH!lllmınııınııınııınınınilliillmı111111ınıımınımmııınııııııırrmınrımıınm11nıınııııınım ıııııınııını.~ j 
zar Değirmen sokak IS. 6 - Asüman sokak. 77 _ Vural Güler Süleyma- S k } § H A R B İ Y E D E 
Nedim Akkuzu lleyoğlu Mehmetağa niye Deveoğlu yokuşu 36. 78 - Ra- a arya'ya ge di = B E L v a· Bahçes· ı·nde 
yokuşunda. bia Yavuz Saraçhanebaşı Serezli so- e 

İçinde bulunduğumuz mevsimde İstanbul- = 
Bisküvi kazananlar kak 4. 79 - Mehmet Eyüp Uaba- da gösterilecek filmler hakkında kMi dero. § Y 0 rı n 8 kşa m 

7 - Lemi Caner Bakırköy altıncı haydar Arpaemini 'J'ekke sokak 18 cede izahat verildi. r= 

okul 147, 8- H. llayroksan Sultan- so - Erenköy Arpa~ay Aksaray Yu- gcl~.mdi Sira SAKARYA'da gösterileceklere i Yavrunu D Gecesı· 
h td 3 d 9 N "kola sufp:ısa Millet cadde.si 130. 81 - === a me e numara a. - 1 ~ Sinemacılık san"atmın bugUnkU ilcrley§I-;;;;;;;; 

Papikolof Pophane ltalyan Jisesi. Orhan po-ta nakliye memuru. 82 - no uyacak şeklide dahm tczyinatı ve Akus.. 1~ HİKMET RtZA, MELİKE CEMAL, SABRİYE Arap Revüsü Tel. 49091 

!; sok:ke;aı l~yse~a~;d~::~: ~~~~: :~· :~aik ~:::~~ee~:~ih D~~ik~:~;:. ~o~n~:t~: §;~;~=s~~o~r:ı:~~~~~ç~:~!:ı • ]llillilOOl~ınım~nıııwmıınıınıuoomınıı~~mnınınıınıımmıı~mnııımınınıınıınım~mnı~ııınmmınmu~~ınıııııııııa ., 
köy Ni7.amı cedit caddesi 7. 12 - ba Fethiye caddesi 2f. 84 - lledia telcrln verdiği mnlümntı herhalde sayın hal- 1 b 

7 
-

Sclfımi nengi Yefa l~si 667. 13 - Balat Lonca Ehe sokak 6. S:l - Gök- kımF~k~~~~~:~c:~~·kadar methedilen bir sa- stan ul İnci icra mcm urluğunda n: 
Nihat özcan lstanbul lisesi 803. 14 - nil Kumknpı Kulluk sokak 29. S6 - 1 ·• 1 k f' 1 d 1 ondn gostcr lece ılm eri e h ç düşündU - Emine Celile ile Fatma Nerimenin uhtesinde olup Emn"ıyet Sandı· Necdet Bengi lstanbul lisesi 103. Muzaffer Tunçak Kumkapı Ortaokul ıer mi? 

153. 87 - Muhlis özen Snmatya Mü- Bunun ıı;ın de vcrece~ımız cevap: Hepsinin ğına birinci derecede İpotek bulunan Kadıköyünde Hasanpaşa ma· 
Şekerleme kazananlar dafaai Milliye caddesi 39. 88 - E- birer şaheser olduğudur. hallesinin eski Kurbalıdere yeni Kurbalıdere birinci sokakta eski 2 

1- M""k s· k ı" 'J'a ha . H K k c 1 tt• Apğıya koyduğumuz listeyi dikkatle oku- d 
.> - u errem ır ec ' ya · mıne vzturan um apı ema e ın yunuz: efa 6 mükerrer yeni 8,8/1 numaralarla murakkam sağ tarafı Ayşe 

tun r-okak 42. 16 - Perihan Aıtınel 89 B k s b k 
ap. - >e taş erence ey yo uşu Bütün GUzellcrJ severim (Jean Klepura), hanesi sol tarafı aharın arsası arkası emlaki milliye çayırı yanından 

Fener. 17 - Fikret Su1tanahmet Şair Nahifi sokak 22. 90 - Neclft Asri zamanlar cŞarlo), :ı•'iloyu takip ede - · • d"J l h b K 
Dizdariye Çeşme sokak 29. l& - E- Kansu Bakırköyy birinci okul 1 '!). ıım (Glnger Rogcrs ve meşhur ve sevimli dan- yem ınşa e ı en yo cep esi irinci urbalı dere sokağile mahdut ve 
dip Bilener Gaziosmanpaşa ortaoku- 91 _ Kenan Coşkun 193. 92 _ Ök- sör Frcd Astaire), Dans Korsanları yüzde tamamına 2838 lira kıymet takdir edilen evsafı aıağıdn yazılı iki 
lu 40. 19 - Ber~ Çağlı Samatya Mü- tan Turga Şehzadeba~r Kemalpaşa yüz renkli <Kukaraçayı yaratan, Steffi Du - evin satılmasına karar verilmiıtir. 8 No. )ı ev: zemini renkli çini bir 
dafaai l\tilli'-·e caddesi 52. 20 _ Ara na), Port -Arthur kahramanları (Dantelle t d f .

1
. B d k d 

"' caddesi 2. 9:~ - eltihat Demir Kız li- Dnrrlcux ve Aclol! \\"ohllıruck), şangal (Char an re en so aya geçı ır. ura a i ·i o a bir sofa ve zemini çimento 
Papazyan 9 Istanbul pul meşheri. 21 .sesinden 819. 94 - S. Erdemir Ak- lcs Boyer ve Lorettn Young>. Anthony Ad - ve altında sarnıcı olan alafranı;:ı ocaklı bir mutfak bir hala sofads 
- Naime Sarışın Beyoğlu ikinci No- saray Yetkaefendı" sokak _?9/1. 9-; _ verse, !cvka!Me !ilm (Frcderic Marehl, San- b" l k Bi i · ,: d 

8
. f .

1 
• • 

1 1 
• - .., ır mus u . r ncı Katın a: 1,. r.n " ii7..,,.;",. ... ; ........ :.. ,_ ~ :ı.: ..... ter daktilosu. 22 - Serap .Böru Bey- Kamile l.;;tanbul li ~ 1 O _ 96 _ franslsko (Jennnctte Mc Dontıld - Cl:ı.rk k '· 

k 1 348 "3 n·· h Gable), :r.ııızurka (Poln Negrl), zıcgfield, Ro- atında: bir sofa üzerine çatı arası odası cephede bir balkon ve ele~· oğlu 3;; inci o ·u • - - ur an- Suna Selek Be~iktaş Abbasağa cami 
ettin Ertürk TaYukpazarı Hüseyin- vuıcr kralı (Büyük nıruıraflarıa vucuda getı... trik vardır. Bahçenin cepheye bir kapısı olup bahçede iki çam nğ<ı· 

sokak 3. 97 - Malike Çapa kız mu- rıı ısız R vu f"l 1) Se"'"mck "~·~· 
en emsa e 1 m ' ·"Si ........... cı ve çiçekler vardır. Bina ah•aptır. Cephesi yagwlı ho}•alıdır. Bi:Hl· ağa mahallesi Medrese çıkmazı 4. allim mektebi 34:>. 98 - Orhan Al- ıMarlene Dletrlch ve Gary Cooper), Beyaz "-' 

24 Halime - Karagümrük Neslişah saray Ay yıldız ap. 99 _ .Jan Bıçak- Melek (Kay Frnncıs (İstanbulda yagamış bir nın ahıap kısımlarında kapılar boyalıdır. Arka kapıda zemin kattn 
mahallesi 21. 2;; - lsa Tramvay şir- çı Beyoğlu Rum katolik mektebi 107. hastarokıcmm hnyntı) ). bir musluk vardır. Bina tamire muhtaçtır. Yangın duvarı vardır. 
keti 721 vatman. 100 _ Sabahat Akın Atik Alipaşa Stavlskl !skandalı (Marcclle Chantal ve 

Lucıcn Barroux), GUnah gecesi (Gaby Mor- 8-1 No. lı ev. zemini karosimen bir taşlık bir hela iki oda bir ır.ut· D it k l Attar Yekh sokak 5. 101 - Kemal 
e er az;anan ar layı, Rosc. ... Mnrle (Jelnnette Mc Doland ve fak (mutfağın renkli ;ini bir antresi vardır.) Birinci katında: bir ods 

N r • • lleşiktaş Türk Ali mahallesi Köprü E<id Lo ı p t ·u h tı (Pauı 
25 - Tecati kızı Adliye \ e~aletı Nelson y), us ııs eur n aya bir sofa ve çatı arası dolaplarından müteıekkildir. Oadmn balkonll 

yanında kadın berberi Ankara. 2:1 _ sokak 3. 102 Kadriye Kınay 'J'opha- Munl), Allotria, Ah §U kadınlar (Renate 
Halil İbrahim Gelenbevi ortaokul ne Gecekuliu sokak t:i. 103 - Cengiz Müller ve Jcnny Jugo), Korsanlar Gemisi vardır. Kapı önünün üzeri camlı c.İır. Harice tahta kapısı ve kemik· 

x Ersan Beşiktaş Türk Ali Köprii ~o- (Clark Gablc - ChnrlC!I Laughton), Viyana li çayırı sokagwına da kapısı vardır . Umum mesahası 361 metre mu· 3 A. 2ö - Ziya v7.a) ak Balıkesir ,,..,kları (Magda Schnelder-Gcorge Alexandcr) 
ı . kak 5. ıo.ı - Orhan Günenç Eren- . ..,.. bh l b d 63 bh 8 N 1 · 63 t e ilacı shnk mahalesi Değırmen so- Bir yıldız doğuyor (Joscph Schmldt). ra aı o up un an metre mura aı o. ı evın '::: me r 

köy lstanyon caddesi 44. ıo;; - Ta-
hak 21. 28 - Nermin Kartal 2:-W. Ve.... murbbaı da 8-1 No. lı evin zemini olup kalanı bahçe olon iki evin ·s .. d n· lıit Göknil l\ahataş lisesi. 196 - Kanad d 
31 - Kadriye ubaşı Şehza eb~ı ı- Dünyanın en kUçUk yıldızlan a a tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
reklerarası 40. 31 _ Adalet J{adıköy Yurdagül Çevik Eski Aydın oteli kar- doğan Beşiz kız kardeşlerin çevirdikleri (Dok 
Kumluk 12. 32 _ 7.iya Denizyolla- şısı 1 107 - Gülümser Erk Saraç- torun mucizesi) filmi. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy· 

hane - ıo- El" 1 -"'d n·· ""k d Daha bir "Ok sürprizleri olacak olan cm- . b 
nnda l>nnıarot. 33 -Mitat lstanbu1 ' ·>. .:> - "ıza "'" a uyu ·a a saısiz progra~. meli muhamminenin %7,5 nispetinde pey nkçcsı veya milli bir an· 

ilk okulundan. 109 - Jtesmiye Eren-
Jisesi 14G:i. 34 - Mehmet Uluöz Kum- Yukarıda meşhur artıstıcrln çevirdikleri kanın teminat mektuhı;nu hamil olmaları icap eder. Müterakim köy 4 üncü okul :>O. 110 - Safinaz 
'kapı ortaokul 238. 35 Şakir Turgud filmleri kısaca yazdık ... Bu her halde muh - vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf horrları borçluya aittir. Arttırma 
lzmir sahil sıhhiye memuru Raif oğ- Bükte! Fatih Krzta~ı Sofular cadde- terem halkımıza sinemamızın mevsim için - -:r 

lu. 36 _ Hristo Kurtuluş llozkur'.f si 120. lll - Şake Arnavutköy Bi- deki fanllyeU hakkında bir fikir verebilecek- §artnamesi 23-10-936 tarihine müsadif Cuma günü dair.?de mahalli 

