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Sancakta 1 ürklere karşı Soviyet Rusyada 

Dayanılmaz işkenceler · Bir milyon talimli kadın 
Devam ediyor 

Ağır vergilerin altından kalkamıyan Türkler, soyularak 
yağmur altında bırakılıyor, dövülüyor ve ~hırlara atılıyor 

TBi!:çe:~~~!.~~h•m Dışbakanlmız Paris'te 
davul çalıyor!,, diye bir atalar 

sözü vardır. •·ransız gazeteıe.I Arap gazeteleri 1 ürk tezi aleyhinde 
rinde lskenderun meselesinden bahse. 
den yazıları okudukça işte hep bu söz beyhude propağanda yapıyorlar 
hatırımıza geliyor. Zira bu gazete. Paris, 19 (A.A.) - Hariciye Vekili rimize gelecek, sonra tekrar Pariıle 
l~rden bazıları bir ta:aftan T~rkiye. Dr. Tevfik Rüştü Aras ve murahhas n oradan Cenevreyl! gidecektir. 
nın Sancak hakkındakı taleplerıni ter. h ...:...;· F' hük·"' t• ta f SANCAKTA TAZYiK VE iŞKENCE · · · bük·" ti . . t "k ,,_ .. eyeuu.ız, raneız ume ı ra ın. 
vıç ıçın ume erını eşvı eu.:r go. da Sa k 1 . • .• •• ek tize DEVAM EDl1'0R 

·· d"kl · h ld ··b·· ta f b n nca mese esını goruşm . 
l'un u en a e o ur ra tan u ak. 1 d t ü.. . b Hariciye Vekilimiz ve murahhas re v ı o an ave zenne, uraya 
talepleri çürütmeğe çalışıyor, aynı gelmiştir heyetimizin Parise gitmeleri ile, Ban. 
bmanda, kaş yaparken göz çıkarmak cak meselesinin Türkiye ile Frabmi 
kahilin<Wı olarak Türk - Sovyet FRANSIZ SEFiRi PARISE arasındaki müzakere safhası başlamıı 
dostluğunu bozacak manevralar çevi. GiTTi bulunuyor. Bu müzakerelerin çok ya. 

:riyor. Evvelki gün Ankaradaa tehrimize kın bir zamanda hakkımızı teslim e. 
Misal olmak üzere 15.12.396 tarihli relmit olan Fransız sefiri B. Ponsot, den bir netJce vereeeğiai kaVTetle tlmit 

Le Journal gazetesinde "Sain Price,, in Fransız hariciyeaindu l'eç vakit ge. ediyoruz. 
Yazdığı mableyi gösterebiliriz. Ma. len bir telgraf üzerine dofruca Parise Lakin, diğer taraf.tan, Sancakta 
kalenin htllisası şudur: hareket etmittir. Türk kardeşlerimize yapdq tas~ 

1'tlrkiye Montrö konferansında Anlqıldıiına göre B. ı;.onaot, ya. \·e işkeqce biiUin şiddetile cle.am et. 
Sovyet Rusya tarafını bırakarak ln. rın Fransız Hariciye Nazırı ile Tür. mektedir. h)(enderun ve Antak1a 
riltere tarafına geçmiş inrif. Şimdi kiye Hariciye Vekili arasında Sancak havalisin~en her gün gelen telgraflar 
İskenderun meselesi ortaya ~ıkınta meselesi etrafında yapılacak müıake. bize Hatay Türklerinin ne elim bir 
Moekon hüktmeti Türki7e7e o bre. relere ittirak edecektir. hayat stirdülderini, vakaların blitün 
ketinin mukabeJe,indı lnllaıunak latl. Fra•ız sefiriı N~Wen Mnra ,eh. fecaatile gösteriyor (8oıtu Sa • .! Sil. .f) yormut. Halbuki lngillz -.U oldak.

1 
.... ______ .....,.,,_ _________________ _ 

tap jiM 'f~tde .F~rıa-... .._·c .d~ _,_~:;,ı;;• ~ 
• ~.,.... iıaif. 'Her ne bi.l't r.na~a~ 
Jaukukan Türk •nde hi~ tutar bir 
Yer yok Jdiyse de busflnldl nsi7etln 
1na11takt neticesi Türldyenin MUletler 
Cemiyetinden çıkması olacakmış. Bu 
da arzu edilmezmiş. Fazla olarak 
Tilrk mflliyetçilerl ne Arap milliyet. 
çileri arasında itimat ve emniyet te. 
@isi imklnsız olduğuna göre bu itin 
Yegane hal ~eldi Türklere ait olanı 
'l'ilrklere, Araplara ait olanı da Arap. 
lara vermekten ibaret imiş. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 2 Sll. 3) 

Karabük inşaatı 
başlıyor 

Muhalifler 
Ne yapmak isti qorlar, 

mufla/fak 
olabilecekler mi ? 

Kanuni tarife 
uymıyan rüıvet 

V.wn »mon devlet doireleritain bi
rinde milfettifUk eden bir do.!tum uim.. 
para.torluk devrinde oZ~tur,, kıtJydi
ıe bir fıkr.o nakletti. F.ıkra. o 'loadar 
canlıdır ki bugün ol"*§ bir hôdise gi
bi (Kurun) olcıtyucularına anlatıla.. 
bilir: 

Müfettiflcrden biri auii3timalinden 
şikayet edilen bir memur alyehifade 
cürntürM§hut vak'ası tertip etmi§. 
Riı.,-vet olarak veı"ilen parayı aldığı 
Mrada memum yakalatmı§. l~ mah
kemeye gelm~. Fakat Mkim muha. 
keme neticesinde de~ ki: 

- Bu vak'a rii§'vetin loanuni tarifi
ne uymaz. Çünkü altnan bir para 
rü.Jvet olmak için memura vazifesini 
mtii.!timal ettirmek niyetile verilmi~ 

Ankara, 19 (Telefonla) - Karabük 
demir ve ~lik fabrikaaının intuDU 
Ur.erine alan Ingiliz firmasının mU
tnesaili B. Mak Kenzi sonklnunun 15 
inde, iqaatta çalı§acak mUhendia ve 
fen adamlarile beraber, Ankaraya ge
lecek ve derhal işe ba§lıyacaktır. 

Müsabakamız ·· 

1 olması laıımdır. •Bu 1>ak'ada ise para 
memuru yaluılamak için vcrilm,4. o. 
nun için bu memur hakknıda beraet 
kararı vermek Uizınıgelir.J> 

T anmmıf Yunan muharrirlerinden 
A. H. Hamidopulos'un hususi suret
te gazetemiz için yazıp gönderdiği 
makale'dördüncü sayıfarruzdadır. 

Devlet tiyatrosu 
kurulurken ... 

Yazan: 

Refik ' hmet Sevengil 
{Yul81 3 üncü sayıf.,.mızdadır) 

••• 

Muhakenı,e safhasını takip eden 
müfettiş Mkinı:in diı.,üncesitıi öğre. 
nince müracaat etmi~: 

- Bay hô.kim, bıı nıemur suçludur. 

asker yetişiyor! 
Komşumuzun . şimdiden 2500 
g~nç kadın pilotu var •• 

8ovyet Rtı3!1ada tayyareci kadm"liır 

Dail) Expressin Varşova muhabiri/ 
yazıyor: 

Bugün dünyanın en bü)·ük harp 
mekanizmasını ,·ücuda getirmekte o.1 
lan Sovyet ~usya, . üç sene jçind~ bir 
milyon talimli kadın askere. saaıp o. 
t,.e.kµr. 

. 
Kadınlar.n askeri teşkilatına ni,n. 

sun beş yüz delege Kremlinde topla:;. 
narak bu kadıa ordusunun tqkili işi. 
ni görüşeceklerdir 

Bu kadınlann esas ittihaz ettik. 
leri umde şudur: 

'{Sonu Sa. 2 Sü 3) 