1 rinci cadde 9:>. ll2 - Hasan llzun Ur. BUyük fedakllrlıklnrıa, sırt sayın mUştc- mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 16-11-936 tarihine cadcsi 223. 37 - brahim Dökmeci rllerini tatmin 1,.1n senenin en bUyUk filmleri 
Ü çarşıda saraç. 113 - Hançer Fuat " d"f p · d · · d 14 16 k d · d. Sultanahmet çler mahallesi Asma- içinden seçtiği 1.ılrlnci vlziyon programı her müsa ı azartesı günü aıremız e saat ten ya a ar ıcra e 1' 

k Beşiktaş Tramvay caddesi 22. 114 - · 
lıçeşme so ·ak ~. 38 - Hatice Tay hafta değiştirecek olan Snkarya sinemasına lecek. Birinci arttırmada bedel, k:ymeti muhammincnin CC 75 in1 J~dirnekapı Acı çeşme Kepenekli Nu- Semine Fe\'Zi Beşiktaş 'l'unu:;; Hayır gelecekler, sinemanın kendilerine telkin edc-
man sokak 13. 39 _ Cemal Oran Köprü sokak 3. ccği ıumatıa, programın ne oıcluğunu bilme- bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takd:rde son arttıranın taah· 

----------------- den gclecclderdlr ve her seferinde programı hüdü haki kalmak üzere arttırma on beı gün daha temd:t edilcre1' J{umkapı ortaokul. 40 - Mehpare Ask erJlae davet dahl\ zengin bularnl{ memnun kalncnklnrdır. 
lstanbul kız lisesi. · ' ,.. 1-12-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede 

Mürekkep kazananlar 
41 - Cemil Cmut Cağaloğlu ili· 

lftliahmer caddesi ı. 42 - Hami 
Pertevniyal lisesi 340. 43 - Hilmi 
J•'uat Sub:ışı Beşiktaş Tramvay cad
de. i Akın berberi 22. 44 - Cahit 
Pertevniyal lisesi 370. 4:> - M. Bil
gin. 46 - llurhan Beşiktaş 1 inci 
okul 599. 47 - Bürhnn lJğur lstan
bul lisesi j 7. 48 - Bedrünniı;;a Us-

Selimiye Askerlik dairesinden: - 1. t'an•·asın1n yc:.nı· 
Ş > K • yapılacak ikinci arttırma neticesin de en açık arttıranın üstünde hırs· Teşrin 936 ccll-ıinde bir buçuk sene· 

liklerin 316-327. iki seneliklerden nH .. ~S8 İ saatleri kılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas Kanununun 126 ıncı maddesi· 
316-330 jandarma ve denizden 316-331 Türkiye lıı Bankası İstanbul Şubesi ne tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarlıJ 

·loğumlulanlan bakaye kalmış ve süvari DirektôrlUg;.inden: diğer alaka daranın ve ~rtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hu· 
vesaire ile hiç askerlik yapmamış olan- Bankamız gişelerinin 1 Birinci Teş· susile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaretl 
!arın mensup olduklan Üsküdar, Kadı- rin 19~6 l 'er~embc gününden itibaren 20 gün zarfında evrakı müshitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
:ı:öy, Beykoz, Kartal, Adalar ve Şile §U· sabah saat 10 da açılıp 16 da kapana-
bclerine müracaat etmeleri ilan olunur. cağı sayın aliı.lmlılnrımıza bilcliril"r. lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit oimıyanlar ~atı~ 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, teny:riye 

küdar 12. 49 - Nuri Gelenbevi or- ~il•• 
taokul 70:>. :;o - Sel:imettin 27 in- Osnıanlı Bankası..-~ 

i LAN 

ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf :caresi bedeli 

müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi lav:z bedeli mü~· 
teriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 35-745 numar-:ı· 
h dosyada mevcut evrak ve mahal len haciz ve takdiri kıymet rapor1J• 

ci okul 41. :;1 - Zohel Kumkapı 
Çakmnktaşı sokak 22. n2 - Şerafet

tin Altan Şişhane karakolu. :>3 -
1\.:'izrm Fatih 13 ünci! okul .:\o. n,:;. 
54 - Nob.-ır Taksim 412. :5:i - Saba-
sone Malatya 29. 

Kartpostal kazanaıılar 

56 - Hasan Uzun çarşı 98. 57 -
l\lehmet Ali 2 inci okul. .j8 - Neri-
ınaa Tekdöl Kadıköy izzettin f;oknk 
31. 59 - Yaşar Ayhet Kadırga 21. 
60 - Nlllifer Bozkurd Jstanbul kız 

Osmanlı Bankasının giıieleri Birirıciteşrinin ı nci Pcr~cmbe gününden 
itibaren yeni bir iş'ara kadar, aşağıda yazılı saatlerde acı1< bulunacaktır: 

t - GALATA MERKEZ• iLE VENICAMI şu-Esi: 

Adi günlerde 
Cumartesi ~nlcri: 

2 - BEVOGLU ŞUBESi : 

Saat 10 dan 16 yn kadar 
., 10 ,. 12 ye 

1 

nu görüp anlıyacakları ilan olunur. (1608) 

. .. · ._.. 
• .• .. . • .• • .1.. • • ·.,.· 

Istanbul Belediyesi · D~l8)g 
. , . ~ 

Adi g'ilnlerdc 

Cumartesi günleri: " 10 •• 12 

j Yapılmakta olan kanalizas1on ameliyatı dolayısiyle 
,. 1 tarihinden itibaren Boğazkesende Çukurcuına sokağının 
ım•••"l l.til vasıtalarına kapalı bu!unacağı ilan olunur. B (1614) 

/l Saat 10 dan 12,1/2 a kadar 
,, 14 den 16 ya ., 

ye 
26-9-1936 
bütün n::ı• 



Rusya da 
kaybettik 

Rus takımı (1) 
Türk takımı (O)' 

Leningrat, 24 (A.A.) - Hususi rülüyor. Sağiç Sadinin Yerine muh-
ınuhabirimizden: teşem geçmiş. Daha Jlk dakikalarda 

Hulkevi futbol takımnhz ile Ler ku\-vetli akınlar yapmağa başladık . 

ningrat muhteliti arasındaki futbol Oyun ilerledikçe hakimiyetimiz bariz 
ınaçı bugün Lenin stadında 40.000 ki- bir şekil almağa başladı. Fakat ne-
şi önünde yapıld • . tice \ermiyor. 

Saat 16,30 da evveliı. Türk takımı Mütemadi şütlerimiz kalenin üs-
saha 1 a r,ıktı \'e alkışlar arasında tünden ve yanlarından geçiyor. Sıkı 

halkı selfımladı. Bunu takiben l,e- bir hücumumuz da kalenin önünde 
ningrat takımı da sahaya çıktı. Mu- üç kişinin topa çıkmasına rağmen 

Macaristan 
Yugoslavya 

Milli futbol takımları 
gelecek ay Belgradda 

karşılaşacaklar 
Yugoslavya Futbol Federasyonl! l!j 

Birincitcşrinde Belgradda Yugoslav
ya ile Macaristan milli futbol takım
larının bir müsabaka yapmaları için 
Macar federasyonuna müracaat etmiş 
tir. 

Macarlar yol masarifi için üç bin 
dinar istemişlerd:r, Yugoslav federas
yonu bu parayı kabul etmiş olduğun
dan Macaristan - Yugoslav milli fut
bol takımlarının karşılaşması takar
rür etmiştir. 

tat merasimden sonra saat 16,42 de neticesiz kalıyor. Oyunun bundan ---------------
oyun başladı. sonraki k ısmı nisbi bir hakimiyetimiz Yugoslav 

llk hücumu biz yaptık. Fakat bu altında devam ettiği halde beraber-
hücum yarı yolda kesildi. Lenin- liği temirı edemedik ve Leningrattaki atletleri 
gradın mukabil hücumunu kalecimiz bu oyunumuz da l - O mağlubiyeti-
güzel bir polonjonla kurtardı. Hava mizle neticelendi. Yunanista na gittiler 
güneşli ve kuvvetli bir rüzgftr tama- B U g On k O Yugoslav ateltlerj cuma günü Ati-
m en aleyhimize, ilk korneri biz yap- müs a bak ala r naya gitmişlerdir. Bu kafile çok çahş-
:tık, fakat fena çektiler. Eskrim müsabakaları yarın 18 de mış ve mükemmel antrene edilmiş Yu 

Bu sırada güzel bir akınımm Le- güreş müsabakaları da gece 20,30 da goslav atletlerinden müteşekkildir. 
Jıingratlılar topu taca atmak suretile yapılacaktır. Meşhur lvanoviç henüz Yunanistana 
akim bıraktılar. Leningrathların mu- Bunların neticeleri 26 eylülde ya- gelmiş bulunmuyor. 
kabil akınlarında top kale önlerinde pılacak bisiklet yarışı neticesile be- Yugoslav federasyonu kendisini tn
oyuncularımızdan hirinin eline değ- raber 26 eylül gecesi saat 8 de Le- giltereden telgrafla davet etmiş oldu-
di. Hakemin ,·erdiği penaltıyı Lenin ningrat radyosundan verilecektir. ğundan müsabakalara yetişmek üzere 
grathlar fena bir vuruşla dışarıya bugünlerde Yunanistana gelmesi bek-

att~~~miyet itibarile iki takım ara-I Balkan oyunları _ı_enm_e_k_te_d_ir_. _______ _ 

sında tevazün var. Bu sırada kale At letlerimiz Atlnada E c nebi 
önünde bir kargaşalıktan istifade e- At· 24 (S l l be be . m emleketl e rde 
d Le • 1 1 •u •• •• d k'k d ına, porcu ar a ra r gı- F tb 

1 en nıngrat ı ar ~ uncu a ı a a d k da d ) B ·· R U O ı ı• k 
b. · · il · · t 1 n 1.. en ar a şımız a n - ugun, o-
ınncı go erını yap ı ar. u go un A · 
k d b. .k. t hl.k 1• d k'k manyalı atletlerle beraber tınaya 

ar asın an ır ı ı e ı e ı a ı a . · • · ı 
d h . . geldık. Yolculuğumuz çok 1yı geçtı. maç arı a a geçırıyoruz. 

Burada büyük bir bayram havası 
Yaptığımız akını IJeningrathlar 18 

çizgisi dışında hatalı bir 6urette dur
durdular. Çektiğimiz favul kale üs
tünden gidiyor. 
--'~"'ene bir hücumda lehimize olan 

kornerden istifade edemiyoruz. Bu
na mukabil Ruslann çektikleri bir 
serbest \'Uruş kalenin yanından avu
ta gidiyo.r. nizim bir serbest vuru
şumu netice vermiyor ve ilk devre 
"ıu suretle 1 - O aleyhimize bitiyor. 

ı ~~inci devre 
İkinci de,·re saat 17.3:> de başladı. 

Takmımızda ufak bir değişiklik gö-

ile karşılaştık. Atina, Balkan oyun- Futbol müsabakalan kadar sürprizli 
larına iştirak eden altı milletin bay- hiçbir spor teması mevcut değildir. 
raklarile süsleniyor. Bugünlerde bütün Av1'1pa şehirlerin 

de yapılm:.&.~ta olan futbol lik maçlan 
Yunanlılar, müsabakalara fevka- ümit ve tahminlerin hilafına neticeler 

iade ehemmiyetle hazırlanıyorlar. vermektedir. 
Oyunlar 'l:1 eylül pazar günü Yunan 1 ngi ite re 
kralı tarafından açılacaktır. 

Atletlerimiz bugün ilk antrenman- Arsenal Formhanton'a 0-2 mağlup 
Jarını yaptılar. Antrenörlerimiz mü- olmuş, Çarlston Brimingam ile 2-2 be
sabakalarda iyi neticeler alacağımı · rabere kalmıştır. Everton Liverpolu 2-0 
zı ümit etmektedirler. Bortsmanf de Mançesteri 2-1 kazan. 

Atletlerimiz Akropol palasta mi
safir edilmektedir, Avusturya 

Atan varsa bile o, 
lıerhalde biz değiliz 

F.K. Vienne Rapiti 3-1, Admira 
Hakuvayı 6-0, Viyana Libertası 1-0, 
Favoritner Vakeri 2-1 mağlUp etmi§-
tir. 

A lm a nya 
Frankfurt Visbadene 4-0, Sarenburg 

F. K. Frankfurta 4-1, Kobingen Stüt
garda 2-0 mağllıp olmuştur. 

t' A0AIİ llKH 1 
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Çeko slov a kya 
Slavya Morovska Slavyayı 1-0, Vik 

torya Ziskoklandeni 2-3, Viktorya, 
Revs'i 2-0 yenmiştir. 

Macaristan 
Hungarya Halendası 5-0, Nemzet 

Faymbulu 1-0, Elektromsi Üçkeri 7-0, 
kazanfnıştır. 

Bundc ile Şarokşar 2-2, Saget ile 
Uypşet de 1-1 berabere kalmışlardır. 

F. T. C.nin Boçkay ile maçı çok gü· 
zel olmuştur. F. T. C. merkez muhacimi 
Toludi klübünün yediği tek gole karşı 
kendi başına 4 gol atarak F. T. C. nin 
4-1 galibiyetini temin etmiştir. 

Mercan spor 
Eminönü Yıldızspor 
namını almıştır 

Su t opu 
müsabakamız 

Vaırun Modada başloyoır 

Su Topu mü.sabakamtza i§tirak eden G<ı1ata8<1mY A tal-..'1.mı 

Gazetemizin tertip etmiş olduğu su l 
topu turnuvası yarın Meda yüzme ha-

vuzunda büyükler ve küçükler arasında 
olmak üzere iki kategoride yapılacak

tır. Her iki kısmın birincilerine gazete

mizin koyduğu kupalar verilecektir. 
Turnuvamıza iştirak edecek klüp ve 

mekteplerin yann saat tam ikide Moda 

yüzme havuzunda bulunmaları ve kapı

dan davetiyelerini almaları lazımdır. 

Saat ikide su sporlan İstanbul ajanı 

Bay Kadri Nuri, klüp kaptanları önünde 
kur'ayı çekecek ve iki buçukta müsaba
kalara başlanacaktır. 

Hakemler, Suat ve su sporları antre
nörü A. Frensşüidir. 
Müsabakamıza girmek istiyen klüp 

veya mektepler yarın saat ikiye kadar 
müsabakada bulunacak olan muharri
rimize kayıtlannı yaptırabilirler. 

Mekteplerden gelecek takımlann mek 
tep müdürlüğünden muvafakat kağıdı 

getirmeleri mecburidir. 

Evlenecegi veya Ame r i k a ya gidece~i 
s ö ylenen 

Cim ı~ondos 
Afrikaya hareket etti 

Ya Amerikadaki menecerinden ge

len telgraf üzerine, yahut da tngilte

redeki maşukasiyle evlenmek üzere 
birdenbire Yunanistandan gitmiş olan 

Cim Londos üç gün evvel Londraya 
varmış ve birçok lngiilz gazetecileri 

tarafından ka~lanmıştır. 

Londos, aşk veya Amerika işi şim

dilik mevzuubahs değildir, lngiltere

deki profesyonel serbest güreş müsa
bakalanna girmek için geldiğini söy
lemiştir. 

Fakat, lngilteredeki müsabakalar 

lkincikanuna bırakıldığı için Yunanlı 

pehlivan dün Af rikaya müteveccihen 

lngiltereden de ayrılmıştır. Hareketi 
Cim Londo3 

esnasında kendisiyle görüşen guete- --------------
cilere: 

"- Şimdi, Kamp Tavn'a gidiyo
rum. Bir lngiliz tarafından organize 

edilmi3 olan serbest güreşelre iştirak 

edeceğim. Bu defaki rakiplerim dev 

cüsseli zencilerdir. Bu müsabakalar 

ik'i ay kadar sürecektir. 

Sonra Mısıra uğnyacağım, Kahire 

ve lskenderiyede benimle güreşmek 

istiyen güreşçilerle müsabaka yapa

cağım ve Birincikfmunda Yunanista

na gidip Noeli ailemin yanında geçi
receğim. Bu suretle hem de istirahat 
etmiş olacağım. 

Sene b~ından sonra Londraya tek

rar geleceğim. O zaman yapılacak o-

-' KYPIAKHN 

Mercan Spor klübü ilk teşekkülün
lan turnuvaya gireceğim. Bu turnuva denberi Halkevine girmek emeliyle 

y~ıyordu. En n;hayet bu arzusuna da Ali Baba, Şikat. Dangalof ve Dcg-

Dünkü sabr.ıtı g<!':Ctelerinden birinde 
''atlet atışı değil, yazıcı atışı,, başlığı 

altında evveli glinkü gazetemizde çıkan 

ve Rumca gazeteden tercüme edilen bir 

havadis yalanlanmak isteniyordu. 

Biz buh avadisi Atinada çıkan 18 ey

Mt !)!e tarfhfi At?etiki Nl"otia isimli spor 

gazetesinden tercüme etmiştik. Nitekim 

yukardaki klişesini bastığımız gazete • 

1 
l ....... 

~- ---· .... \.. . .. ~-
nin koskocaman serlevhıısında Rumca-
r- hiç bilmiyenlerin bile anlayaca}t gibi 
(60 metre)kelimeleriko layca görülebü 
mekte ve altındaki yazıda evvelki gün 
verdiğimiz tafsilfit yazı1maktadrr. 

Rumca bilmemek hata değil, fakat 
bilmediği işlere kanşmak affedilmez ka
bahattir. Bu klişeyi, atıcıhğın kimin 
tarafından yapıldığlnı okuyucularımıza 

göstermek için koyduk. 

muvaffak olabilmiştir. lan gibi müthiş pehlivanlarla boy öl-
22 - 9 - 936 Salı günü akşamı Emi· çüşeceğiz. Maamafih tekrar dünya 

nönü Halk Partis i H eyeti gelerek bü- §a.mpiyonluğunu kazanacağıma emi-
tün tetkiklerini yaptıktan sonra Mer- · d işt. 
can spor klübünün tam manasiyle 

nıın,, em ır. 
Sırıkla yüksek atlama: 
- O ... Alf edcrsiniz! 

Halkevine girmeye layık olduğu ka- _______ ....._ _____________ _______ _ 

rarla.c;tınlmıştır. Bu karardan sonra Mektep kı·tapları - --.... 
klüblin ismi değiştirilerek Mercan •r------
spor yerine (Eminönü Yıldız spor) ol- 1 Mektep kitnplannızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddesinde 
muştur. Yeni ismiyle ve bu çalışkcr. · ~ .. VAKiT,, Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 
lığı ile Eminönü Yıldız sporu tebrikJ~....._ • ., ________________ _. ..... ______ _. 

ederiz. 
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Sevglllm, Bırakmo beni yalnız bu 
canavarla l Kurtar beni! Kurtar 

beni ! diye bayk ı rdı 
Hüseyin, kalbinin gittikçe daha se- Zübc:yde ellerini kat'iyyen Hüscy-

ri bir surette çarpmakta olduğunu his- nln ellerinden çekmiyordu. Bilakis o
setti. Artık itiraf etmek lizmıdı ki ya- na daha ziyade sokuluyordu. Bu so
ta.ğmda hi.JA derin bir uykuda imiş kuluşlardan Hüseyin öyle bir zevk, 
gibi muntu.aman nefe8 alıp veren ZU- öyle bir sevinç duyuyordu ki... Ooooo, 
beyde Hüseyine f evkalide bir melek- bu sırada Hüseynin karşı~ında bir 
t.en yüz bin kat da.ha gilzel, daha se- lı.c~ halife değil de dünyayı fetheden 
vimli görUnUyordu. mua.u.am bir ordu bile olsa, Hilseyne 

Hele bu fevkalade varlığın kendisi- gene vız gelecekti. Hüseyne bu anda 
ni sevdiğini, bu mini mini kalbin ken- ölüm filan çok basit ve çok ko!ay bir 
disi içiQ. çarptığını tahayyUl etmek, §CY geliyordu. 
Hüseyine bilsbütün büyük bir z.evk ve- Şunu da derhal ilave etmek 18.zım-
riyordu. dır ki, Hüseyin ile ZUbeyde tama 

Bu hayaller Hüseyini bir nevi sarhoş miyle gayri meş'ur olarak biribirleri
•r:tmişti. Hüseyin sarhO§tu. Aşk ve saa- ne yaklaşıyorlar, sokuluyorlardı. 
; f P.t sa.rho§u.. Kendisinden ~ki buçuk Hatta Hüseyin niçiıı ve nasıl bir cesa
asır sonra Amerikayı keşfeden Kristofı retle baba.sının gözü önünde Zübeyde
Kolomb bile ilk karayı gördilğil za- n1n elini öpmüş olduğunu bile bilmi
m...".Il kendisi kadar sevindirmemişti. yordu. Bu hareketinin farkında de-

Hatta bu anda halife Mustasım bile ğildi. Ayni şekilde olan biten bütUn 
onn biraz sempatik gelmeğe ba§lamış- işlerden Zübeyde de bihaberdi. O da 
tı. nasıl bir insiyaki sevki tabit ile Hü

Must:asım boğuk bir sesle devam et- seyinin elini öpmesine müsaade etmiş 
ti: olduğunun, Hüscyne niçin ''c nasıl bu 

- işte, bütün mesele bu. Ve bu ]şte kadar sokulduğunun farkında değil
benim ne kadar haklı olduğum mey- dJ. 
candadır. Şimdi sana son defa olarak lkisi de fevkalade müteheyyiç ol
müsaade ediyorum. Odadan derhal duldan bu anda, aralarında kunı bir 
çık. Yemin ederim ki sana hiçbir fe- çalı yığını gibi duran etiketi unutmuş
nalık yapmayacağım. Bu küstahlığını lar, samimi hislerini ortaya koymuş-
affcdcceğim. lardı. Zübeyde Hüseyne: 

Hüseyin acı acı güldü: - Sevgilim! 
- Ben, senin yeminlerini nasıl tut- Diye hitap etmiş, Hüseyin de Zü-

tuğunu çok güzel biliyorum.. Buradan bcydenin birer güvercine benziyen 
çıkmam meseleSıne gelince bu da be- beyaz ellerini öpmü§tü. 
nim iradem dahilinde değildir. Zübey- Bir an sonra '.ikisi de Mustasımm 
de benim hayatımı kurtardı. Onun da kendilerine dikmi§ olduğu korkunç 
hayatı demek olan namusunu kurtar- gözlcrile karşıln.ştılar. Mustasun: 
mak benim borcumdur. - Benim önümde ha? diye boğuk 

Bak, Zübeyde kendisine geldikten boğuk söyleniyor, her fenalığı yap-
sonra bana: mıya tam bir eurette hazır olduğu 

- Dı§arı çık! hissini ifade eden gözleri garip bir 
Diyecek olursa, o zaman bir saniye ışıltı ne parlıyordu . 

bile tereddüt etmeden dışarı çıkanın. (Devamı va;} 
Hem de bir daha asla geri dönmemek --------------
prtile ! O zaman beni istediğin gibi 
tevkif ettirir, istediğin gibi serbestçe 
.işkencelerle g~bilirsin ! 