lngiİiz - lt~ıy;~ Akdeniz 
anlaşması 

Bugünlerde imzalanmak üzere · 

ıtaı1a salb. istiyor 
Gazeteler harpçı 

~~~~-:--~--=c--;~--:--:---~

Bcroct kararı almmıı doyru değildir. 
Oylc far::ediniz ki ben parayı nıenıiı
rım vazifesini sıttistimol ettirme~· için 
vcrmi.1im.,, 

Demi§. 
lltilcim mUfctti~c ııe dese bcğcııiı 

.cı!11i::1 l~te cevabı: 

- Eğer vak'a hakikaten sizin dc
d(ğiııiz tar.:.da ccrcyaıı el m :!JSC İ§ de~ 
ğ~ir. Fakat o zam.aıt s'::i de Tll§İ sıfc. 
rılc davaya da~il ederi:;. ~u,ıa ra:ı mı-

,, , - ....... . 
Hasan th:m~ayı 

neşriyatı bıraktı 
Lonör"a 19 (A.A.)' - .Reuter ajansına 

göre. İngiltere ile İtalya !lraaında :yıl 
ba!ı~dan <"vvel bir Akdeniz paktının ak
dine intizar mümkündür. 

Aı{ıaşmanın. ne bpanya meselesi. ne 
de İtalya~ imparatorluğunun 1ng1ltere 
tarafından tanınmas~ hakkında muayyen 
hiç~:r formülü ihtiva etmediği, teati 
edilecek notalarla iki hükumetin Akde
n:zd<'ki statükonun muhafazasını taah
hüt edecekleri bildirilmektedir. 

Reutc.r. bütün bu görüş ihtilafları 

hallcdildiktc,n sonra anlaşmanın gelecek 
sen<' mcriyete gireceği mütaleasındadır. 
İtalya. Habeşistaoda ve b:Jhassa Mavj 
Nil meselesinde fogiliz menfaatlerine 
riayet edeceği hakkında teminat vere
cekti'.'. Bununla berab:r bu meselenin 
ilerde ayrı.ca müzakere eciil:nesi imkan· 
sız değildir. 

A-:ıla§Illanın deniz silahlanm:ı m:. i
di h:ıkkında hiçbir hükmü ihtiva ctmi• 

(Lütfen, sayfayı ~ cv:ı-tııfo) 

Eski eserler tamir 
ediliyor 

Evkaf Umum Müdürünün 
gazetemize beqanatı 

n~ a~ı.sı 7 iııci sayı/ oda) 

Müddeiumumilik-
a..nu tanıyor muaunuz? 

-18-
Yarın f alçınlUlnat isminde bir Türk tarafından lteş hanında model lerde nakil ve 

tayinler 
. 

Kitapları okurken . 
• • • 

Yazan: Ahmet Muhip 

'Uçak sergisi açılmıştır. Sergide ilk tayyareden ba~la:yarak en son sistem 
tayyarelere varıncaya kadar bütün tayyare modelleri ve bir de tayyare in is! 
sahasının maketi- vardır, Resmimiz bu .sergiden bir köşeyi ve seyircileri 
gösteriyor .. (l'a.aa 1 inci Sayı/ada) 



Yıkılan 

leli ketinde 
evler, zarara uğrıyanlar 

edilenler ve yardım 

Bir manevra 
(U~ttaı'ajı 1 ı:c.dc) 

ispanya har • 
1 

• 
gır 

altı ne 
. ' ı . 

Büyük Seddin tamirine başlandı 
Adana 19 (A.A.) - Şimdiye kadarı 

feyezan yüztinden Adanada hastl olan 
ğundan bu yekuna 100 evle 500 nüfus 
ilave edilebilecektir. 

Bir Jı;.erre, Türkiycnin l\lontrö kon. 
feransında ::;o\·)ct Rusyayı bırakıp 

lngiltere tarafına geçtiği tarzındaki 

iddia tamamen yanlıştır. En atık biı 
siyasi hakikati inkfu· etmektir.~ mı.\Cebhelerde yeni bir şeg yok. - Limanlara 
akis l\lontrö konferansı Türk - Sov. d "k .. d .. S b d 
yet dostluğunun bariz ve muvaffak mayın O u/ U. - IS lÇlnde bom ar ıman 

zayiat şu suretle tesbit edilmiştir. 
1 

Polis mmtakasında ve şehir dahilin
de belediye tak.,imatma göre yedi ma
hallede 445 ev yıkılmışnr. Bu evlerde 
zarar gören nüfus miktarı büyük küçük 
1399 kişidir. Bu evlerin 22 si kargirdir. 
384 il kerpiç ve 54 u kamıştan yapıl
mıştır. Jandarma mıntakasmda ve bele
diye hududu içinde bulunan 12 köyden 
ekserisi sazdan yapma ve bir kısmı da 
kerpis; olmak üzere 801 dam yıkılmıştır. 
Buralarda büyük küçük 4050 nüfus za
rar görmüştür. 

Bunlardan başka belediye hududu 
haricinde ve jandarma mmtakasmda üç 
köyde 28 kerpiç ev yıkılarak 148 kişi 

zarar görmü!}tÜr. 
Şehir dahilinde 490 nüfusun evleri 

yıkılmadığı halde eşyaları selden ziyaa 
uğramıştır. Bunlar ianeye muhtaçtır. 

Bazı evler peyderpey çökmekte oldu-

Zaıar görenlerden 1618 nüfus Kızıl
ay vasıtasile şehrin muhtelif yerlerinde 
barındırılmakta ve iaşeleri temin edil
mekte, köylere <le ihtiyaç nisbetinde 
ekmek gönderilmesine devam edilmek· 
tedir. 
Eşya tevziatına devam edilmekte

dir. Cami, mescit ve hanlarda sıkışık 
vaziyette bulunanlar çadırlara çıkarıl

mıştır. Depolarda, fabrikalarda ıslanan 
ve çamur içinde kalan ve seller vasıta
sile sürüklenip giden pamuk ve kozadan 
hasıl olan zarar ve buğday ekilen tar
ıalarm günlerce su altında kalmasından 
mütevellit ziyan miktarının tesbiti şim
dilik mümkün olamamaktadır. 

24 yerinden yıkılmış olan seddin ta
miri için icap edep keşifler yapılmakta
dır. Mevsim yağmurlu gittiği ve bu 
seddin Adarıcı için çok mühim olduğu 

için süratle tamirine çalışılacaktır. 

bir eseri sayılabilir. Hal böyle iken 
Türkler i~in en hayati ve milli bir me. 
sele mevıuu bahsolduğu sırada SoL 
yet dostlarımızın .Milletler Ccmiye. 
tinde manevra yapmaları ihtimali ha. 
tıra gelir mi'? 

Onun için oiz, Fransız muharriri. 
nin Türk - Fransız dostluğunu ko. 
rumak gayrctile yazdığı &1.tırla!da 

Türk - ovyet dostluğuna karşı bir 
suikast alameti seziyoruz. Esasen 
Saint . llrice'in ötcdenberi l"ran:->·z -
Sovyet ittifakı aleJ hindeki yazıları 

malfım olduğundan böyle bir suikastı 
huv,·etli lıir ihtim:ıl dahilinde görüyo. 
ruz. 

lngiltereden yardım mı 

karşı 
istiyor? 

Bizim bu mütalfı.aları yazmaktan 
maksadımıza gelince, İskenderun da. 
rnsmda Fransızlardan Jütiifkarhk 
beklemediğimizi, sadece arsıul\L~ıl Ye. 
.sika !arla sabit olan hakkımızı istedi. 
ğimizi tebarüz ettirmekle heraber or. 
tada Türk - Sovyet dostluğuna kar. 
şt çeHilen bir entrika hareketi hulun. 
duğuna i~aret etmektir. Öyle sanı. 

yoruz ki böyle bir \aziyette dikkatli 
ve uyanık bulunmak, Türkler için oL 
duğu kadar Sovyet dostlarımız için 
de lazımdır. 

ASIM US Japonya karşısında lngiltere ve Amerika 
--~~----~~~----~----~---

a e ara ve s· ahlanmıya Sovyet Rusyada 
ş ı ar (Üstyam, 1 incide,) 

"ller sağlam vücutlu kadın asker. 
dir.,, Şankhay, 19 (A.A.) - Sinn!udan 

gelen bir telsiz telgrafa göre, Mareşal 
Çankeyşck, bu akşam henüz serbest 
'bırakılmamış bulunuyordu. 

LONDRADA BiR ÇINLI 
Londrn, 19 (A.A.) - Birkaç haf

ta evvel lngiltercyo gelmiş olan eski 
Knnton asileri lideri B. Ucn·Hs:.Tan
gın Londradaki esrarengiz ikameti, 
Londra mahafilinde muhtelif mütale
nhıra. yol asmaktadır. 

B. Cen-Hsi-Taııg'ın Mareşal Çang
Hsu-Liy:ı.ng ıl" birlikte Jnponlarn J:::ır- ı 

yec~ği bildirilmektedir. 

Lonclra 19 (A.A.) - Daily Mail ga
zetes:nin bildirdiğine göre, İngiltere ile 
!tal} :ı aracında prensip itibarile bir an· 
la~~ay:ı şimdiden varılmıştır. Salahi
yettar mahafilde ihtimal verildiğine gö
re, bu yeni sene başında müşterek bir 
beyanname neşredilecek ve bu beyanna
me ile İngiltere ve italy~nın Akdeniz
deki menfaatlerinin birbirinin zıddı ol
madığı, statükonun muhafaza edilme· 
si lazım geldiği ve bu anlaşmanın hiç 
bir üçüncü devleti istihdaf etmediği bil· 
dirilecektir. 
Aynı zamanda Fransa ile İtalya ara

sında bir anlaşma ihtimali de mevzuu
bahs edilmektedir. 

İngriz - İtalyan konuşmaları esnasın

da diğer ihtitaflı meseleler de ayrı ayrı 
tetkik olunmuştur. Bu meyanda Habe
şistamn ilhakı i§i, ayrı bir mesele ola
rak telakki edilmiştir. Fakat bu mesele
de de muvakkat bir anlaşmaya varılmış· 
tır. Çok yakın bir zamanda Adisababa
daki İngiliz elciliğinin baş konsolosluğa 
tahvil edildigi tebliğ olunacaktır. 

iT ALYA SULH iSTiYOR 
Roma 19 (A.A.) - Burada, İtalyanın 

Romanın beynelmilel vaziyetteki ger
&inliği izale etmek arzusunda olduğunu 
bey.:n oJu .... maktadır. 

.B. Musolini dün Littoria'da sulha da
vet mahiyetinde telakki edilebilecek bir 
nutuk söylemiştir. Filvaki Düce, ortada 
mevcut olan vahim meselelerin normal 
yo!dan yani diplomasi yolile halledilme
si tazım geleceğine işaret etmiştir. 

İtalyan g"zetelerinin İspanya işleri 

ne karşı alak<lsızhk göstermekte olduk
ları işaret olunuyor. 

Bundan baska gazetelerin faşizm ile 
komiinizm arasmdaki mücadeleye dair 
her giın yapmakta oldukları neşriyatı 
kesilmiştir, Gazeteler, Akdeniz hakkın
da İngiltere ile İtalya arasında akdedi
lecek itilifa büyük bir mevki tahsis et
mektedirler. Böyle bir muvaffakiyet iti
tafnamcnin imzalanması, Romada, Av
rupa11m pek tehlikeli olan bu noktasın· 
dan su!hu tesise yarayacak daha elasti
ki bir siyasetin esası addedilmektedir. 

şı harekete geçmek üzere Londranın 

mali yardımım araştırmakta olup ol
madığı suale şayan görüiınektedir. 

PARISTE MOZAKERELER 
ODACAI1. 

Berlin, J!) (A.A.) - B. Vang-Şing

Vey, Çinin Bcrlin büyük eltisi Tiyen
Jung-Şcnyi ile birlikte Parise gelmek 
niyetindedir. Bu iki zat Pariste topla
nacak olan bir konf ernnsa. iııtirnk ede· 
ceklerdir. Bu konferansta Avrupada 
bulunan Çin diplomatik he •etleri (?ef
leri Çındeki a.iikeri \'aziyeti tetkik e
deceklerdir. 

INGIT.ılZ MANEYRAI,ARI 
Londra, 19 (A.A.) - Singapurdaki 

Ingili= bahri üssü ikincik:lnun niha
yetlerinde büyük hava, deniz ve knra 
manevralarına sahne olacaktır. Bu 
manevralar, bahri üssün herhangi 
hir mUtearrıza ve bilhassa kalenin 100 
mil yakınına kadnr yakla~abilecek bir 
tayyare gemisine karşı koyup koyamı 
yacağı cihetinin nnlaı:ıılmasına. matuf
tur. 

Daily Exprcsin haber verdiğine gö. 
re, bu manevralara 20 bin kadar za
bit ve asltcr iştirak edecektir. 

Sovyet sufrajetlerin uzun ısrarla. 
rmdan sonra böyle bir kadın askeri 
kunetinin teşekkül etmesine Stalin 
muvafakat etmiştir. So\·yet kadınla. 
rı da kocalarının yanında harbetmek 
hakkım istiyorlardı. 

Sovyet Ruı:;yanın ~imdiden 2:;00 
gene kadın pilotu v ... rclıı. 

Daily ::\fail gazetesi Berlin muha. 
hi ri ycu:Tyor: 

~o,-yct lhı yanıtı ha,·a kU\ '~tini 
daha fada artırn<.'aklarına dail' beli. 
ren alametleri Alman makamları ya. 
kından yakına takip ediyor ve alaka. 
dar oluyorlar. 

Bilhassa Mcsl,ornda ı:;on 7..:tman. 
lardn yapılan hir kongrede hatipler. 
den birinin: "Bize ı:ıo.ooo pilot lazım. 
dır .. , şekJindeJ..i ifadesi bu alrıkayı da. 
ha artırmı~tır. 

Sovyet gazetelerinden Pravda di. 
yor ki: 

"~ovyet Uusya ~imdi dünyanın en 
l>üyü!.. hava kuvvetine malik bulunu. 
yor lh tiyacıınız olan 1 :ıo bin yeni pi. 
lotu da kolayca temin edebiliriz. Çün. 
kü mem lt>ket dahilinde lfı7 tanare 
klübü mevcuttur. ANLAŞMA BiTER nIT~lIEZ ... 

Vaşinglon, 19 (A.A.) - Dünkü ka
Her parti teşki1:1tT, Ru=--ya gençli. 

bine konseyinden sonra beyanatta bu-
ğine "Sizin yeriniz tayyarededir.,, fik. 

lunan bahriye bakanı Suanson, her bi-
rini telkin etmelidir ... 

ı i 35 bin tonluk jki kruvazöriin inşası -----------------------
hakkındaki kararın Londra deniz an- p f k · Al 
laşmasmm munkazi olacağı 1 ikinci- 01' e iZ manqaga 
kanunusaniden sonraya. bırakıldığını müstemleke mi verecek? 
bildirmiştir . 

Müddeiumumi
liklerde 

Yeni nakil ve ta9inler 
Ankara 19 (Telefonla) - Müddei 

umumilikler arasında yapılan yeni na
killeri bildiriyorum: 

Vize müddei umumisi Süreyya l'vİu
danya müddei umumisi muavinliğine, 

Silvan müddeiumumisi Nahit Torbalı

ya, yeni hukuk mezunlarından Belkis 
Tire hakim muavinliğine, Muazzez A
dana hakim muavinliğine, Sabiha Ordu 
icra memurluğuna, Hadiye Edirne ha
kim muavinliğine, İstanbul hakim nam
zedi Nezahat Bursa hakim muavinliği
ne, namzet Enise Polatlı hakim mua
vinliğine, yeni mezunlardan Firuzan 
Geyve hakim muavinliğine, Ordu icra 
memuru Gevhcrşah Ordu hakim mua
vinliğine, Elmalı sorgu hakimi ihsan 
Urfa hakim muavinliğine, Elmalıya ora
da nıtmzet bulunan Kadri, Urfa sorgu 
hakimi Mitat Uluborlu hakim muavin
liğine, Kocaelide namzet bulunan Meh-

Lizbon, 19 (A.A.) - Portekizin 
Alman)aya müstemlekeler devredece. 
*i şeklinde ortaya atılmt~ ol.rn ~yi. 
adan bahseden Diario de Li .... boa ga. 
ıcte."i ~öyle diyor: 

Ne mevcudiyetimiz.\, ne de ırkımı. 
zın gururunu nıüzayedeye çıkarmak 
adetimiz değildir. Bn şa} ia, hiç kim. 
senin zerre kndar ehemmiyet \erme. 
diği bir şayiadır •. 

met Urfa sorgu hakimliğine, Reşadiye 
sorgu hakimi İbrahim Zara hakim mu
avinliğine, Reşadiyeye Kastamonide 
namzet bulunan Ahmet, Sinopta namzet 
bulunan Vehbi Siirt hakim muavinliği
ne, İslahiye sorgu hakimi Kazım Nezip 
hakim muavinliğine. İs15hiyeye Ankara
da namzet bulunan Ahsen, hukuk me
zunlardan Edip Birecik hakim mu
avinliğine, Erzurum sorgu hakimi Fet
huJlah Urfa hakim muavinliğine, Erzu
ruma mezunlardan Sıtkr, mezunlardan 
Naciye Gelıbolu hakim muavinliğine. 

Muazzez Balıkesir hakim muavinliğine, 
Saadet Kastamoni hakim muavinliğine. 
Polatlı hakim mu:ıvini İhsan Çubuk ha-1 
kfm muavinliğine nakil ve tayin edil-! 
mişlcrdir 1 

ispanyada dahili harp 19 temmuz. 
da ba:.;;ıamıştı. nu hc...;apıa dün harp,I 
beşinci aymı bitirmi'i, altıncı ayına' 

basını:. bulunuyordu. 1 
Hu be~ ay içinde, eneliı asilerin 

seri hamlelerle Madride kadar gel. 
dikleri, fakat bir aydan fazla bir za. 
mandanberi l\tadrid knpılarında dur. 
dukları görüldü. ispanyanın diğer 

taraflarında da muh:ırehcler gayC't 

hafif bir şeldlde devam etmektedir. 
1\ladrid muharebesi ise. son gün. 

lcrde tam hir yanı:;;lık göstermekte. 
dir. Her gün yalnız ufak tefek çar. 
pı~malarrn olduğu haher veriliyor. Bu 
hareketsizlPin sebebi olarak havanın 
mü.saadesizliği gösteriliyor. 

I>ün g-clen haberler şunlardır: 
SiS iÇiNDE JJOJUBAUDIMAN 
::\ladrid, 19 (A.A.) - Hanı." ajan • 

sı muhabirinden: Dün nk~m saat 
21 den itibaren şiddetli bir topçu bom. 
lıardımanı ba~lamıştır. J\'.esif bir sis, 
bu bombardımanın istikımetini tayine 
mani olmaktadTr. Antak lıir muhare. 1 

benin yapılmakta olmasT melhuz c!e. 
ğildir. Çünkü riiyet ~ahası on met. 
reyi geçmemektedir. 

Dayanı maz 
( Ustyum 1 ınc:1a(; ) 

Son gelen haberlere göre, lskt'n. 
derun ,.e Antakyadald Türk halkı. 

vergi borcu bahanesi!e tutulmakta, 
!;ır~ıplak soyul:ırak s·ıatlerce yağmur 

altında bırakılmak, dö,·ülmek ,.e ahır. 
lara atılmak gibi türlü i;:kencclerc uğ., 
rntılmaktadır. 

I•'almt, gerek bu i:;kenecler, gen•k 
aleyhimizde yapılan propagandalar 
Hatay Türklerinin inanını bir an sars. 
mamaktadır. İskenderun ve Antakya 
Türkleri, milli da,amıza hiitün inan. 
Jarile bağlı 1.nlmakta. clc,am <'<ii)oı e 
edeı:ektil'. 

Sancaktan aldığıııuı.; telgrafları 

neşr4!diyoruz: 

Şam, 19 (llusu. i) - Vatani parti.si 
mcn~upları o rnsmda Suriye - Liib. 
nan ihtilftfı ciddi endi~ekr U}'andır. 
maktadır. Bunun için ihtilftfların da. 
ha derin sahalara )a)ılmadan halli 
i~in Liibnan hükumetilt temru edile. 
nk Lübnan ve Suriyl' vahdclleı-inin 
muhafazası ~an•lcrini temin edcccl• 
e.ı;;aslar aranmaktadır. 

Hu maksatla, Şam mebusu lhsaniiş. 
~crifin evinde bir toplantı yapılmı. tır. 
nu toplantıda Lübnan ile anla~ma) ı 
temin edecek he) et aznsı seçilmiştir. 

AN1'AKYAIJA TAZYiK DBVAJI 
EDl1°0R 

LfLzikiye, 19 (Hu usi) - Antal,):t. 
da normal nıziyl'l heniiz ~ıvdet etml'. 
miştir. Sokaklarda h:ilfl otu1.ar kişi. 
lik süngiilü ' 'e makineli tüfekli askeri 
devri) eler geceli gündüzlü dola:.mnk. 
ta \'C halkı tazyik ctmcl\tedir. Dev. 
riycler farnfından .sokaktan geçen 
halkın üstlcıi de aranmal tadır. Bu 
arama e:snasın<la dipçikleme 'e d<h. 
mc gibi haclkieler hiç eksik olmama1~. 

tadır. 

Halkın sabrı ve tahammülü tüken. 
mektedir. Bugüne kadar mnkuf ka. 
lanlann &1.)ısı :l~ dir. Bu:~~ ki~i soı·. 
gu.suz bir ~e!\ilcle hapis yatmaktadır . 
Jar. 

Hap edilcnll•r c~•scriya bir don biı 
gömlek kal:ncaya !,adar ~oyulmakta 
ve saatlerce yağmur :ıltır:da bırakıl. 

maUa. sonra dipciklcrle dövülcrel\ 
hayvanlar gibi ahırlam kapatılmak. 

tadı rla r. 
II.1LK SOYUDUYOR 

Halep, 19 (Ht.....ıı. i) - 9:!6 daki hu. 
hub:ıt fiatları na1.arı itib.:ıre alrnaral· 
Türk köylerine konulan ağır asar 
Yl'rgiı:ıi. iktisadi şeraitin deği~rnec:i"<' 
rn~men. Ml:"ı tahsil edilm!!ktedir. nir 
kac av ge" k..'llan iıl'"ar JıııJ·avnsının 

tahsili ir.in m:ındatnr r'e•''"t mcml11'. 
ları ~idrleti l'rtırm•c:lsırdır. T:lhc:-iJ. 
darlar. heraherlerindı~ tac;ıdıkbrı 

~,.an 'h 11 1 ı M" hri'" hoth"hnt iste. 
dikleri 1'ilrk e\inc girip aldıkları eş. 

Ll.UANf.,AR,1 MAYN DOKVUJIUŞ 
Londra, 19 (A.A.) - Malaga, A 1. 

mcria, Cartagena, Valar.cia, Barce. 
lone, 'farrngonne, J,iJb:ıo, Sant:!.n. 
der ve Gijon limanlannu torpil dö. 
külmiij olcluğunn dai" (ieneral Fran. 