Fakat giındl benim esirim bulunu
yorsun! Ve söderlme her veçhile itaa
ta mecbursun! Bu esaretin de dediğim 
gibi anak Zübeyde kendisine gelince
ye kadar devam edecektir. İ§te sana 
son sözüm. 

Hüseyin bundan sonra tek bir hece 
kom1§tn.3.dı. Esasen Mustasnn da ken
disine hiçbir şey sormadı. Ve böylece 
dakikalar sessiz sedasız b'iribirini ta
kip etti. Nihayet o 7.8JJ)ana kadar san
ki derin bir uykuda imiş gibi hareket
siz yatan ZUbeydenin nefesleri sıklaş 
tr. Göz kapaklan titredi. Ve n'ihayet 
hafif hafif gözlerini açtı, Evvela hiçbir 
şey hatırlayamadı, anlamadı. Etrafmn 
manasız bakışlarla baktı. Sonra gözU 
birdenbire babası Mustasmıla Hüseyi
ne ilişti. 

Mustasnn da, Hüseyin de Güzidenin 
Mustasmı da, Hüseyin de Zübeyde 

nin kendi ne gelişini büyük bir heye 
can ve çekingenlikle seyretmişlerdi. 

Hele bu heyecan H'llseyin de bilsbU 
tün fazla idi. Esasen hayvaniyetden 
başka zerrece bir his taşımamakta ola 
n Mustasmı, en bilyük katillerin bile 

anır taşaa 
OkD kuş VlUlırmak 

ltnden dolayı değil sırf ''Zübeydeyi ller §apkaya bir ad! l§tc Parisin 
hyıp edecek mi ?endi§C8i ileheycan §İmdi h<Işarmah istediği iş budur. 
lumuıtr. Adı Randevü olan bu fötr şapka 

Zübeyde birdenbire olan biten geyi çok satılmaktadır. Çevresindeki tül de 
bir anda hatırladı. Ellerile ylizUnü giz ayrıca bir süstür. Tür istendiği zaman 
Jt,erek nefret ve istikrah dolu bir çıkarılabildiği için hem süı hem de 
-1e: faydalı oJmaktadrr. 

- Katil! Cana.var! diye haykırdı. Şapka pratiktir. Hem yağmurlu 
Soma. birdenbire ellerini HUseyine hem de güneşli havalarda giyilebilmek-

8olro uzatt. tedir. 
- Sevgilim. bırakma beni yalnız -----------------

la...canavarla! Kurtar beni! Kurtar 'r I rn,..,.nlllllıMuı~ 
lıierıi! diye yalvarır gibi bir sesle hay
mm. 

HOscyin insiyaki bir hareketle ile
~· Zübeydenin kendisine doğru 
mm.ttığı elleri kavradı. Onlan bir 

Kadınlar 
beni anlar 

amledc ateş gibi yanan dudaklanna T•frlkamızı bugUn dercede· 
aştırarak öptü. Sonra: medlk lzUr dllerlz. 

- Korkma, korkma Zübeydem! 
aiye mırıldandı. Ben varken hlçbtrlıatııı .... .-... ,, ... _.__ ""' 
geyden, t hiçbir .kimseden korlana! 

HABER - ~m J)OBiaiı 

Habnlarnu anlatan :: EFDA'fl TALAT -208- Yazan: IHSAN ARiF 

Türk nıilleti tecavüz etnıez. 
Tecavüze karşı kendisini korur 
Ba§ım salladı: 

- Hakkın var! Biz de böyle düşünü
yoruz. Bizim bilfiil tedbir almamız ak
sülamel yapacak, i§i büsbütün karıştıra 
caktır. Fakat şunu da söyliyeyim ki, bi
zim müessif hadiselere meydan verme
mek için gösterdiğimiz bütün hüsnüni
yet ve fedakarlığa rağmen, vaziyet bu
günkü ıekilde devam ederse, Türk po
lisi bu hadiseler karşısında aciz kalır:;a, 
o zaman berçebaabat zecri tedbirleri 
tatbike mecbur olacağız. Fakat, yukan
da söylediğim gibi bizler meseleyi bu 
raddeye getirmek istemediğimiz cihetle 
işi Türk polisine bırakıyoruz. Bilhassa, 
Türk polisinin başında bulunan ve dil -
rüst hareketi, dirayeti sayesinde hem 
millicilerin, hem de bizim emniyet ve 
teveccühümüziı kazanmış olan Esat bey 
den, bütün kudretini sarfederek sUkun 
ve huzuru muhafazaya çalıımasıru ve bi 
2i rencide edecek hareketlere meydan 
verilmemeye çalıımasını rica edeceğim. 
Bugiinkü ziyaretimizin sebebi de budur. 

Miralay Ballann bugünkü konuşma 
tarzı nazarı dikkatimi celbediyordu. 
Halbuki daha birkaç gün evvel Esat 
Beyle Krokerde konuşurken ne kadar 
mütehakkim bir edası vardr. Şehrin 
asayişi hakkında polis müdüründen te
miruıt isterken bir amir vaziyeti takını
yor ve sözlerinin arasında gizli tehdit
ler bulunuyordu. 

Bugünkü konuşması ise bilsbütün 
başka türlü idi. Esat Beyin ayağına gi
diyordu. Kendilerinin rencide edilme
mesi için mlimkün olan tedbirlerin alın
masını rica ediyordu. Bu deği§me ne
den ileri geliyordu?. Onu fazla dilşün-

meğe hiç de hacet yoktu. O günün •i
yast barometresi Anadoludaki harbe 
bağlı idi. Yunanlılar bir muvaffakiyet 
kazanırsa, kaf1tmızdakilerin haleti ruhi
yesi derhal değişiyordu. O zaman düş
man askerlerile beraber Rumların, Er
menilerin, Yahudilerin kabaca tecavüz
lerine, hakaretlerine maruz kalırdık. 
Fakat bizim taraf bir muvaffakiyet el
de ettiği zaman barometre yükselirdi. 
O zaman onlar derhal sinerler, gizli
den gizliye yaltaklanmağa başlarlardı. 

Türk halkı, kati zafere kadar vakarını 
muhafaza etmiş, sükiınetini, itidalini 
bozmamıştı. Nihayet artık Yunan or
dusunda panik başladığı tahakkuk ettik
ten sonra halk, gene vakar ve aaaletile 
mütenasip tezahürata başlamıştı. 

Ballardaki bu değişiklik baromet
redeki temevvUçlerin tesirindendi. De
mek ordumuz daha büyük bir zafer ka
zanmıştı. 

Böyle olmamış olsaydı Ballar: 
- Halkın tezahürat yapmak hakkı

dır. Fakat bize tecavüz edilmesin. 
Dermi idi? 
Ona pek ala şöyle bir cevap verile-

b·ı· d. • ı ır ı: 

- Türk milleti sebepsiz yere teca
vüz etmez. Tecavüze karşı kendisini 
korur. Eğer bugün ortada tecavüz ma
hiyetinde telAkki edilen bir şey varsa 
bu neden çok görülüyor? Senelerce 
bu toprakta hiç bir hak sahibi olmıyan 
tufeyliler, Türk milletine bugün tec~
vilz diye ele alınanlarla mukayese edı
lemiyecek derecede büyük ve ağır zu
lüm ve iıkencelerde bulundukları zaman 
sesiniz neden çıkmıyordu?. O zaman 
bütün bu ağır muamelelere mütevekki
lane boynunu bükmükş, istikbali bekli
yen Türklüğe acımak neden aklınıza 
gelmiyordu?. O Türk ki, ~~gün bek
lediği istikbale kavuştuğu ıçın mesut
tur. Elbette saadetini kutlulıyacaktır. 
Size ne?. Burada işiniz ne?. 

ihtiyar tngilize bu güzel cevapları 
veremediğime müteessirdim. Ç~kü ze
m.in zaman henüz bu kadar sert konuş
mama müsaade etmiyordu. . 

Son dakikaya kadar sakin maskemı 
çıkannamağa karar vermiştim. 

Polis müdiriyetine gelmiştik. Ara
badan indik. Daha binadan içeri girer 
girmez kendimi bir ba:ram yerinde zan-

nettim. Herkesin yüzü ~ülüyor, her 
taraftan neşe akıyordu. Biz asansöre 
doğru yürürken bazı lT'" ·-urların bilil
tizam yüksek sesle konuştuklarını işit
tim: 

- İzmir düşmüş. 

- Evet, ordumuz bu sabah girmiş. 
- Düşmanın yarısı denize dökül-

müş .•. 
Asansörde yanyana duruyoruz. Ko-

lonelin kulağına iğiliyorum: 
- İzmir sukut etmiş ... 
- Evet, dün gece telgraf geldi. 
Yüzüne dikkatle bakıyorum. His· 

lerini belli ctmemeğe dikkat ediyor. 
- Haber demek doğru 1 
- Doğru. Yunan mümessili de biz 

daireden ayrılmadan evvel bana telefon 
etti. Yunan ordusunun maalesef Ana· 
doluyu terkettiğini haber verdi. 

Sevincimden kabıma sığamıyorum. 

Sıra istanbula, Trakyaya geliyor. Gün 
geçmez o günleri de görürüz. İhtiyar 

fngili~ kumandanını koluna girerek a-
sansörden ç.ıkarıyorum. 

Esat Bey bizi her zamanki gibi gü
ler ylizle, samimi bir eda ile karşıladı. 
Koloneli odasındaki en güzel koltuğa 
oturttu. Bana da yer gösterdi. Bana 
"otur,. işaretini verirken de Türkçe ya
vaşça: 

- Müjde oğlum, İzmir de dliştü. 
Dedi. 
Haberim olduğunu işaretle haber ver

dim. Kolonel Ballar evvela son gün
lerde hadiselerden bahsetti. Anadoluda 
harbin neticesine hiç temas etmiyor ve 
eski otoritesini muhafazaya mümkün 
mertebe dikkat ediyordu. 

Esat Beye gelince; o her zamanki 

vakur, babacan ve pişkin halini takın
mıştı. Felaket .günlerinde ne kadar so
ğuk kanlı ve neticeden ümit var ise bu 
mesut günlerde de o kadar sakin ve ki· 
bar idi. 

Esat Bey, kolonel Ballarn artık rica 
mahiyetini alan bütün isteklerini serin 
kanlılıkla dinledi. O da Anadoluda de
ğiııen vaziyetle mebsutan mütenasip o
lan Ballann değişmiş olan tavır ve ha
reketlerinin farkında i_di. Fakat, erkek 
adam eski hal ve' etvarınr hiç değiıtir
medi. Neticede şunları söyledi: 

- Kolonel emin olabilirler ki i§gal 
kuvvetlerinin bir halk tecavüzüne ma
ruz kalmaması için değil, hatta, şehir-

' 

de münferiden olsun ufacık bir vakanın 
bile vuku bulmaması için geçeli gün
düzlü çalışılmaktadır. Zafer miljdeleri 
ile çılgına dönen Türk halkı eğer şim
diden sonra önünde hala düşman tanı
dığı insanları görürse işte o zaman iş 
çığırndan çıkmış olur. Ve bu felaketin 
önüne biz değil, hiç kimse geçemez. Bi
naenaleyh itilaf kuvvetleri eski nüma
yişkar ve tehditkar vaziyetleri artık 

terketmelidir. 