l.odan hnrici~e nez.ar!'tine bir güna 
işar \Jaki olmamıBtır. 

INGILTERB Jf/ASKE G()NDBRDI 

Londra, 19 (A.A.) - Reutt'r ajan. 
sı, diin lngiltere<len J\ladrid hüku. 
mdine beş bin gaz mac;;ke.si gönderil. 
miş olduğunu haber vt.>rmektedir. 

l\laskelcr, silfth nddccliJmemekte 
olduğundan, bt:lki de bunların gön. 
dc:-ilm:.-si insani bir h3rekettcn iharet 
bulunduğundan. ademi müdahale iti. 
lafı ihlfll edilmemektedir. General 
Fran'rn da bu maskelerden iste!"s~ sa. 
tın alal>ilir. 

iSPANYA llARICIJ'li; l'BKIU 
flf,U,JIL':!i /(0NU5TU 

Pariı.;, 19 (A.A.) - Gayri resmi bir 
1 ayna!•tan hildirilc:izine göre. lspan. 
ya dı~ hakanı Il. Del Vayo, l'aristen 
geçerken n mumla rnülUkat.ta hulun. 
muştur. 

ence er 
yayı pazarlara g~türme:\tcdirler. 

Bu e::) .ının pa:r.arlarda hakiki de. 
ğcrindeıı ~ok a~ığıya satıldığı ve pek 

!ahi~ olan v<'rgi) i öde) ebilmek için 
e\ lcrin tamtakır bırakıldığı görül. 
me!\tcdiL 

Vergi tah iline ait taz)iklerin bil. 
lıas.m Antik ovası k\~) le rinde Dayı r ve 
Bucak nahiyelerinde fatbik edildiği 
tc:;;bit edilmiştir. 

Halep, 19 (il ususi) - 17 bi rincikfL. 
nun tnrihindc Arap gazetelerine 'e. 
rilen bir tebliğ ile lrnnsl'yin Türkiye 
nleJhiııdc knrarlar ittihaz etti-•i 1 il. 
clirilınckte ''c bu .,urctlc TüıJ. Lc1ir.in 
aleyhine propagandalar yapılmakta. 

d·r. Bu propagandaların hedefi bil. 
has)'a Sancağı Suriyenin par~.a.sı say. 
mayan Sancak ha !kının gi.isterdiği 
metaneti 'e yılmaz kudreti füturu uğ 
rntmaktır. Bunun manasını pek i) i 
nn la~ an Sancak halkı bu prnp:!gnn. 
daya li:arşı azami teyakkuzu ele al. 
mıştır. 

'FVRKf.,DRI l/(!\'AA Çı1f,/Şll"OR. 
l.111/~ 

llalep, 19 (Hususi) - Şamtlan gel. 
mcli:te olun btihbara~ kumar.danı Bo
noy. l{ürto;1hı Rci'it ağaya rac;tJa. 
rnış. liendisinc bircok vaillerdc bu. 
lunmus. fakat Reşit ağay: il\r.a ede. 
mcmi~tir. 

Dört~·o:da Hata11hlar 
cemıqeti ku1 ıılau 

Aclana, Hl (A.A.) - Hata) f;dı;in. 

lik ( cmiyetinin Dö:-tyol :.ubcsi ;-,oO 
Hataylının huLuru ile cnclki glin a. 
çıldı. ldare heyeti ~çimi d!:!rhal )D· 

pıldı. ldare heyeHne seçilenler şuıı· 
lardır: 

Doktor .Abdurrahman, Rasin• Yurd. 
man, lna;et Mursal, Osmnn Attar· 
oğlu, Haydar l\ılıç. ismet Y.tkı;i, 
Abdurrahman Mursn!. 

Yede!\ aza !ıklar: 1\uri A) dın. Cc
lfll l!crzi 'c Mustafa }.kça) dır. 

l\o:1g :-~ ı\ tatürl e, lrmct lnönünt• 
·}ül,rii I\a)a;a tazim tc:grnfları çe1'· 

mi tir. 
Cemiyetin Jsl:ihi5 .! •• ıcr. in 'e hi· 

lis sub{!lcri de acıbcaktır. . 
. l 

Hat.:ıyhlaı· ba) r:ıkI·•rınm ct;Jırt 
te 1Jit ettiler. Yalnız) ıldır. lı:),lZ ("İt.· 
p·ijcl'clen ibaret 'e orta. ı lcırnı·z dıt· 
Ha' rak bir il,i giine kadnr Döı tJ ol şU• 
besine merasimle çckikcel.tir. 

Er(!ani madeninde 
Atatürk heqkeli 

Ergani, 19 (A.A.) - Maden kn.-d· 
bası, Cumhuriyet parkına konan AU'; 
türk heykeij bugün binlerce halk ~·ıt 
hnktr ve krom mndenlel'i i::çileri 11 ı 
tezahüratilc a!ı;ıldı. 

j 
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Devlet tiyatrosu 
karalnrkan.tl 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kapamak üzere olduğumuz 1936 tiyatro san'atına verdiği ehemmiyeti 
ılı san'at ve irfan hayatımız için p:k ı .söz haline getiren bir nutuk söyledi; 
eğerli bir hadiseye anne olmak g1b1 o yıl I_stanbulda Şehir tiyatrosunda 
Üyük b!r kıymet ve ehemmiyetle açılan tiyatro meslek mektebinin ni. 
iimtaz bulunuyor: An karada kuru. zamnamesi ve müfredat programı Ma

an Devlet tiyatrosundan bahsetmek arif vekaletince tetkik ve tasdik edildi; 
istiyorum. iki sınıf üzerine hazırlanan bu kurs iki 

Tiyatro, Güzel ı:;an'ntlar içinde yıl ::;ürdü ve Ma:ırif vekaleti iki sene 
halkla en çok yüzyüzc gelen ve bu iti- üçer bin lira \-ererek beş talebenin o-
arıa kütlenin manevi değerini yük- kuyup yetişmesini temin etti. 
lıeltmek yolunda en çok faydalı olan 1933 yılında Maarif vck:Uetincc 
bir san'attır. Edebiyat, resim, musiki, Ankarada bir temsil akademisi lcı.:. 
taks, hatta mimari gibi g\izel san'at rulm.ası i~in tasavvurlar ileriye sürül
koııarmm birçoklarını toplamış olan mcğe başlanıldı. 
tiyatro, bütün inkılapçı memleketlerde Cumhuriyet hiikılmetinın Türk ti
halk terbivesinin en birinci yardımcı. yatrosunu sağlam ve sarsılmaz temel
ları arası;dadır. ler üstünde kurmak yolundaki isteği-

Türkiyedc Garp ömegıne uygun ni fiil haline getirebilmek de işte ni
!iyatronun şöyle böyle bir asra yakın hayct 1936 yılına ve Saffet Arıkana 
hir mazisi vardır; Garp sermayesi nasip oldu. San'at dostları için 1936 
~arkta yeni pazarlar ararken frenk YI uğurlu saymak ve Arkanı kutluln. 
lttistlerile frenk dillerinde çalgılı ve mak bir borçtur. 
talgısız tiyatro da Istanbula geldi. Tiyatro insaı::, zeka, san'at, bilgi, 
~i.ireklerinde san'at sevgisi taşıyan kadın, muhit ve birçok da para işidir 
l'urkier Cumhuriyetten önceki yıllarda ve daha ~ok para işidir. 

Tezyini sanatlar 
Akademide açztan geni 

şube ve hocaıarı 
(.;üzcl sanatlar a.k:ı<lcmisi bu yıi 

yeni bir şube a~mağa karar vermi) 
ve hazırl.lı:lannı ikmal ctmi~ bulım. 
maktadır. 

"J.'ürl" tezyini sanatları,, adını al. 
ınrş olan bu ~ubedc tezhip, ebru, Türk 
ciltçiliği, ahar ve cilt kalıpları, Türk 
minyatiil'ü, Türk '-'ini r.akı~ları, kıy. 

metli taşlar üzer:n:! hak, altın \a. 
rakl~r ir.1:ıli, halı aakışlan ve .sedef 

Muallimliklcrc tuğrakeş İsmail 
kakmacı lığı öğretilecektir. 

Hakkı, Yusuf, reisülhattatin Hacı 

Kftmil, l\'ecmettin, Sacit, doktor 
Siiheyl Ünver, 1'opkapı sarayı mü. 
zesi cilt mütehassıslarından miicellit 
Bahattin Tokatlıoğlu, seclefkftr Vasıf, 
hakkak İsmail Yümni Som·~ı-. Fey. 
zullah Dayıgll, Hüseyin Yald:z atan. 
mışlanlır. 

YUksek Tedrisat Müdürü 
Yüksek tedrisat direktörü Il. Cevat 

dün öğleden önce Güzel sanatlar aka. 
demisinc giderek akademinin resim 
şubesinin işlerile meşgul olmuş ve 
mütehassıs profesör Leopoldesi ile 
görüşerek bir program hazırlamışlar. 
dır. 

Öğleden sonra da Şehir tiyatro:o:u. 
na gitmis. Ankaracla kurulacak olan 
DeYlet tiyatrosu hakkında Şehir ti. 
yatrosu rejisörü Ertuğrul 1\iull~ink 

görüşm i!ştü r. 

~arım asırdan fazla. bir zaman hususi Tiyatroyu sadece baldırbacak teş
btr teşebbüs halinde ve dağınık çalış- hir edip müşteri toplamak manasına 
11\a ile Tti.rk tiyatrosunu kurmağa uğ- almıyorsak kabul etmek lazımdır ki 
l°aştılar. Vak.tile bu yoldaki didinme- artık hususi teşebbüslerin bu sahada 
leri tesbit için yazıp çıkardığım Yakın devamlı, muvaffakiyetli neticeler elde 
~ağlarda Türk tiyatrosu isimli kita- etmeleri zamanı geçmiştir. Tiyatroyu 
hın önsözünde de söylediğim gibi Os- bir kültür müessesesi olarak saydığı. 
lı\anır devletinin kör, mantıksız zih., mrz takdirde kültür işlerini elinde tu
niyeti bu güzel san'at şubesini anla- tan ve halkın duygu ve düşünce sevi
tıı.adı ve onu daima gUçlükler karşı- yesinin yükseltilmesine çalışan dev. 
ıında ve himayesiz bıraktı; bu alftka.. letin tiyatroyu da himayesi altına al- Hukuk Fakültesinde 
'ızlığın neticesi olarak Türk tiyatrosu ması mantıki ve zo.ruri neticedir. Kül-
·lk yarım asırlık ömrünün sonunda tür tiyatrosu alaylı san'atkarla yürü. h.ültiil' BaJ,ırnlığr, Hukuk 1''akiilte. 
1:1.ğ•lma, bozulma, ortadan silinip yok mez, tiyatro mektebi lazım ... Tiyatro sinin dört yıla ~ıkarılmasr milnasehe. 
~lıua Yaziyetile karşılaştı. mektebi, işte bir yandan Darülbeda- tile, bu kararın yalnız birinci sınıf ta. 

yide, bir yandan Konservatuvarda. ya- }{'besine tatbik edil<'C<'ği ve ikinci sı. Cumhuriyet, Türkiye için her sa-
tıla. yeniden hayata doğma demek- pılan muhtelif tecrübelerle anla~ıldı ki nıf talebe.sinin buna tabi olrnıyacağı 

l':-; t'y:ıtroda da böyle olmuştur. Cum.. ancak devlet işidir. hakkındt" yeni bir kıı'rnr "'·ermiştir. 
~ıır:yetin ilk yıllarında memleket mü- Halkın san'at zevkini besliyecck, l\arar, önümüzdeki hafta içinde 
'l1f·•:ı.sı ve Türkiyeniıı milletler ara- fikir seviyesini yükseltecek csel'ler Cnirersitcyc bildidleccktfr. 
nd.ı vaziyeti yoluna. konulduktan ıoynıyacak bir tiyatro h('yeti, anlaşıl- Bur.dan pek fo:ı!:t ml'mnun ol.m 
oııı-a irfan meseleleri incelenir ve dü.. dt ki, masrafını gişeden temin etmeği Jf ukuk Fakiiltesi i!.ind sınıf talcbe.:;i 
~lt'.lirken tiyatronun da devlet tara- düşünmeden çalı~abilmelidir; bunun diin bir to:>lantı yapmı~Jardır. Top. 
fıttdan ehemmiyetle karşılandığını gör için de devletinhalk terbiyesi için har- lantrda yeni karar görüşülmüş ve ta. 
qUk. 1926 da Maarif vekaletinde ihdas cıyaclğı para bu tiyatroya da kuvvet leh:! bu miinasehctle hüyüklnimizc te. 
~ilen Sanayii nefise müdürlüğü kül- olmalıdır. şekkür telgrafı çckilmMin~ k:?.rar ,·er. 
lUr c:alı!;malarını tanzim yolunda atıl- Ankarada Devlet tiyatrosunun res- mi~INdİ!'. Talebe y:ıhıncla hir <:ay 
ltıış bir güzel adımdı. o zamanki maa- mi bir müessese olarak devlet teşki- ziynfeti de verecektir. 
~if l ·1· 11.,.. ta.f N t' . k l:ltı n.rasına girmesini yarın ic,in b';-ve n ı J.uwı a eca ının ve ·e- '" Talebenin mektenı 
~tında Maarif vekaleti SanayH nefi- tün bu feyizli verimleri bize şimdi- ;-
~ den müjdeliyen bir hadise sayıyorum dışındaki duru rn u 

Şubesi müdürü Namık Ismailin im- b Kültür Ilal"anlıg•·:, talebenin harie. 
~larınr taşıyan 28 mart 1926 tarihli ve henüz aşlangıçta. olmamıza rağ-
~e men ilk adımın bizi mu\'affakiyete teki dmumlarile de yakından al~lkt!.. 
1 

Stni bir tezkerede ~u sözler kullanı-
ıl'or: götüreceğinden asla şüphe etmiyorum. dar olmaiht karar \ermiş ve tedbirler 

Zira bu işi başarmag·a "alıı:ıanlar, en de almı~tır. 
. "Terbiyci 1ınıırnıiye ü::;criııde tesir " .. , 

Poiis Haberleri 1 

Kıskançlık 
yüzünden 

1 

Bir genç, sevaığı kızı 
tatanca İle yaraladı 
Evvelki gece Balatta bir cinayet 

olmm;, Sadun adında bir genç, nişan
lısı C:ıhirieyi kalbinin altından ağır

- c:ı y:ır:ılamIE·L•l'. 

S.ıdun, Bal::ıtt:ı. Kalpaiq:ılarda 21 
numaralı evde oturmaktadır. Uzun 
müd~ctteııbcri Cahidc adında J 8 ya
!)mda b:r kızla nit}anlı bulunan Sadun 
bayram güni1 niı;anlısı ile buluşama
mış, bayram ertesi de Cn.hide babas1 
ve annesi ve bir genç mekte,u ile s~
dunu evinde ~.iyarcte~mi~tir. lEte ci
nayet bu ziyaret esnasında vukubul
muştur. Cah;cle bir aralık annesi ve 
babasının yanından ayrılarak diğer c
do.lardan birine geçiyor, arkasmdan 
gelen Sadun tabancasını çekerek iki d 
ateş ediyor. 

Kurşunlardan biri bo§a gitmiş, <li
ğeri Cahideyi kalbinin altından yara
lamıştır. 

Sadun, cinayeti islediktcn sonra: 
- Beni aifet Cahide .. Allah cad~

lozların canını alsın .. demiş ve derhal 
bir otomobil çuğır::ırak nişanlısmı has 
tahaneye gi.in<leı·miş, kendisi \•ak'r. 
mı:ı.halline gelen polislere teslim olmw:;. 
tur. 

• TRA.llll' AY EIR ADAMA. ÇARP
TI - İ-\'.adıköyündc vatman I·fayrinin 
idaresindeki 157 numarah tramvav 
Seyfettin atlında birine çarparak y'2.·
ralamıştır. 

• il{[ TRAMVAY ÇARPIŞTI -
Dün saat 20 de Kadıköyiinde bir tram 

vay kazası olmu~tur: 107 numaralı 
tramvay, Sö.3-ütıü c;eşmcde duran di
r~er bir tramv:.ı.y:ı çarpmış, kınlan cam 
!ardan Hayclarpaı;:a fü:esinde talebe 
8abahattin yrıralanmı':. iıa"t:thanE-y" 
l:uldırılmı~tır. 

" /](/ li.AD!N JJ!IıBlRJNI .l"..ılHA
DADI - T~ksimde oturan MüJ'"'anla 

o /O 

Ay5e kavga etmişler, Müj:;an Ayşeyi 

!'!işe ile Ay~e de Müjg;i.m JD:!t bıçağile 
yq.ralamrşlard!r. Her ikisi hastahane
ye k:::.ltlrrrlmışl:ırd~r. 

•SARHOŞLUK - Sabıkalı Yusuf 
sarhoş bil' halde Beyoğlunda dolaşır. 
ken elinde bir bıçak olduğu haWe et
rafa saldırm::ığa başlamış, kendisini 
yakalamağa gelen 1167 numaralı po
lis memuru Rifatla bckeilerc de kar:c;ı 
gclmişlir. Halk. büyiik bir korku ile 
etrafa kaçışm:ı.ğı:ı bac;lamı~. etraftan 

Bir sahtekarlık! 

Ö~en zeng.n tacir Savanın 
mirası etrafında 

Sahle senet c.ıavasına, 

~g1rceza Haky~ rinde 
dün sabah bakıldı 

Istanbul ağırccz~l, hakyerinde, dün 
sabah bir salıtckfı.rlık davasının dt·· 
ruşması yapılmıştır. 

Dav:ı<l:ı, ölen zengin bir tacir okn 
Savanın terekesine bazı kir.:ı.sclcrin 

sahte S{;netlerle alacaklı çıktıkları ve 
bazı himselerin de bu sahte senetlerin 
haz:rlanmasında rol oynadıkları iddia 
olunmaktadır. 

Duruşmaları yapılanlar, şunlardır: 

~.=fik, Ali Haydar, Mahmut Lütfi. 
Nazmi, Rifat, Damyanos oğlu Meleti. 
Bodosaki. Bunlardan Ali Haydarla 
Mahmut Lfıtfinin ıılacaklı olarak or
taya ç:ıktıkları bahis me\·zuudur. 

Dün bazı şahitler dinlenilmiş, bun
lardan emli\.k komisyoncurn Kiı'yalrn 

ve daha birkaG Aahit. Savanın okuyup 
yazması olmadığım, imzasını atmak 
şöyle dursun alfab<•nin ilk harfini bil:! 
yazamadığını, esnsen gözleri de iyi 
görme<l'ğini ;;e son zamanlarında iı:

le. güçle uğrac:mayıp gözlerini tedavi 
ettirmekle me!5n-ul olduğunu r nlatmış

lardır. 

~ahitlerden Nezihe gmin, vc!1c1isi
nin mUddeiumumilik tıu isin arrr~tır. 

masını yaparken zabıt tuttuğunu scy
lemifi, Münire Ahmet Münib de. bir 
noterlil~tc c·ereyan eden bir maltbtır. 
hürlisesine dair mallımat wrmi~ıt'r. 

Avukat Necmi Sakıp Hüsc\'İn ı1c 

Oaman Vefik de, dava mevzuu ile ilgi
li i:ı:ıı.hn.t verdikten sonra, dunuıma.mn 
devamı, snhit çağtrılması Ye b~r;kn. 

yollarla ara~tırmanın tnmamlar.r.:ıaı:.ı 

jçin, başka. güne bırn.kıln1'ştır. 

Aksaraydaki gasp va•· a~ı 

Ak o.rayda .Nadıre i"iınli ~l'n m b'r 
kadmm e\'ine, kendiicrıne Plel,trH: 
~irkcti memuru süsü vererek, saate 
bakmnk üzere girip, kadını elektrik 

teller ile bağlıyarak, para ve elm" si:::. 
rmı zorla almaktan.ve bu iE?te ilgili ol
maktan duruşmaları yapılanlar ·aley
hindeki davaya, dün sabah da b:ı.kıl

ınıştır. 

Bakkal Mehmet, Ismnil, Necati ve 
~.füzeyyen aleyhlerindeki bu dava·d·a, 
hlanbul ah·.,ceza hnkyeri, diin de bir 
kaç şahit dinlemiş. bundan sonra. 
duruşnıanın devamı şahitc;iler ic:in ba~ 
l;a rrüne kalmıştır. 1cra cdcb'llecel~ biitün harsi teşk-ilcil büyüğ·ümüzün 1930 da köşkünde ti- Bu ~cdbirlcrin birincisi, g·eçen yıl 

tc tezahüratla aıtih(Ular olm.ak maa. yatro san'atkarlarını kabul ettif.i za- oldu~u gibi, bu yıl da okul cocukları. 
(1 ı:eldi.letilıin 1ıe.-;aifi ciimlcsindeıı bıt- man söylediği nutuktaki şu sözleri nın kaln·eJcrclc kumar oyn;ma1arına 

Y~tişcn polisler Yusufu yakalıyarak ---------------
ıncrkczc götürmüşlerdir. 

~11.duğuııdan vcklilctimb bu mak~ dinlemişlerdir: mani olmaktır. 
~lıı temini ·içiıı yeniden bir Sanayii ''Hayatlarım büyük bir san'ata Iüıhvede ders rnktinde ve dersten 
~lise müdüriyeti ihdas ve musilci, valı:fodeıı b-ıt çocukları sevelim.,, sonr::ı. yakalanan çocukların evYcla 
11.lrıtro, opera da dahil o1mak ?izere En büyüğümüzün 1933 de söyledi- 'elilerine maliımat verilecektir. Daha 
/'ıı.ayii nefiscniıı Tı~r ~ııl>esini tem.sil ği onuncu yıl nutkundaki büyük sözü sonra talebe, okul inzibat mecfüir.c 
elen mütehassıslardan mürekkep bir de hepimizin hatırındadır: haYale ~dilerek okul talimatname hü. 
~ ~{ı>~ayii nefise cnciimeni teşlı.'"il e'IJ.. "Yüksek bir insan cemiyeti olan liümlerine göre ccz~!landınln:ıl.t•~-
··-'l'ı.z.şttr.,, Tiirk milletinin tarihi bir ·vasfı ela Gii. dır. 
~ Bu tezkerenin ifadesindeki yüksek zcl saıı'atları sevmek ve onda yiiksct- Bu işle meşgul olma!( i.izcre orta. 

Parti !1:ongresi 
Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul 

\'İlayeti kong-resi dün de yazdıgnnL<: 
gibi, bu sabah s:ınt onda Cağaloğlur. 
c11ki Parti mcr.~eziııde to:ılan<!cal:t:r; 
kongre Parti \'ilayet reisi :r..ıı:uhittin 
Usti.indağın nutkilc aç!!ac~.!rtır. 

.~a, herşeyden önce Cumhuriyet m.cktir. Milletim.izin yüksek l.craktc- okul ve lise öğretnıen!crindım her 
~likumetinin Güzel san'atlara ve o a- rini, yorulma.-; çalı~lcanlıf]'ım, fı.trı ::c. m:nt.akacla yedişer kişilik birer bc~·c~ ---------------
~~~a sahne san'atlarma kar§ı göster- kiisın1, ilme bağlılırimı, Gü.xl saıı'at- çalışmakhd:r. Heyet, talebenin Rir. il 
1l':'i :ı.la!cayı beli;ttiği için mühimdir. Zam sevgisini miltemadiyen 1•c her mesi uygun olmıy~i.n yerleri sıkı su. 

\t ~.it~k1m 1927 yılında Büyük :Millet fiirW vasıta ı·c tedbirlerle bcsliyercl~ rette teftiş etmcktctlirler. 
~ echsınden çıkan 1167 numaralı ka. inkişaf ettirmek milli illkümüzdür.,. Aynı zamanda polis de bu işe yar. 
~tııı.ı~ Maarif vekaletince terbiyevi ---------------- dım etmektedir. 
t a.hıyette sayılacak müesseselerin ve- rtişantaşında orta okul Son günlerde bazı yerlerd:? talebe 
~Cekleri temsillerden ve konserlerden b!na51 yapılacak kıyafetin<' girerek t"IC'beye eroin, h·. 
lt-ı~ihlak vrgisi alınmaması kabul edil- Kültür Bakanhğı Ni unfa!jllld:ı bir kain ve mir muzır maddeler scıt:ın 
1 tş~ir ki bu d::ı tiyatronun halk terbi- kız ortaokul bim1~1 yaptırm:ı.ğa karar kimseler bulundu~u nıtlu~ılmıştır. 
~ı noktasından faydasını göz önür. vrrnis ve hazırlıkhıra baslamıstrr. Bakanlı!,, hütiin vilfı) et ltliltiir dL 
·tutmak neticesidir. B~ okul, son si.stem btna ,.;sıfları. rcktöl'lüklcriile yolladı~ı bir t~zlıcr<'. 