Ballar bu sözlerin tercümesini din
leyince başını salladı ve : 

- Doğrul Dedi. Zaten Harbiyede
ki son toplantımızda biz de bunu dü
şündük ve göril§tük. Biz kendimize 
düşenleri yapacağız. Hatta geceleri 
geç vakte kadar askerlerimizin sokak

larda gezmelerine mani olacağız. Dev
riyelerimizi çoğalttık. Fakat onlar da 
bizim mıntakada sırf bizi muhafaza ile 
meşgul olacaklardır. Şehrin asayiş ~e 

sükQnu size aittir. Fakat, evvelce de 
söylediğim gibi, eğer, iş azır ve siz iz
harı aczederseniz naçar kalarak biz de 
tedbir alacağız. 

işler üzerinde konuşma yarım saat
ten fazla sürdü. Bundan sonra bahis 
harbe intikal etti. Esat Bey vaziyeti 
itibarile Anadolu ile olan münasebat ve 

temaslarını daima gizli tutuyordu. Fa· 
kat o gün ilk defa olarak kolonel Bal
larla arasında geçen muhaverede kolo

nelin sözlerine karşı daha açık ve sami

mi davrandı. Ve Balların kendisinin 
Anadolu ile teması bulunduğunu b11dikle 
ri hakkındaki sözlerine itiraf manasına 
gelir bir şekilde sükQt etti. 

BaUarn East Beye çoic itimadı var
dı. HattA onun millicilerle mfinasebe
tini bildiği halde polis müdürlüğünaen 
ayırmak istemezdi. Bu ihtiyar kolone-

Ie gene bir asker olan Esat Beyin tel
kin ettiği hürmet ve mertlik hislerin
den geliyordu. 

O gün kolonel ile Esat Bey ıöyle 
konuştular: 

Ballar -- Artık harp bitiyor. 
Esat - Hepimiz onu temenni ediyo

ruz. Hele benim memleketim ...• Mü
temadi harplerden o kadar yorulmuş, 
ezilmiş ve kırılmıştır ki uzun bir sulh 
ve sükuna muhtaçtır .. 

(D2vamı var) 

Königsberg panayırındaki Türk 
pavyonu faydah oldu 

Panayırdaki 

Hükümetimizin resmen ~ştirak etti 
ği 24 üncü Königsberg panayırı me..m· 
leketimiz için çok kazançlı olmuştur. 
Çok mükemmel bir şekilde tertip e<:i 
len ı:öniesbergteki Türk pavyonunda 
ihraç malı nU!)ıut'e1 C'riınız n iyi bir şc 
ki' · · ehhi nc~l<.:c . .,; o~a.'"ak serginm 
kapan , . :ından ~cnra hir .:>k sir:-... ; 
ler ~tır oı••r. _:~.en Ee:?o kLçük 
mikyasta iştirak edilen Königsbergte
ki Türk pavyonu bu sene 300f met.re 

Türk pavyonu 

murabbalık vlsi ı:ı.r yer i§gal etmek
teydi. 
Başta Alman nazırlan olmak üzere 

\•aliler ve bilyUk kumandanlar tnra-
f ından ziyaret edilen Türlt standını 

191,000 z:yaretçinin görmüş olması 

TUrk ihraca+. için çok faydalı olmuş· 
tur. Alakadar makamlar bunun fay· 
dalarını ndım ndım takip etmekte v• 
görmektedirler. Prop~anda bakımın
dan da sergi ayrıca faydalı olmu§tur• 



inhisarlar U. Müdürlüfünclen: 
1 - Şartnamesi mucıDince 4000 lira muhammen bedelli maa te 

ttriia.t bir adet Jeneratör açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. I 
2 - Eksiltme 19/X/936 tarihine rastlıyan pazarteai günü saat 

~ de Kahata!la levazım ve müba yaat şubesindeki alım satım ko. 
1•Yonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat güvenme parası 300 liradır. 
4 - istekliler, tetkik olunmak üzere fiyatsız tekHfleri eksiltmf! 

İinünden laakal on gün evvel inhisarlar Tütün fabrikalar şubesine 
trecektir. 

5 - İstekliler eksiltmeye gire ;,ilmek için kanunen kendilerinden 
tanılan vesikaları ve re 1,5 güvenme parasiyle birlikte yukarda sözü 
tçen komisyona gelmelidirler· (919) 

ıŞ 1 K L ı 

NEON 
REKLAMLARI 

UclYI~ ve 'ltaksD'\COe 

NECiP ERSES 
Galata Sesli Han 

350 too elektrolit bakır. 

g 
- Sl 

'1 •·• 

D.-e ~ i z L. e v a z ı m S a t ı n a 1 m ~ 

Traltya ve lsunbulda bulu • 
nan birlikler için 1350 ton buğ
day kırdırılması kapalı zarfla ve 

pazarlıkla eksiltmelerine talip 
çıkm~ <lığından tahmin fiyatı be§ 
santim yükseltilerek üçüncü pa . 
zarlığı 28 Eylul 1936 pazartesi 
günü saat 15 de Tophanede satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher kilo buğday 
için T rakyanın 87 buçuk santim 
ve ı~tanbulun 60 santimdir. tik 
teminatı 648 lira 51 kuruştur. 

Şartnamesi Komisyonda gö
rülel:.ilir. isteklilerin belli s:ıatte 
komibyona gelmeleri. ( 133) 

(1533) 

Tahmin edilen bedeli 133000 lirı olan yukarıda miktarı \'e 
c;nsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü &a

lınalma komisyonunca 11 111 936 tarihinde çarıamba gunu 

İrtai 

K o m i s y on u i 1 an 1 a r ı . 

miktarı ve tahmin muvakkat 
ölçüıü bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

münakasa gün v~ 
saati 

:ı~at 15,30 da kapalı zarf ile ihalE' edilecektir. Şartname altı 

iş arıyorum 

eytjz: yağı 20000 kilo 10200 00 765 00 26 91936 cumartesi 
10,5 

26/ 9/ 936 cumartesi 
11,5 

Fırın tezgahtarı iş arıyor. Kefil ve· 
rir ekmek sahır. 

Vakitte M. Rumuzuna mektupla 
müracaat. 

fo a 65 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. T alipJerin 

m:ıvakkat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplarını 

mı~zkfır gü11-:le saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunda 2 ve 3 maddelerindeki 

\'essikle mezkur gün ve saatte komısyona müracaatları. {1417). 

a.bun 30000 ,, 9600 00 720 00 100 ton elektrolit tutya 
Ademi iktidar 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat 
rninatları yazılı olan iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün 

' saatlerde kapah zarf usuliyle alınacnktır. Bunlara ait §artname 
Otniayondan her gün parasız veri lir. 

Bel ı?'CVşel< llğine 
En temiz b'ir ilaç SERVOtN dir. ihtiyar 
!cıra genilik, yorgunlara dinçlik verir. 
Taşraya posta ile 175 kuruşa gönde -
rilir. Sirkeci Merkez eczanesi Ali Rıza . 

Tahmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarıda miktarı ve 
cı•ısı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

5.ıtmalma Komisyonunca 12 '11/ 936 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. TaliplC'rİn muvakkat teminat olan 
1425 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 

ka .far komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve sa-İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla teklifi ha 1 
·kapalı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evvellne kadar Ka 
pa~ada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (1097) 

İstanbul beşinci icra memurluğun -
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen muhtelif cins otel eşyası 29-9-
936 saat 12-16 ya kadar Beyoğlu istik 
lal caddesinde 123 No. h otelde ilk açık 
arttırma suretile satılacağından taliple
rin mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

att«": komisyona müracaatları. "1418,, 

150 ton hususi platinen saç 
Tahmin edilen bedeli 16500 lira olan yukarıda mili· Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12(;00 kilo Bronz tel 6 Bi 

llcite§rin 936 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de kapalı zarf U· 

liyle alınacaktrı. 
Muvakkat temioatı 702 lira olup §artnamesi her gün komisyon· 

n parası~ verilir. 

Mobllya yapan işçi 
aranıyor 

tar ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satınalma Komisyonunca 13/ 11 / 936 tarihinde cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 1237 lira 50 kuru§~ havi teklif mektuplarını 

mezlrur .. günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve ken. 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte JComisyona müracaatları. "1419,, 

İ:ıteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
Pah zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasrmpaıa· 

'il. bu~unan komisyc.n haı a lığın vermeleri. (1358) 
• 

Mobilye yapan dört, beş işçiye ihti· 
yaç vardır. Boşta olanların Galatada 
bankalar caddesi Adalet han 29 numara 
da Maran~ozlar cemiyetine müracaatla-
rr. 
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leyin hazırladığı koca bir Jistede ya
zılmış olan isimlere bir sürü yüksek 
memuriyetler \'erdi. 

Kral taraftarları hiddetten kudu· 
ruyorlar, Gizin adamları ise hayret · 
ten hayrete düşüyorlardı. 

Giz: 
- ZarnJlı, eli ayağı bağlı olarak 

kucağımı7.a dü~üyor ! diye söylendi. 
Cçüncü Hanri en son olara•:. an· 

nesinin hir işareti üzerine Gize döndü 
- Mösyö lö Dük! 
Giz yüksek sesle söylenen bu ~öz 

üzerine koşarak kralın önüne geldi. 
- Buradayım Sir ! 
- Si1., saray müşiri değil mbini.: 

Dük? 

- Evet efendim! 
- Niçin ,·azifenize dahil olan bü-

tün i ~ leri yapmıyorsunuz? 
Giz kendini topladı. 

- Anlayamadım Sir! 
Kral. annesi ile Kriyona sert bir 

nazar attıktan sonra: 
- Canım. ortadan bütün emniyet

,;izliklerin kalkmasını istiyorum Ben 
istiyorum ki, yaptığımız anlaşma s;ı
de sözle olmasın. Kafamı patlatan bu 
&ibi şüphelerden kurtulmak istiyo· 
:rum. Bunun i~in, sarayın bütün anah
tarları bu akşamdan itibaren ~iu 
teslim olunacaktır. 

Bu sözler üzerine ortalığı bir .ses
sizlik kapladı. Sonra bir mırıltı haş
ladı . Kral taraftarları buna büsbütün 
hayret ettiler, Gizin adamları ise 
memnun oluyorlardı. 
Sarayın anahtarları, ötedenberi sa

tty •ü§irinin yanında kalırdı. Giz 
iliyle bir şeyi aklından bile geçirmi· 
,...cht, Ollı. blyle bfr imtiyaz istemek 
krala açıktan açığa suikast yapacağı

nı söylemekle bir geliyordu. Böyle bir 

ıamanda kralın anahtarları Gize tes
lim etme."i ya biiyük hir itimadın n~ya 
büyiik hir aptall :ğın neticesi olabilir
di. 

Fakat bu hareket mahirane bir si
yasetti. Faydası hemen görüldü. Kral 
taraftarları, emniyetlerinin m:ıhafa

zasınr claha dikkatle yapmağa ba:ıo la 

mışlar, Giz de hücum planını değiş
ti rmeğe :necbur olmuştu; yeni vazife-

si le hem işini kolaylaştırmak. hem 
el(' bunun arkasında kurulmuş bi tu-
1,ak \llrEo:a anlamak için dü ·ünmeğe 
ha,ıadı. 

.\c;ıba kral bir tuzak mı kurmn:~ 

istiyordu, yoksa hnkikaten kendi:-ıine 
itimat mı etmi~ti? 

Bu düşünceler Gizle beraber hrr 
iki turafa mensup adaml:trın kafa -
sını meşgul ediyordu. 