~ Cene 1927 yılında Baş\'ekil Ismet na U) gun ofacak ve dört yılda tamam ele icabcdcn kel' irlcrin almnı::s!nı lıil. 
'l~~a Ankara.ya bir turne tertip etmiş lanacaktır. dirmi~tir. 
~.an lstanbul Şehir tiyatrosu san'at- • nu işle iter ,·ila)ctin cnmi•·ct dL 
~t-1 Mektepıer aCjıhyor _, 
~ ~ruıdan bazılarını kabul ederek reld(jrliiğii t.!~!til:!tı ya!•ınc!an alaka. 
~ tı.d~~erile tiyatz.:onun ilerlemesi mev.. Bayram münasebetile tatil edilen dar olacaktır. Bundan başka bütün 
I~ Uzerinde uzun boylu hasbıhalde lise ve ortaokullarla ilkokullar yarın. okullarda öğretmenler tarafından 
~!~ lıtunuştu. Bu konuşmadan sonra dan itibaren derslere başlayacaklar. taJ.cbeye, hu maddelerin fenalıkları 
\~tro İstanbul belediyesinin sıkı yar- dır. etrafında Jwnfcran.<::lar ,·erileccktir. 
~ kaza.ndı. Ortaol"ul ,.e lise imtihan talimat. -.... ..-Bu gibi ldm~clerdcn Öf(' h>ri alan Ye )o -x;:,,-

ı.... l930 yılında Istanbul Şehir tiyat- nam<'si mucibince bu mekteplerde y:ı. , ... y 1 t 1 1 1 ._...:a ti t . .'~< .. 'X .t_"'"•-• .:"1.1 • k _,.da :ın:ın !1 t' ı::> ~l' ~ıı.-.u::ı c eczıvc ~ . ..., 
~ 88.n'atk!rları iki hafta için tem. rmdan itibaren ıl · yoklarnalara da ı eclilcktir. · ı -----------------1

1 

-~~~-v_~ __ ~_u_·z_e_r_e_An_k_ar_a~y~a~g~i~-~~~-~ı_m~ş~la_n_a_~~a~k-t_ır_. __ ~~-----~==--------------1 ~&yA~~~~~a~~nıffıs": 1 

Köşe . ........... . 
Ah/eşle karii 

(Ta.n) m ahf e~i dünkü s21rr!'.1 (!Jf4· 

7ı ut l.:i) dcıncııiıı cloiJru 011lııyıı id~i'.:ı
sma l~ar§ı 1'•ıı·ilcrindeıı l>iı·:niıı gl: tn-. 
tlifji ısrarı 1srarla karş•lıyor. Oı1CP

N edinı'in bir mısıaımı clcıyaıwı:şmu.: 

dan de (yahut lci) konıışma d:lirı.:zcle 
1·ard r ııc (yahut) tan ince bir n:aıı~ 
farki/.c ayrılır, miidtıfa.a.sınd'l.-'lır. li tl~
s:'.;! (yahut J;i) cliyeıılct· ()!dı!5ırnc:t.ı şıip 

he yol; (Jıom) yerine (ı·e lıom '1.c) <l"•ı"ıı
ler (l/dıığu gibi... Fakat bu dcyis:. z, : 
rı~;.n.a ayrılığı olc.luğıı ;;aııııı /.ı.1:fc~'irı 
m:s~!iııi menfi l>ir sigadaıı aiuı1.J c!tr.:~ 
srnc/.a11 ileri gelir. 

(Yahut l,i) de (T:i) niıı ycdi'1 o'<',.. 

ra7.: l.1"nanıldıfiına. b:ı§lıca del' 
(Yalıııt l:i) ?JCl'İIW (ycıhıd) ya , 
ibare [ CnC dofjrır, yani fanı 1"C }; 

uyguıı olur. 
ıthfeş': ı 7.-c(.si l>rı.sıııı s:ı/!."m.! ~ 

w•dı l'I fJ 1abilir; lal~in l:a7':?cıi 
rl c rj il! et 7,· i. .. 

"Ka1 ika tür,, kimindir? 
. Abclurrcıhm.an Adil Eren, tar:hi de
dilııodukırııım birinde lkdamcı Ahmet 
Ccvdctten l>ahscder7a::n 7.-arik~tü1· "UZ 
b ·,. kitabı başka bir m1ıharrirc i'!l.fe 
c•r1~t;r; "r:cri1:atilr,, Ta,ı'n'in i!l: ::a. 
r.ı~n?arındtı çıkan !f[."':l l:"r:l:a' J., z~r:rıi 

·, ln<ı 
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arasındaki müzakere O gün birçok kadın ve erkek ar. 
kada~ını e\ ine davet etnıL;ti. J\oca:.ı, 

isıi olC:nğu için, bu toplantılara i~tiral\ 
etmezdi. 

O günl\ü misafirkr ara.sıncla dört 
ı.adın \ e iJ,i erkek nırdı. Saat be~ 

buçuğa doğru konu::ma en hararetli 
yedne gelmi~ti. Me~hur bir tiyatro 
artistinin a~k maceralarından baru;o. 
lunuyordu. 

Bu sırada, kadın, elini kalbine g~. 
türeı·ek: 

- Ah!. 
Diye haykırdL 

Ilep:-ıi yerlerin elen sıçradılar: 
- Ne mı"? 

- Ne oldu·! 
lüıdın lıir müdd:.t ~e....siz rn hare. 

1.et..-.iz kaldı. Öt<'kilcr hayretle ve 
J,orku ile don:.ı kalmışlardı. Bakıyor. 

1ardr. 
Kadın, nihayet dudaklannı açtı: 
- Kocam çağırdı, dedi. 
Kimi'-c lıirşey anlamamı~tı. Ifadın 

tlevam etti: 
- Kocam çağ-rrdı. İsmimle bana 

hitap ettiğini i:~ittim. Evet, onun 
sesi idi bu. Hatta kendisini gözleri. 
.min önünde görür gibi oldum. Jfo]. 
larını uzatmış, beni çağırıyordu. 

Salondakilerin hep.si hflliL şaşkınlık 
içinde idi. Ilir ker~, kadının çığlığı 

ile hasıl olan ürpermenin tesiri hala 
geçmemi~ti. nundan sonra anlaşıla. 
mıyan şeyler karşısıncl:ı kalarak şaş. 
kmlıklan büsbütiin artmı;;; ve şuurla. 
nnı adeta tamamile kaybetmi:ılerdi. 

Iümse bir~ey .soramıyordu. Kadr. 
nın ''Ah!,, çığlrğmda.n sonra ağızlar. 
da~ boşanan ,. ·e var? Ne oldu? sü. 
alleri odanm içinde deı·in bir sükut 
uyandırmıştı. Bu sükut i:inde şim. 
di lt~rkes gene o seslerin aksi sadası. 
nı r! uyar gibi oluyordu: 
~e 'ar?. Ne oldu?. 
~;unkü, kimse ne olduğunu henüz 

famamile anlnmaınıştı. 
Ev sahibi, elini yavaş yavaş kal. 

binin iizerindcn çekerek gözlerini 
lıoşi.uğa dikti ve adeta kendi kendine 
söylenerek: 

- lfocam öldü! Dedi. 
Bu ~fer slikut yırtıldı: 
- Ne <liyonmn? 
- O ne demek? 

Y k • ·~· - o canım .• 
- Hnsta mıydı? 
Kadrn, bu son süa.le cevap ~ercıi: 
- Hayır, hasta. değildi. Fakat, 

bit' ı~aza. Otomobil <:arptı, hastaha. 
neye kaldırdılar. Orada öldii. 

Ifadmın deli olduğuna. hiikmetmek 

llitemiyenler işi daha ciddi tarafmdan 
tetkik ctmeği düşündüler: 

- Yaz:haneye telefon edelim. 
Yazıhaneye telefon cd ildi: Orada 

yoktu! 

O zaman kadın: 

- Hastahanelere telefon edin, de. 
di. 

lla~tahanelt-rc telefon ettiler: Hep. 
sinden de öyle bir hasta gelmediğini 
ha her aldılar. 

Bununla i>eraber kadınm heyecanı 
t..::skin oluilmamı~tı. Akşamı dar et. 
tiler 8aat 7 de kocası geldi. 

liadıııcagız, bu sevinç karşıs: nd~ 

büyük bir co~kunlukla kocasının kol. 
!arına atıldı. 

Adam, bu ani heyecanı aulayama. 
dr, Hadiseyi anlattılar. Sonra kadın 
koca.sına sordu: 

- Saat be~ buı;uğa doğru nerede 
idin? 

- Dilmi.rorum. BcJki bir iş için 
dı~an ~ıkmrş olacağım. 

Londr:ıda 'l'iirk mükhassısları ve 
Türkiye büyük elçisı ile İngiltere ha. 
rici) e ve bahriye müme.s.silleri arasın. 
da cereyan eden müzakerelere dc\·am 
dilmekte olduğunu dün gelen lngiliz 
gazeteled yazmaktadır. 

Bu müzakereler, 'J'ürkiycnin ilerde 
inşa edeceği harp gernil~rinin mar 
mahreç tonilatosu ile ve top çapla. 
nnı .. 1936 Londra deniz muahedesi., n. 

ce tesbit edilen şekle uyar tarzda in. 
şa etmesi etrafında cereyan etmekte. 
clir. 

İngiliz ğazeteleri, bu hususta Tür. 
kiye ile İngilitere arasında bir anlaş. 
ma temin edileceğini ümit etmekte. 
dirler. 

llarp gemileri inşaa tmı altı ~ene 

için ka.rdaıtn1a alan "Lonclra deniz 
muahedesi,, bu senenin mart ayının 
2:> inci günü İngiltere, Fransa ve 
Amerika murahhaslarımn iştirakile 

Londrada imzalanmrştı. 

.Bu sıraclıt içeriki eıdadan bir tabak ---------------

~ıngırtısı duyuldu. Odaya ilk ko. Türk Kuşu Şubesi afillıvor 
~nlardan biri ev sahibi kadın oldu . 

Kocası da onun arkasından ko~mak ünümüzdeki c:;arşamba günü Türk 
üzere idi. Misafirlerden biri kolun. Hava kurumu Istanbul merkezinde 
dan tuttu: ayrıca bir ''Ti.irk kuşu,, şubesi açıla

- Dur biraz. t?imdi karına, saat 
beş buçukta birşey yapmadığını söy. 
lersen fena bir ~üpheyc düşer. Onun 
için, o saatte hakikaten bit- kaza ge. 
çirdiğini ve bu anda karını düşündü. 
ğünü söylemelisin ki, hem senin s~v. 
gine, hem de kendi.sinin hakikaten, 
böyle anlaı·da bir ses duyduğuna inan 
sm. Çünkü, belki bir gün daha bi:iy. 
le bir ses duyar. O zaman, senin 
gene onu dü<:ündüğünü sanır. Aksi 
takdirde senin, onu ba'7ka bir kadmm 
yanında aklrndan geçil'diğini zanede. 
cektiı-. 

caktır. Şubenin açılış günü tören ya

pılacaktır. 

Geçmiş Kurun/ar 
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Ankara - Reji idaresi, yeni şerait. 
ıe ve imtiyaz mii.ddeti uzuıı ;:;,anı~ııı 

t cmdit edilmek şarWe hükumete ( 15) 
tn..ilyoıı liralık ikraz yapabileceğini tek 
lif etmiştir. Bu teklif muvafı.k görül
mekte beraber şemitin takarriirü için 
mec~is~ idareden ifr!Lhat istç_ıınıi§tir. 

J~eriki odada dönen kadın daha izzet Melih beyin Avı-upq s~ya1ı-at' bu 
bii.}iik bir heyecan içinde idi: · · m.eşele ile allllcadardn·. 

- Konsolun üzerindeki vazo düş. 
müş, kırılrnı~. dedi. Fakat odada 
kimse yok. 

O zaman kocasr, karıs:nın he) eca. • nmı teskin ederken ona, hakikaten, 
saat be~ buçukta bir kaza geçirdiğini 
ve o anda lcendisini düşündüğünü söy 
ledi. 