Böylece aradan bir ay geçmi:. • 
~öel bayramı gelmi~ti. Bu müddet 
zarfında şehrin bir çok evlerinde giz
li mü7.akcreler yap:lmı~. Gene hu 
l~snacla Gizin annesi Düşes dö ?\e
mur da BJu,·aya gelmişti. Ye gene 
bu müddet zarfında Kral kendi~ini 

ortadan kaldıracak ve zahirrn .ı:ııl,ut 
ettirecek hir çok kdhirler almı~tı. 

Biz geıtt' anlattıftımız ,·:ıknya ge
lelim 

Oük dö Giı. Kralın kendisinl' 
gösterdiği t•mni) etten duyduğu ~e

Yinci hiı· belli ctnıcd! n höyl<' şey
lerdcr. hayrete diişmiy<'n bir ndam 
tanilc iğilerek: 

- Zati şahanel~rinin hakkımda 
gösterdikleri tevcrcühe teşekkür. d<'· 
eli. Fakat böyle tehlikeli hir i şi ak
lımdan bile ge~irmediğim için, !'ırf 

sizin emrinizi yapmış olmak için bu 
hizmeti kabul ediyorum. 
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olursa, mutlaka şeytanın onun \Ücu- söylendi. 
duna girmiş olduğuna hükmedeceğim. Uzun bir müddet dı~arıyı dinledik~ 
Papasın sizi gelip görmeğe esnret edip ten sonra bir şey duymayınca korido
etmiyeceğini bilmiyorum ve bunun ru muayeneye çıktı. Kimseyi gö .. eme
içindir ki sizi haberdar ediyorum. Siz, yince geri dönerek mumu söndürdü. 
onu Blumda bulup son tereddütlerini tekrar: 
de ~idermenizi rica ederim. Bir bakı- - Haydi ba~alım !,, dedi. 
şınıı bu hususta kafi gelecektir. Onun "Fakat gene yerinden kımıldayamı· 
yanında. herhalde bizimkilerden ola· yor, derin karanlık içinde elini çene
cak bir adam var. Uzun boylu, cnda- sine koymuş düşünüyordu. 
mı mütenasip, hareketleri kahraman- Acaba Moröver, vit'dan azabı mı 
ca, bakışları barit ' 'e alaycı \'clh:ısıl his..,.ediyordu? 
bütün hali hu işler için yaratılmış Acaba papası öldürdüğü için muaz-
bir adam halini gösteriror. zep mi oluyordu? Yoksa mektuptan 

Köleniz için, pek yakın olan nıuzaf- elde edeceği istifadeyi mi kararlaştt
feriyet gününde biraderinize bil' taYsi rıyordu? Hayır, hiç bir şeyi. 
yed~ b·ulunacağınızı ümit ederim. O };, et bunların hiç birini düşünmi· 
zamar.a kadar mu,·affakiyet için Al· )ordu. Onu böyle derin derin d:işün-

düren sey, sadece korku idi! laha yalvaracağım . .. ~ 
Çünkü mektubu okuyunca şöylP dü· Mektupta im1..a yerine mııayyl•n bir 

şünmüştü 
işaret vardı. 

- Kralı öldürecek olan adamın ya. 
l\lorÖYer mektubu okur o!\umaz hü- nında bir asil?.ade Yarmış .. Bakışı ha

kerek cebine koydu, manto unu giydik rit ve alaycı .. Uzun boylu mütena.:iı: 
ten :sonra mumu söndürerek: 

endamlı imiş. Acaba bu ada mkim! 
- lhtiyar l\fediçin hemen bu mektu- . 

lıu alması lazımdır! diye söylendi 
Haydi baka hm şatoyu! 

F:ıkat bunu söylemekle IX'raber ye
rinden kımıldamadı derin derin dü~ü 

nüyor, hazan hafif bir titreyiş ' 'ÜCU· 

dunu sarsıyordu. Bir ~cyrek kadar 
böylece düşündükten sonra: 

- Hele hir daha okuya),m ! di5·e mı · 

rıldanarak mumu yaktı, başını elleri. 
arasına alarak okumnğu başlad:. 1 

M~ktubun yalnız bir yerini okuyor
cl u. Bunu birkaç defa tekr:ı r etti. 

Iforidarda işittiği bir tahta gürültü
sü üzerine şiddetle titreyerek yerin
den fırladı. Bıçağı elinde idi, GözlHi 
)·erinden fırlamış, alnı ter idnde : 

- Biri geliyor .. Kim ncaha7 diye 

üç numaralı odanın pencendnde· 
ki merdiYenclen sokağa çıkıp da · iiı 

:.dım ~·ürüyünce tekrar durdu: şid· 
det le omuzlarını ~ilkert•k: 

- Haydi canım Sl.'n de!. Hunun 
imkanı yok .. Niçin olsun .• 
Şatonun kapısına gelince~ e kadar 

hep bunu düşünmüş, adeta buraya, 
niçin geldiğini bile unutmuştu. 

- Site dört tarafından sarılmı.,, h, 
Bir tilki hile buradan kaçamazdı. N@o 
hirde muhafaza altında idi. Mutlakı 
ölmüştür .. 
Yumruklarını hiddetle sıkarak söy. 

lenmesint devam etti: 
- Ewt ama! .• Neden r:ıusuııu bu• 

Jamadılar? 
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Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz lktısat ve içtimaiyat Enstitüsüne 50 lira ücretle bir 

dRktilo alınacaktır. Yabancı dil bilmek §arttır. lsteklilerin bir hafta , 

zarfında fakülte dekanlığına müracaat etmeler~. "1584" 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 

Kus Tüyü Yastık 
100 Kuruştur 
Y tlstık, yorgan ve yataklarınızı 

ku3 rüyünden kullanınız. Çüakü pa. 
muktan ucuz, ömril uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tüyü ya_ 
tak ve yastıklarda yatanlar hi<} bir m.. 
man hastalık görmezler. 

Fabrikası ve satış deposu: Istan.. 
bulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu 
kll§tüyü fabrikası. Tel. 2.3027 

Umum 
Mektep 

kltaplarınızı 
Yorulmadan tekmil olarak İstanbul 
Ankara c~ddesi tnkıhp kitaphanesin 
den alrrsmız. 

Kitap satın alıyoruz 
Eski ve yeni harflerle her nevi kitap 

lar ve okunmUJ yeni harflerle lise kitap 
lan iyi fiyatla satm alınır. İstanbul An
kara caddesi 155 No. 

IokıJAp kltaphanesl 
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Gecenin derin sessizliği içinde bir 
ses gürledi: 

- Açığa! 
Şatonun kapısın-daki nöbetçi .Morö

veri görmüştü. l\foröver, mantosu ile 
yüzünü iyice örttükten sonra gayet 
sakin bir sesle: 

- Mösyö Larşana haber veriniz! 
Kral için bir postacı gelmiştir, dedi. 

Larşan kralın muhafız kumandanı 

idi. Kriyonun kumandası altında sa.
rayın iç Te dış emniyetini muhafaza
ya memurdu. 

Moröverin, "kral için bir postacı,. 
lfıfının bütün şatoyu ayağa kaldırma
ğa kafi geldiğini biliyordu. 

Do sözü işiten nöbetçi bağırdı, bir 
takım fener ziyaları oradan oraya ko
şuştu. Yanm sa.at sonra Larşan gö
züktü . .Morövere yaklaşarak tanıma-
ğa çalıştı. ı 

Moröver ise yüzünü daha iyi örtüp 
sesini de değiştirerek: 

- Mösyö, kraliçeye lfatf en haber ve· 
riniz ki, sekiz gün e\·el kendilerine 
verilmiş olan mektubun bir eşi daha 
gelmiştir. 

- Mösyö, deli misiniz, yoksa bizim
le alay mı ediyorsunuz? 

- Mösyö, kraliçeye şimdi haber 
veriniz; sekiz gün evvel kendisinden 
heş yüz hin liraya bir kağıt satın al
mış olduğunuz adam; sizi görmek is
tiyor, deyiniz! 

- Mösyö, siz her halde kaçırmış 
sınız •. Daa edin ki sizi tevkif etmiyo
rum .. A11ah ısmarladık. 

- Asıl kaçıran sizsiniz. Eğer yazın 
şatoda bir f eHl.ket olur da sebebini 
•rarlarsa. ben sizi göstereceğim, o 
vakit sizi bir şeriki cüriim olarak ya
kalryaca.klar .. Allah ısmarladık. 

- Mösyö, bana bakın! Bir dakika 

bekleyin! Gidip haber vereceğim . Fa
kat evvela şunu söyliyeyim ki, eğer 

kraliçe sizi kabul etmez ve sabahın 
ikisinde uyandırdığım için bana kıza
cak olursa kulaklannızı keseceğim. 

Karakolun içerisine girin! 
Moröver omuzlarını silkerek: 
- Şu meydanda beklerim. Karako-

lonazda çok ışık var, gözlerime doku
nur, dedi. Size bir sözüm daha '\"ar 

kumandan, eğer beni tanımak isterse
niz sizi öldürürüm! 
Larşan kruılarınt çattr, kan beynine 

sıçramıştı. Hemen şu adamm boğazr
na attJmağı düşündü. Fakat eğer onu 
öldürürse demin bahsetmiş olduğu 
f elfıkete mani olamıyacaktr. 

Moröveri içeriki avluya alarak ya
nına dört nöbetçi bıraktıktan sonra 
süratle uzaklaştı. 

Bir çeyrek sonra geri döndüğü za. 
man hayretle: 

- Geliniz mösyö! Hem beni affedi
niz! Kraliçe sizi bekliyor. 

Moröver kraliçenin yanına girince 
cebindeki mektubu çıkararak: 

- Jakobenlerin reisinden madam 
la Düşes dö Monpansiycyel dedi. 

Kraliçe gözlerilc mektubu yemek 
istiyor, fakat hiç renk vermiyordu. 
Morüvere: 

- Bu mektubu getiren adamı mu-
hafaza altına aL<iaydınız? dedi. 

- Alınmıştır madamı 

- Nerededir? 
- Şatonun hendeği içinde. Bizim 

odada şarabı biraz fazla kaçırdığı 

için, i~i yanmış; bende gırtlağını açı
verdim. Simdi bol bol s u içmekle meş
guldür. 

Kraliçe titriyerek Morö,·eri tepeden 
tırnağa kadar süzdükten sonra, kendi 
kendine: -

- Bu adam bizim mektepten! diye 
söylendi. 

İhtiyar kraliçe, on dakika sonra 
kralın odasına giderek kendisini uyan 
drrmış ve Burguvanın mektubunu ve· 
rerek şunları söylemişti: 

- Ben, sizden yeni bir is bat bulmak 
için üç gün müsaade istemiştim. Fa· 
kat üç saat kafi geldi. Şimdi kaybe
dece!< bir dakika bile yoktur! 

XXIX 

ŞATONUN ANAHTARLARI 

Ertesi gün, kralın daveti üzerine 
Etajenero toplanmıştı. ihtiyar kardi· 
nal dö Burhan tarafından yapılan di
ni ayinden sonra üçüncü. Hanri içtima 
salonuna girdi. 

Kral, Gizin şatoya geldiği zaman 
yanında bulundurduğu kalabalık asil 

za.delere mukabil, büyük salonda me
resim icabatından başka asker bulun-
durmaması emrini vermişti. Kendi
lerine gösterilen bu derece itir.ıat 

asilzadelerle papasları hayrette bı-

rakmıştı. Yalnız halk mebusları bu 
hareketi takdir ettiler. 

Giz lı:e kralı pek az bir maiyette 
görünce sarardı, Moröveri hemen dört 
köşe avluya göndererek maiyetinin 
her şeye hazır olmasını emretti. 

Kral tahta oturmuştu. Giz de saray 
müşiri sıfatile kralrn karşısına ve 
tahtın ~ı;;amaklarınm alt tarafına o· 
turdu. 

ü çüncü Hanri uzun bir nutka baş
layarak, bitip tükenmek bilm!yen da
hili harplerin herkese bezginlik ver-, 
diği ve bunun için bir anlaşma yapıl-(' 
masını ta\'s iye etti, asilzadeleri, pa-

pasları ve halkı iş birliği yapmağa da
vet ederek kendisinin de protestanhğı 

ortadan kaldmnağa karar verdiğini 
bildirdi. Eğer bu söylediklerini yap
mak istem<!zlerse Allahın ve insanla· 
rın huzurunda mebusları mesul ede
ceğini söyledi. 

Kral nutkunu bitirdikten aonra doi 
raca kendi dairesine gitti ve misafir
leri kabul ettiği salona girdi. Bu es
nada Giz taraftarları, Dükün ker.d ile
rine bazı şeyler söylemiş olma5indan 

olacak, güle göle krala bakıyorlar
dı. üçüncü Hanri ise her an bir bı
çak yemek ihtimalini düşünerek üzü
lüyor, fakat hiçbir şey belli etmiyor
du. 

Giz hakkında düşündüğü yeni plan 
pek güzeldi. Evvela Gize tam bir em
niyet vermek istiyordu. 

işe Dük dö Mayeni müşterek hare
ketten ayırmakla b:ışladı. Ona Liyon 

valiliğini verdi. Mayen ciddi bir su
rette teşekkUr ettikten sonra kendi· 
kendine: 

- Eğer kral sözünde dura~ak olar
sa, kardeşimin kral olduğu zaman ba 
na vereceği menfaatten daha büyük 
şey vermiş oluyor, diye söylendı. 

Kral bundan sonra kardinal dö Gi
ze A,·inyon s efaretini vaadetti ve M. 
Despinaya yüksek sesle şunları söy
ledi: 

1 

- Sizin gibi adamlar dünyada az 
bulunur. Bugünden sonra benim hu
susi müş:nirimsiniz! 

Sonra Menevile dönerek: 
r N • 

- Mösyö lö Dükün size nc'');adar 
teveccühü olduğunu bilirim, bunun 
için sizi de devlet şürası azalığına t.a
yin ettiğimi başvekile bildirdim. 

Üçüncü Hanri bir saat içinde, gece 
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ltııANBULı 
18,30 çay autf: Dana muafldal, '.ICabndeJ 

.l-.ıının repertuvarı 19,30 konferans: Dok. 
tor Ali ŞUkrü t.arafmdaıı, 20 S&d1 ve e.rkadaf 
ı.,, taratuıdaıı, TUrk muıdldal, 20,30 Sattye 
"• arkadqlarmm iftirakUe Türk mualklai 
"• halk prkılan, 21 pllkla aololar, 21,30 or. 
lce.tra. 22,30 ajan haberleri, 
\'!YANA: 

18,40 koro kon.seri, 19,15 jhnnutik ba • 
berten, turizm haberleri, konUfUla. aaat 
haberler, ha\'IL raporu, 20,115 konuıma. uluaal 
)aYm. 20,315 k&nJık melodiler, 21,45 aarf 
lılUatkl, 24,115 konUfm&, 24,30 belet muaildaf. 

lll:RLL'"'I: 
18,85 konu,ma, 18,55 sıhhi konuıma. 19,05 

llıUatki, gelecek baft&nm progT&mı, 20,25 
lceınanıa melodiler, 20,60 cünl1ıı aklaleri, 
haberler, 21,W eğlencell muaiki, 22,15 kon. 
'er, 28,05 hııberler, havadia, hava raporu, 
23,35 eğlenceli mueiki. 

llUDAPJ!:ŞTE: 
18,35 film parçalan. 19,115 çor, haberleri, 

19~ piyano mwılkaf, kon!erana, ~,315 kon.. 
'er, 21.40 haberler, 22,015 orkutra kon.Mrl. 
21,40 haberler, 22,0ll orkeatra koa.lert, 21,40 
baberler, 22,05 orkeatra kon.eerl, 23,10 mual. 
iti, 24,05 cazbant takımı, 1,10 80D haberleri, 

llUJmEŞ: 

'i9.ôs kamer, kon!eraııa. konaer, 20,4-0 ope 
l'& y&}"DU, (gramofonla), lstirah&Uerde ha • 
berıer, spor, 23,&0 fraıımzt'& Ye almanca 
haberler, 2i rumence haberler, -l>ABIS (P,T,T,): 

18,0!5 orkutr& konseri, kon~ J.1,03 
Orkeatra konseri, havadia, 10,40 orkutr& 
ltonaerı, muılki konuımuı. 21,315 plyu. 

ltoMA: 
18,05 hava.en.. 18,20 da.na mwılkl81, 19,25 

)abancı dillerde yayın, Uman haberleri, tu • 
1'lam bahlalerl, gramofon, Holanda dlli.Dde tu 
l'lzm haberleri, 20,25 eğlenceli mwıtıd, haber 

ler, 20,55 Yunanlataıı içlny ·~· havadla, 
&ramoton, 21,45 operet, tsUrabaUerde konu, 
l:ıla, 23,315 dam musiki.si, tstlra.htlerde hava. 
dla, 

BINBMALAR 

TOKK 
SARAY 
MELEK 
IPliK 
S'CllEB 

YO..DU 

BEYOCLU 
a BildirmemlgUr. 

Şlrley AS 

: Kırık rüya 
ı VolJ& mahkQ.mlan 

: Konta karlo Kralı 
1 Avlanan gönW ve Çöl 

ark&dqlan 
: IOo k1o ve Zozo 

ı Mobfkanlarm 80DU 28 

kısım birden 

ı Tarzan yamyamlar arasın 
da (hepsi birden) 

ı Si~ inci, İngiliz ajanı 

ve Clm Loııdoela, Dinarlı 
MebmeUe Atlnada: 

UUMURIYD ı Cehennem adası, Vabfile 

re hücum ve Garp ateşler 

lçtııde 

ASTOB'IA ı Korsan krz, Kanmı ben 

lSldUrdUm ve ÖlUm uçuru 

mu 

ISTANBUt; 

Al.CllDU 

: Dantenin cehennemi ve 
Kall!onıiya haydutlan 

ı Sefiller (türkçe) ve 
Gece bübWü 

ı Karyoka, böyle blr kız 

unutulur mu 
AZA& ı BUdirmemiftir. 
IUUılALB8Y ı latmldz &dam, dllll1ıı ge 

ceat ve Tomun IDUkam.ı 

KADI KOY 
ı BUcUrmemlfUr. 

OSKODAR 
: Penlnt 

KARAGOMROK 
ı Koraanlarde fineal ve ln 

,Olz kralmm ı.tanbulu 

styveUerl 

lstanbol Harici As
keri kıtaatı ilanları 

• ). , • ' \ ' '!. ' 

Her birine biçilen ederi 750 
kurut olan 18000 ila 23000 
tane Battaniye kapalı zarfla alı-

nacaktır. Şartnameaini 865 kuruıa 
almak ve örneklerini görmek iıti-
yenlerin her gün öğleden ıonra 

komisyona gelmeleri. Eksiltmesi· 
ne ıireceklerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgele
ri ilk teminatı olan 1875 liralık 
makbuz veya mektubu teklif mek
tuplarını ihale günü olan 6 - 10 
- 936 salı günü ıaat 11 den en 
az bir ıaat evvel Ankarada M. M. 
V ekileti satın alma. komiıyonuna 
vermeleri. (308) (1379) 

Tümen birlikleri için 25250 ki· 
lo ıade yağı 5 - 1 O - 936 ıaat 

16 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Teklif mektupları saat 15 e kadar 
kabul edilir. Muhammen bedeh 
22725 lira, ilk teminatı 1705 lira· 

dır. istekliler ıartnameyi görmek 
üzere her gün ve ekıiltmeye itli· 

rak için belli gün ve saatte kanu 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 
ıikaları ve teklif mektuplariyle 
birlikte Lüleburgaz tümen satın 

alma komisyonunda bulunmaları. 
(301} (1282} ----33800 kilo ıade yağı ıabn alına· 

caktır Tahmin edilen bedeli 27040 
liradır. Şartnamesi Buna aıkeri 
Satınalma komiıyonundadır. Ek
ıiltme 28/ 9/ 936 pazarteıi günü 
saat 16 da Buraada Askeri Santın 
alına komiıyonunda kapalı zarf 
uıuliyle yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2028 liradır. Teklif mek 

B A L A T tupları 28/ 9/936 pazartesi günü 
Tarsan 1amyam1&r arum 1&at on bete kadar Satınalma ko-

1 

d& n Wonderb&r mııyonuna verilmiı olacaktır. 
l - Anadolu •e Rumeli lU· K 1 R K O~ "284,, "1155,, 

l'aklan civarındaki liirlikleriıı bi- ~ ... ._ ı .-c. .ıaı..a.-&aAD ~. Şendw Y-erli fabrik'eia~ l1namula"tmdan 
rinciki.nun 936 ıonuna kadar ih- • 
tiyaçları olan 81000 kilo ekmek T ı y A 'f B o L A B ve beher metreıine biçilen ederi 

Unu ciheti askeriyeden verilmek T.AKSlK BAHÇESİNİN 3~ ~k f olakan 19500 metre baki 
tartile yapbnlacak ve bu itin mü- kapalı kısmında e. ile 1 f&Y kapalı zarfla ek-
Jaakasaaı Selimiye aıkerl aabn al- ııltmeye konulmuıtur. İhaleıi 12 
llıak komiıyonunca 2 - 10 - 936 HALK OPERETi B. Tqrin 936 Pazarteıi günü saat 
..... _a gu··nu·· ıaat 16 da arık ekıilt- Bu akf&Dl uat 

2
1.'

15 11 dedir. ilk teminat 4175 liradır. 
-aau ~ RAHMETEFENDt Ş · 
ine suretiyle yapılacakbr. artnameııni 293 kuruta almak ve 

2 - Ekmek itinin muhammen ~ e&eJctrikll kuklalar örneğini görmek istiyenler her gün 
bedeli 2430 lira oulp % 7,5 temi·---------------- Komiıyona ufrıyabilirler. Eksilt-
llat a~eai 182 Iira25 ku?11ftur. meye girecekler kanuni teminat ve 

3 - Temı·nat akrelen· münaka- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
~ TEPEBAŞI TIY ATROSUNDA dd 1 · d 

aa saatinden evvel tüın muhasebe Dram Kıımı ma e erm e yazılı belgelerle bir 
•emesine veyahut her hanıi bir 1. Birinciteırin Perıembe akfaım likte teklif mektuplarını ihale saa-
llıalsandığına yatırılması ve mak- uat 20 de tinden en az bir saat evvel Ankara-
huzlarının vaktinden enel komis- M A K B E T da M. M. Vekaleti Satınalma Ko-
)'ona verilmesi prttır. Yuın: W. Shalceepeare. Türkçeai: misyonuna evrmeleri. 

M. Şükrü Erdem (330) (1576) 
4 - Bu ite gireceklerin resmi FRANSIZ TIY A TROSUNDA 

Kapalı zarfla ~uo.000 kilo yulaf 
Operet Kısmı •esaikleriıfi ibraz etnıeleri ve bu 

•uretle bu itle meıgul olduklarını 
iıhat ettirmeleri meıruttur. 

5 - Şartnameler her ıün ko
ınisyonda görülebilir. (1336) 

DUDAKLAR 1 N ıatınahnacaktır. Ekıilbneıi 8 Bi-
Yazan: Yves Mirande. Mil%ik: Mau- rinciteırin 936 Perıembe günü sa
rice Yvain. Türkçeli: Ekrem Rqit at 16 dadır. ilk pey parası 675 li-

Çocuk Kıımı radır. Bir kilosunun muhammen 
F. A T M A ~ 1 K fiatı 4 kurut 50 santimdir. Şartna. 