1çcı·iki odada kendi kendine kırı. 
lan \·azoyu da rüzgarın şakacı eline 
verdi. Fakat, hakikatte hu vazo ka. 
rrsmın dikkatsizliği eseıi olarak fena 
konulmuş olduğu için düşüp kırılmcş 
idi. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tigatrosll 
Tepebaşı Dram kısmı 

Bugün saat 15,30 da 
ve akşam 20,30 da 

BABA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

nımımmm 

llLll~ I 
ııımııil 

Bugün saat 15,30 da ve ak~_ •n saat 
20,30 da LEYLA ve MECNUN 

KONSERVATUVAR ORKESTRASI 

~--··-.. ---·-----------~ • Şef: CEM.AL REŞIT BiR SÜRPRİZ; BİR ZlY AFETJ MUSİKİYE Solist: FERDI von ŞTATZER 
~~ ~~~IN'V©~~V ~~c:JJIKO 22 Birincikanun salı saat 21 de 

COCUK ClNGENE ORKESTRASI FRANSIZ T!YATROSUNDA 
Hareketini birkaç -gün daha tehir etmiş olduğundan 

Tepebaşı GARDEN deki 
Son seanslarından istifade Pdiniz. Bugün ve yarın saat 1 7 de 

dansöz N 1 T A ve R O Y'un iştirakiyle büyük MA TlNE 

DiKKAT; DiKKAT; ----------------Noel ve Yılbaşı gecelerı 

REVEYONLARI 
Ayni müdiriyet tahbnda müştereken aynı lüks yemclderle 

Maksim ve' Garden 
Lokanta dansiglerinde tesit edilecektir. Yeni program ve 

görülmemiş eğlenceler. Zamanmda kaydolunuz. 
T clefon: Maksirn: 426 33, Garden: 42690 --·· ' 

; ., · - ~ . · .... -;-' .. .. 
SAKARYA (Eski Elhamra) Sinemasında 

Eşine rnsgelinemiyen bir eser ... 
Zevkine doyulmıyan bir neşe ... 

Yüksekliğine yetişilemiyen bir fazilet. 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Büyük Türk lllüz 
yonisti ve Manyf' 

tizmacısı 

Pr. Zati Sungur 
Her gün fevkal!· 
de oir programı· 
temsillerine dcvar 

ediyor 

TAKS!MDE. MAKSlM VARYETE 

TlY ATROST mn /\ 
Bu akşam saat 21 de 

ZOZO DAJ,,,JJIAS t't 

TOMAKOS'la 

HALiME 
Rletler satılmak. 
tadır. Tclefcrr: 

42633 

Yunanistanda mulıaliflet 
muvaffak olabiiirlermi? 

Mihalakopu los 'un etrafında 
ioP:_/anmak ıslı1Jenler kim
ıerdır, ne yapınak ıstıyoriar? 

Atina, (Hususi) - l: unani.standa. 
bazı s iyasi muhitlerin hareketleri 
h.ıkkında İ!iitilen ~.eyler hariçte bii. 
yiik bir ihtiyatla kan:::ılanmalıd : r. Ttt. 
bii bu gibi ha~ ·feri büyütmeğe ha. 
hi~kar insanlar olcluğ·u gibi, bunlun 
ma .. <o;,,:;ı I ~:apmaktan memnun olanlar da 
bulunur. 

Şimdi burada zuhur eden :;eylerin 
hakikatini \'e I.aı mc~hur politikacıla. 

rın kimkrden ibaret olduğunu bir gö. 
relim: 

Bu harc!,ctl~r het ne olur.sa obun 
ciddiyetle tan;if ccHlmem<'!de berater 
Yunanistanın si.}asi \aZİ.}ctinin ta.l 
bii halde inld~ıfıııa d~ı en ufak hir te. 
siri olmıyan ve olmt~sm:ı c!a imki'rn 
bulunmryan şeylerdir. 

-1 ağustos inkilfıbı, malüm okluğu 
üzere ) alıuz. kom iinistlcre dokunma. 
mrşt: r, ba~ka bir smıf insanları, po. 
litikacıları da müteessir etmiştir. Yu. 
nanista.nda da ilama~allah binlere~ 

politikacı bulunuyor. Bunlar, birden 
bire mebusan meclisinin kapandığınıı 
gördüler. ~3adc kapandığını de~il, 

bir daha aynr terkiple açılmasına im. 
kan bulunmadığ nı rla ba'şvekilin ağ-. 

zından duyclulaı·. 'Binaena leyh lıu 

adamların ywi rejime iyi gözle bak. 
rııadıkları, !•undan memnun olma. 
drklarr me) clandadrr. Elbette bütün 
politikacıları gayri memnunlar ara~ı. 
na sokmak doğru cle<tildir. Bu. çok 
rniilıalağalı olur: z~ten poliWrncıfa. 
nn k~snu ·azamı dağılchhV· 

Bu son hareketlerin en garip olan 

ciheti, bugiiııkü ~ayri ınemı~unların 

bir nıkit PJastirıL'lI başa . g~çircrek 

diktatörHik ilfü';, c~meıi"c taraftar olan 
L .. • ~·N ~ 1l ~· ;JJI.,.,;, J.i;:;.. l 

larla 10 'birtnc.itesrin ~93:> de t>a~la~ 

yıp .S.J\1. I\r\ıhq }' \~DaniŞ,,ta,ıı;ı ,a:n~'e}L 
ne kadar devam ede:1 ınütc'·effa l(on. 

parti l>erbatlıklarına karşı mücadelf· 
ye te;ehbüs etmişti. K-as itibarile 
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a;;u:;to,, inkihibı, keadi'iinin takip et· 
mc'., istedigi yola m~vazi idi. fülC 
i.;c lıu~ün ne istiyor? H üktimcti eJirıe 
almak mı'? Fakat hangi vasıtaya \e 
neye istinad ederek'! 

Anlaş lı:>or ki Ycnanistanın lı~· 
~ünkii 'aziyetinin h:.ıkika tir.i ka''r'· 
ma!i huscsunda bir anla;:amamaıtı~ 

- ·ddl vardır. Ilu anlaşaınamazlrg.ı cı 

adamların .siirüklenme.;;j de ~ayanı tf· 
cssüftüı-. Bazıları h:ilfı hiç birş~,·iP 
de~işmediğini zanediyorlar da ıneı11: 
leketi e.ski~i ~ibi idare ede-cekleriıt'· 
yeni mareralara götiirecekleri 1i !':1111• 

yorlar. Du adamlar feci bir ciat11l1
'
1 

. . d ı · l "" . •. . ) el' ıcın ec ır er. • unams-.amn vazı 

t~meliııden cleğismistir. .Gu deifüi~· 
~ • J 

lik, herş~yden evvel halkın arzusll11 

istinat etmektedir . 

('ünkü halk, bugünl,;ü vaziyeti tli~' 
dil' ~ediyor ve yükı:-c!i menfaatıcriıte 
mtn·afık. buluyor. 

J\fotaksas hükürneti bugün her ''' 
kitten ziyad~ ı .. u\'vetlidit·. Bu hii1'~ 
metin istinatgahı ikidir : 

1 ~ Hi.il~iimdarın emniyetini ıu1iı 
el İl'. 

~ - ,\halinin itiı~l:ıdma mazfl:ır· 
eh'. 

Bundan ba~ka bugün memlekcıi' 
siHth lrnnetleri de hükumete itaate~ 
iuektedir. Ordu, hiç bir suretle ar1 

Yelli bir tccri.ibe>·c nüilmesine fil• 
- • b 

değildir. ., 
Yu•~:rnistan, milli ı,alkınma,:;ı iÇ' 

yeni bir istJkamet almıştır. 'rtkt~ıl·d~ 
sın ba~lnchğı milli <~eri durdurr.ı' 

dilisin cliktatih'lü!~Üne iltihal .. e~enle'r. ----
den bulunmalarıdır. Balkanlı/ar Bankası 

Yeni rejimden mütee.ssir olan bö~·- k.u1 ulacak 
le bir grup, eski başvekil ve hariciye del• 
vekillerinden B. 1\fihalakopulosun et. Atina, 19 (Hususi) - Dalkan (. 
rafında toplanarak onu lider yapıp Jetleri milli bank.ılurı direktörle~· 

·dünkü ic;tima larında, mensup oıdı.t 
1 bazı hareketlere get:meği diişünmiiş. - ı11 

lan dcvletlcı: ariısıııdaki ekoı?O ... 
·lerclir. [v 

1 müna:ıebetlN"in gcni:.ılemcsine dair 
.Eski mebuslardan ibaret ohrn bu ~ ,,~ 

grubun ekserisi nıüte..-effa {'aldarLcı.in zı kararlar ittihaz ederek dağılıt t 
lard .. r. Direktörler. · tesh>i muJ.:.ıffı 

ve bir miktarı da Vcnizelosun taraf. oİan Balk~ınlılar banka~ı hakkındll o 
tarla ndrr. 

tctkiklcrc!c hulunmu~lardıl'. 
B. Mihalakopulos şüphesiz ylıks'.!~' ı 

siyasi ~:ılısiyettl'rrlcn birisidir. Fakat ,;, YUNAN deniz ticareti miistı>;:11 
aynı zamanc:a öyle bir partinin de iL Iı;:ı, gc:;cn ayda sefer yapamıy,ııı . 
deri idi ki, ne halk·n ı_;:{mpatisini ka. purlara dair bir istatistik ne;:;retl11: 
zanabilrni~, ne ele ııarti.:.i iki elin P3r. tir. Bu i..,;t:.ıtistiğe ~öre, i~siz t,ıı~ 
maklarilc :-:ayılabileı:ek kadar mebus vapurfo.rın tonajı, bi.itn Yunan ı·:ıI' 

. . ' ti .. d r, d 
çıkarnbilmişti. Bunu ~öylemek1l'n Jarmm tona )lna nısıJ.e e ruz e · 1 

maksat, B. 1\lih:ılakopulo~a tariz et. Bu nish~ttc:ı yiizde :ı,:ı;1 ii naldi)ed 
mck deği!dir. Ancak kc nclisinin hi~ · yüzde 1,67 si de havaların fcnalığ' 

1 ·ı f t ,···"" bir vakit ahalinin muhabbetini kazan. ayısı es~ er ~apamıyan posa ··• 
mam:ş ve daha cloihu:-u kazanr.ıak <:in l:trına ~'.ittir. 
le 1 C 'o ı·ı,t'h lı ta f'O"'I \ l-, · ·ı · .r ö<1 

c ça ı~mn1nı!] Y . ::o n . ı a a ,;, · n· • nıvcr . .:;ı lt';;ı p roı c 
hile girmemiş olduğunu i ;:ı:-ct etmek. rinden r.iarı dün hcr:ıya ı;cJrııi·. 

.. • 4\l' 

tir Profesör, Yur.:m ve Jtalyan ede 1• 
1 

ı d J d k . .. b t d 'ı· ~ı n. l\Iihalalrnpulos, ı-on zaman ar a arı arasın a ·ı munase c c aı 

siya~i ral·.abetlerin ort:ıya c:ıkardığr fer:.ınsl.ır vereccl.tir. 

um•liN5wtı 

MELEK ·sinema sanda 
MA~uH~ ~@i~~~TH0 nını 

Parisli Saniöz 
~ 

devam ediyor 
llJ.veten: Paramount Jurnal: lngiltere•ıin son krallık hadiseleri 

biitün tafsilatiyle gösterilmektedir. 
~J..Hl,;fiSIG&mEBB:ıell~iliDRB~!?ımıllm~~~ 

Donanma Geliyor ............. : .................................. : J[ p E Sinemasında 
Gençlik ..• Ateş . . • Aşk. . . Hayat . . . ve Zevk dolu 
LE\Vl~ STONE ~ RUBY KELLER • D!CK PO\VEL 

Ii&vecen: ı - Büyük i\1;Jiet !Vieclisir:in açıima törenı ve Uiu Cnder 
Atatiirkün irat buyurd·.ıldarı son nutuk 2 - ı\nk .ırada cu;.--ahuri

yet bayramında yapılan muaZLal"'l resmi geçit. 

Para::P:;;qene 1 Çölde bi&" Türk genci 
1 Bu kupondan yedisiııi birik - ~ Türkçe sözlü - Trk\·e musikili şahese' 

tiren okuyucumuz KURUN i 111< 

1 
l!.h·eten: PARAMOUNT JURNAL: lr.aiiterenin son kra 1 

doktoruna kendini parasız : ~ 
.......... ~-·-.._.·,,~._..~.._-~-----ı•L~:.....--~· : 1-<acliselcri biiti'n tnfsiiiltivle gösterilmektedir. 