Ytzan:Afıf Obay. Milzık:Fehmi Ege f .. k . . I me ve evaa ını gorme ııtıyen er 

R .. -••-••••-11--••ın•---•miiw b .. Ç 1 d S l K 1 - Anadolu ve umeli Ka- er gun or u a atına ma o-
•aklan bölgelerindeki tümen bir- misyonuna gelebilirler. Ekıiltmeye 
liklerinin birinci kanun 938 sonu- girecekler ilk pey paraıına ait mak 
lla kadar olan ihtiyaçlarmın temi- KURUN Doktoru buzla belli gün ve saatten evvel 
ili için 12600 kilo ıığır eti 2 - 10 Necaeddin Atasafıın Çorluda Kor Satınalm~ Komiıyo-
- 1936 cuma pnü saat 15 de a- nunda bulunmaları lazımdır. 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 
$ık eksiltme ıuretiyle alınacaktır. Llleltde Tayyare apartmıanlamı· (?~5) (1600) 

2 - Sığır etinin muhammen be- da daire 2 numara 3 de hastalan- Tümen birlikleri ihtiyacı için 

ll 

inhisarlar 
ğünden: 

Umum Müdürlü-

idaremiz cıülhakatında açık ve açılacak olan memuriyet
lere imtihanla memur alınacaktır. imtihan lstanbulda ve 5/ 10/. 
936 J""Z&rte:-ıi günü ıaat 13 de Sirkecide inhisarlar memurin kur
au binaımtia yapılacaktır. imtihana .sirmek iatiynlerin aıağı
daki evıaf ve ıeraiti haiz olmalan gerektir. 

1 - Laikal orta mektep tahsilini bitirmit olmak. 
2 - Aıkerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmit olmak ve 

ya. müseccel bulunmak. 
3 - 21 yatıdan aıağı ve 35 yaıından yukarı olmamak. 
4 - Sihhatli olmak, ıari haıtalıklara bedeni ve akli 

a.nzalara müptela olmamak. 
5 - iyi ahlik sahibi olmak. 
Bu bet maddedeki ıartların muhakkak tevsiki gerektir. 
imtihan mevzuu ıunlarJır: 
l - Hesap l\endeıe "hesap: Adadı mürekkebe taksimi gu

rema, halita tenaıüp, faiz, Iskonto ,, "hndeae: aabhlar, 
hacimler.,, 

2 - Muhasebe "usulü defteri,, 
3 - Coğrafya "umumi ve Türldye,,. 
4 - Kitabet "orta tabıile göre,, 
Not: A-lmtihana girmek istiyenler ıimdiden l>ir dilekçeyle 

ve evrakı müsbiteleriyle 3 adet fotoğrafla birlikte idaremiz me
murin ıubeıine müracaat etmelidirler. 

B - Bundan evvel 12 - 14/ 8/ 936 tarihlerinde yapılan İm· 
t:handa muvaffak olamıyanlar bu kere yapılacak imtihana 
tekrar girebileceklerinden evvelki müracaatlanna iıtinad su
retiyle memurin tubesine müracaatla imtihana airme veıikaaı ala· 
biHrler. 

C - imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar 
arasında ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe ıualine 
d"'ğru cevap verenler tercih editirler. "1451,, 

lstanbul 7inci icra memurluğundan 

deli 4914 liradır. % 7,5 teminat nı kabul eder. Cumartesi gUnler! 14 4460 kilo beyaz peynir 30-9-936 
llıuvakkateıi 368 lira 55 kunıttur. den 20 ye kadar muayene parutz· ıaat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 1~°: al~cakt11'. Eksiltmeıi 9 

3 - Teminatlar münakaaa saa- dır. Muhammen bedeli 1428 lira ilkte- Bırıncıteırın 936 Cuma günü saat 

Tashih 
Gazetemizin 8-9-936 tarihli nü ha· 

sının altıncı sayfa ve birinci sütununda
ki dördüncü icra memurluğundan baı
hklı ilanın birinci satın Şafiye ve ölU 
HUsamcddin, dördüncU satırdaki gayri 
menkulün yeni numarası da 32 o, rak 
tashih olunur. 

tinden enel tümen muhuebecili- minatı 108 liradl1'. lıtekliler ıart- 16 dadır. ilk pey paraıı 249 lira· 
iine veyahut her hanıi bir mal- nameyi görmek üzere her gün ve dır. Bir kilosunun muhammoen fi:? 
l&ndığına yatırılarak makbuzla- pa:zarlığa iştirak için belli gün ve tı bir kurut 25 santimdir. Şartna-
!'tnm vaktinden enel komiıyona Göz Hekimi ıaatte ilk teminat mektup veya me ve evıafını görmek istiyenle1 
•erib:neıi mqruttur. makbuzlarile ve kanunun 2, 3 ün- her ıün komiıyona gelebilirler 

4 - Bu ite gireceklerin bu itle Dr. .Şükrü Ertan cü maddelerindeki vesikalarla bir- Ekıiltmeye girecekler ilk pey para 
1-ı91gul olduklanna dair reemt Ye- Catıloi!u Nuruoımaniye cad. N<> 30 Hkte Liileburga~ Tümen Satınal- sına ait makbuzla belli gün ve sa· 
a .. :ı_ ·b l • (Catatoğlu Eczanesi yarunda \ -. ı raz etme en f&rtbr. am Komisyonunda bulunmaları. atten evvel C_~orluda Kor Satına.-

s Ş h Telefon. 22566 - artname er gün komia- ( 3?.7) ( 1602) 
~onda ,&ille&ilir. (1331) 

ma Komiıyonunda bulunmaları. 
Açık eksiltme ile 265,600 kilo (338) (1603) 

DANS DERSLER! - Hususi 
ve münferiden (asri dans d ri) 
Beyoğlu, Karlman karşısında eski P~ 
lonya Nur Ziya sokak No. 3. MU ca
at saatleri: (12 • li} (17 • 20) PR(). 
FESöR PANOSY,AN. 
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olanB ZKU T veH LK traş bıçaklarını 
kullan ve arkadaşlarına tavsiye et 

Litlea dikkatle okayaaaz: 
Rad.qum ve Emir traş bıçakları sahibi 

"(!;rmeni vatandaşlarımızdan Bayan Astine 
ve Hermine Emirziyan: Jraş bı('O~ farı 

bü liin bır.nklardbru:ıslü.ıır.ki; 
14 eyJül tarih il, 6433 sayılı AKŞAM ve 2ı eylill 4439 sayılı 
ClJMHUHıYET gazetelerinin son sahifelerinde (b) o ç a Ik< O aı ır o 

.TANESİ !>. 
5tcr.s'~ 

f0TAM!Sf 
-40 .. , .. 

için verdikleri ilanda diyorlar ki : 
H A L K traş v E " ı eoz u 
bıçaOı Türkiye- Şehrimizde bir Türk müessesesi lslmlerfnden istifade ederek traş bıçağı 
de en çok sa- memalikl ecnebiyede kendi namlarına ve Tilrkçe isimli marka- /O,OS mm 
illan ve kulla- Jarla traş bıçakları yaptırıp buraya getirerek piyasaya sürmek inceliğinde çık-
nılanHALK için Türk malı diye ilan .etmektedir •• Daha aşağıda da yalnız mıştır, görünüz 

maııoır yeril ve Türk malı RA DIU M ve EMiR bıçaklarıdır diyorlar. bir harikadır 

~.AVAN AS"iiftN~ ve G9HE~MDNIE EMD~~ft"V~N: Her halde bıçaklarının satışı azalmış olmalı ki 
ve her ne kadar isim zlkretmlyorlarsa da bizi ima ederek taş atmaktadırlar. Bu bayanlara 
hatırlatmak isterim ki MemDelk.etDmft;rg<91® tamameını yerOI 'ltrraş lb>oçağı yapuDCJu<Sıoınıo 
~DOmDy@ırlYIZa Bizim blldlğlmlz kendilerl gibi daha bir kaç yerli dedikleri bıçaklar burada yalnız 
bilenmektedir. Avrupadan kesilmiş ve delinmiş bıçak şeklinde ve bizim verdiğimiz gUmrüğUn 
aynını vererek yerli maldır diye ilan etmektedirler ne glbJde yaptıkları satışlarının kiiçük 

SalhıDlb>b Dmtnyaz ve her 
yerde yaptırmağa sali\hlyet
tar olduğumuz ve az zaman 
içinde memlekette en çok 

kullanılmağa başlanılan 
- ~·K U ~ ve l}=<J An.. H 

tıraş lb>oçak.OaırnmDz lhlak
kıınıcdla lblYgüıne kadaır 
yeırDD maDcdloır <dllye ınıe 
gaage'tteDeırcdle n Dan ettn k 
ve ınıe <dle şlfaDılen kDma 
seye weıron maDdoır cdle<dlftlk. 
IQ) lYI ını lYI lill ©I a en lbnidı w ü k 
şalfilD<91D IQ>oçakDaıromozoın 
lYı~eırDlillcdl~ ADmaınıyacdla 
yaı~oD<dJoğoına cdlaıDır Maa 
<dleli'il ~eırmaınıy wa~oou 
@OM@l$o<9loır D 

Yaptığımız ilanlarımızda 
ta~ Tl\:JJ~K DSIMlb.D ve 01~ 
TD~IK ~AIHID!Plb.D deyişimi
ze gelince bunda da yer
den gö~e kadar hakll ol
duğumuzu kendileri de 
tasdik ederler Çilnkü: Bu
güne kadar yaptırılan ve 
memlekete getirilen bıçak
lara: Kullanacak olan ,rür
kün gururunu okşayacak bir 
Türk ismi koymak kimse
nin hatırına gelmemiştir. Ve 
bunu ancak Şirketimiz hatır
lamıştır. O~ TC~K ~A ... 

olmasından anla_şılıyor · 

6 ıncı iZMiR Arsıulusal Sergisinde 
büyük muva tfa k iyet: 'kazanan, ve 
yüz binlerce vat:andaş terafından 
gezilen ve takdir edilen BOZKURT 

ve HALK t:raş bıçakları pavyonu 

IHllPIL.ft kellmestne gelince 
OZ To:JJRK KANO taşıyan 
biz, ve markalanmızı her 
yerde yaptırmaoa salahi
yettar olan gene biziz. 
lslmlerlmlzdan istifade ederek piyasaya 
bıçak aürüyormu,uk. Bu Bir nevi dolar dırıcı
hKtır. Suna hiç bir vakit tenezzül edemeyiz 
va hiç bir vakit lüzum da görmedik ve bu
gün kendllerl de tasdik ederler ki : 
TOR K 1 YEDE en çok satılan ve kullana lan 

VCKSEK 
ucuz· MAL 

oku 
ve 

_........._la k 
Traş · 

bıçak1arıdır. 
Senelerdenberi yabancı diyarlarda çok acı çekmi~ 

ve nihayet ana vatana kavuşan ve sakin olarak ticare 
timizle me§gul olan bizleri Radyum ve Emir sahipleri 
Bayan Astine ve Hermine Emirziyanın ticaretimizde 
rahat bıralanalanm rica ederiz. Bir daha yapacakları 
ilinlarda doğrudan isim zikretmelerini tavsiye ederiz 
kendilerine cevap vermeğe her zaman hazır olduğu 
muzu da hatırlatmak isteriz. 

BOZKURT va HALK traf bıçakları 

Sahibi Fehmi Hüseyin ve Mehmet 
Salih Şirketinden 

Fehmi Ardah 