~~oı.4!.rua.~-~·~__..__.._ _ _..._..__ __ ..,.......,..., .... Z1111 .. ım1111mmıiımr;l:lll!l11a1111 ..... iiııımP.111 .. illll!ll~ll:l3~:J 
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An as 1n1 Gör iki kere haksız yere it.ham edilen adam 
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1
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Al ikisinde de asıl suçiuları meqt:İ.aıuı . 

....................................................................... ,, ........................................................................... ,, .... , .. ,,,,........ çıkararak be ra et etti 
!:.~.~~~'"""""'"':=.~.::..!.~~.:.:.:.~ .. ~:~.~:..~ ... ~.~:.~""""''""":!w~:.:?. Şi::~ e~!::~:~:j ~::u~şl:~~ ~ :~ ~eti::~d~d:!: :t~ ;~ k 

Şahap, faytonda yine arkadqı Ak • tunla Arap halayığı odaya aldı.. Ka- g 
gerdanın sağma ıeçmİf, beygirler kam- cbn: 
çdanaralc tınaı tubnuftu. - Allah tarafeyne muhabbet, g~Dn, 

DaYetliler, mertebe aıraaile, Uilam bahtiyarlrk ihaan etsin. Gelin büda bak
takmı aofraya oturtuldu. Terbiyeli dü • kı için pek güzel. Kul kusursuz olmaz 
iün çorbaamı, tarçınlı düğün kızartma. derler ama tazeciğin hiçbir noktasında 
aını, Nemse böreğini, hrtıl baklavayı, kıl kadar kuauru yok. Düğününüzün bü
pilavı, zerdeyi yediler. tün tetimmatı da tamam ve mükemmel! 

Şaka bertaraf, buna, J(iyle böylesine dedikten aonra, etrafa göz gezdirirken, 
değil. mükemmel düğün yemeği der • birdenbin (Hiiit) dedi. 
la ... Daha ne olacak, zülbiye mi ekaik? ~rikiler farkına varmadılar. 

Yemek patırtm ortadan kalkmadan Candanna madia feraceli hanım, la-
aokak kapısı herkeae açılmı1, aeyirciler vaıbonun mermer rafma konmıut olan 
baatınnı§b. öylesine ki evin içi bin bir (kabine) boyundaki güveyin fotoğrafını 
ayak... gönnüı, kim olduğunu tanı:mııtı. 

Kalababktan, havasızlrktan bayılan Kim koymuş onu oraya?. Allah iyi-
'bayılana, ayılan ayıla.na. Bahçe üstün • !iğini venin, herhalde K.em.ankat ola
doki pencerelere koıup bapanna, tepe.. cak.. Bu mübarekte hiç sağı aolu düıün
lerin aulaı- dökenler; yüzlerini, gözlerini mele, tanıdrklardan bir gören oluverirde 
ıslatanlar; göğüa1erini, bileklerini kral 'başıma i, açat" demek yok mu? 
auyile uğuıturanlar; limonlar k°"lryan- Mavi feraceli hanmıın o lahza levni 
lar... dönmüştü. 

Eda bile gelin kımapeainde baygın - - Damat beyin fotoğrafı bu mu? .. 
lrklar geçinnif, kaç kere aafraıı kabanı- Sahimi aöyliyorsunuz, Allah aşkına bu 
l"ak helaya gidip deatunın kay ctmiı, hal .. Demek gÜvey bu öyle mi? .. diye 
benzi mumya nnıırra dömnüıtü. sol"Uyor, ensesindeki Nergiı: 

Girdiği hali, gelin odaarna yığılan se- - Evet, ta kendisi kadınım!.. diye 
)'irci kadınlann ağzından dinleyin: cevap verll<ken karıısındaki büsbütün 

- Güzeller güzeli, taıvirler taniri ~na dönüyordu. Suratından düşen 
'bu hafta köte)'e oturuyor diye adı çak - bin parça hale gelmişti. 
ımı olan kız bu mu?.. Yüzüne İğneyi Bu (Hiii!) diye küçüle dili yutu§, 
batır, irini a)L damat bumu diye tekrar tekraT sonı,, 

- Gözleri kuyuda, dudaklarında ka- taşkına dönüş, aUTat aaıf, hiç de hayn 
nın cLmıla•ı yok. Daiiara taılara ince ali.met deği~di. 
lıaatalddı nwdır, nedir? 

- Babanıza at.ıı mütemadiyen apk, 
aoluk soluğa.. Zavallıcl-c göğüı illeti, 
\ıknefea herhalde ... 

- G.öğaünün, yanlarının topluluğu 

lı.arnilen sahte. Doldurmuı .içine bez par· 
çalarnır, kınntılan, Nki mendilleri, çıo

rarları, bolıçalan ... 

- Hele tu kem auı·athğın.a bak ... Bu 
kız, kccası olacak herifi beğendiae, oe> 

da zeTrenİn zerresi gözü varsa. üç ay o
bar~rsa ben kellemi veririm! ... 

Alemin ağzı torba değil ki büze&in. 
Hem efendim het'IA:eıe, mit.asa kadm 
lc:umına dedikodu )Azım... Onıuz hangi 
lsi.-i rahat eder ki? .• 

Gelin odumda'ki bu liflar, düpedüz 
ıeline duyuracak aea]e söyleniyor, za
ten bi~ik bulwıan Edaaiın haJini bir 
kat dtıh.a berbatfaıtrnyordu. 

Aı·td, kanapesinde duramadı. Kallop 
)at&k odasına gitti .. Oraıı da tıklım bk
lıın .. 

Nergis yetiıt.i. Gelinc:eiizin betmar 
•olup sarardığını ıörünce kalabalıfl da
Pttı. Edayı içeri aoktu ve ~n 
iiııerine Oturttu; kulağına yanaıtı: 

- Aman elitini a~ gayı'et et; ınem
ıtıun, güler yü:dü dur yavnıcuğum. 

Sonra ne demezler? Bu tazenin mutla
lca trir Mvcliii, doatu poa.tu var derler! •• 
Düğün evi Lu.. Yatak oda:aının kapı

ıı bü~bütün kapanır tnı?- Herkes gint
eek. Oda takımını, çeyizi çimeni, sa
hahlığı, paçalığı, yediliği, gÜvey çama
fırlanm görecek .. 

Nergis, karyola ile kapının ara.ama 
'bir sar .. cl:::Jye çekip üstüne çökmü,, gir
mek isti yenleri tepeden tırnağa ( nezza
l'e) ye çd<tikten sonra düzgünce lalık
ldan içeri aokuyor, geri tarafına çem
kir-iyonlu : 

- Hanımlar, ayak turabınız ola~ 
iİ•tüate dıolmayın.. Cümleni.zjn ba§mııı 
telıni,t.ir ve sizlere ayandır. Kallavi taç 
telinin yarım baş ağrılanm kaldll'dı; 
~l.a!-1 zonk zonk zonkluyor.. Mer
h~ yok mu sizlerde? Biraz aoluk al
•ın, ağr111nı dindirsin tazecik r .. 

'I'am o esnalarda, candanna nmvi fe
)"llceli, ya,mağmm sol ıaJcağa tesadüf 
lloktasında papatya. bir elmas iğne, 
elinde güderi bir çanta ile bağa Ntf>lı 
lacivert bir ~iye bulun.an ~ beı
li1ı: bir kadın, peşinde böbrek dudaıklı, 
k..ıeıın kalem yar.ık yanaldı bir Arap ha· 
1-Yıkla kapı önünde belirdi. Nergise: 
- M.üs.aade et gözüm, dedi, yatak oda
'ıtu da eerüp çıkalım. Fazla dunneyaca-
~ • ..t U!._ ~~!..... enci t '"-• e-;-~.;:; liunYÇ.&Un ovur ucu a, a 
lleilft'beğinde .. 
t~ kibar lcibar, ü.luplü ü::lıiplü 

ltonu,uşa can mı dayanır? .. 
Nel'gia, - run kaclmcı w nıal •• ı basıp ha-

Akıam ezanlan okundu. Düğün evin
cldd. davetliler çoktan gİtmİ§, seyircile!" 
de evlerine yollanmııtlardı. 

Ştıhaba ak§aml etmıek kolay mı?. 
Y abıyı iplerle çekiyordu. Can cicğerle
rile ba aba- Çavutun kahveainde dur
madan · tavla, damino, dama atnuı, ma
smnn üatüne kc;ydufu aaatine beka ba
ka havanın kararmaaını dört ıözle bck
lemiı, müezzin minareye çıkmca kahve
den çdrımtlar, daha bir !buçuk saat vakit 
olduilmdan Y enikapıda, Sandık bur
nundaki gazinolann birine dam1amıılar
m. 

Bir kenara ilittiler.. Aricadaılan aı

vırya rakı çekii. Şahap, bq altı ka-deh
ten ileri VB.nDlcb .. Dıediği.miz gibi saat 
önünde; Müneccim batının takvimi de 
elinde.. Hiç değilıe, yatsıdan çeyrek 
saat evvel l'İbneli düğün evine. 

Can ciğerler habn sayılır derecede 
içmiş, yeni güvey i~ çakır keyifliliğe 

yaklatm1J halde, kalktılar gazinodan .. 
Aksaray karakolunun önüne kadar, sıkı 
ayak yürüdül-.. 

Böyle dolu dizgin taban tepmenin, 
terlere bulanmanın biç sırası değil .• A
rabaya asıl §İmdi binmıek, şakır ıukur 
kapı da timdi durdUJ'lnak lazım. 

Semur E§l'ef, caddeden geçen bot 
faytoalardan birini Önledi. Atladılar 
içine; tuttular yolu .. 

Samur, gazinoda bir araldc tezgahı 
boylamıf, cebine yarnn okkalrk düzü ve 
bir kes.e kağıdı l~blobiyi eo.kuıtumwş
tu. Anıibanm içinde, yine ötekilerin kar
ıısına otunnuı, tabancaya davranır giibi 
pantalonunun arka cebine el atıp §i§e" 

nin bqmı gÖ5tmyor. 
- Şahapcığmı, diyordu, ııeni yenge

mizin yanma aaldrktan sonra bizde bu 
geceyi gece edeceğiz. Çavutun ka.bve
ainde ıuncağızın dibine bir darı ekelim, 
alt tarafı kJşmetime bağlı. B-akalrm Ma
cuncuya mı, Şekerci sokağına mı dü-

• ? 
fertz··· 

Fayton düğün evinin kapısında dur-
du .. Tam vaktinde gelıniıler, müezzin 
minarede; perşembe akşamı olduğu için 
(Esaelat) vermede .. 

Dört arkadaı daldılar eve; girdiler 
küçük odaya .. Samur, kapıyı iter itmez, 
Kemanka,ın boynuna kolunu dolayıp 

do~ru çekti. öteki elile rakı şişesini çr
b.nı> ağ%ına soktu: 

- iki üç yutum çek bakalım.. Olmaz, 
v~~!aa dinlemem, illi.ki çekeceksin! .. 

Rakıyı içtikten sonra leblebiden avuç
layıp avurtlanna doldurdu: 

- işte mezesi ce! .. 
Karııki minarede okunan (Esselat) 

kesilir ke-silm~, k&pı araland1. Hamla
cmnı Nergiı .. 

(Arkası var) 

Eski Kral 
Avustur11adaki şatoda 

Nasıl yaşıyor? 
İngiliz muhabirlerinin yazdığına gö

re, eski kral Avusturyada Baron Roçil
din Enzefeld isimli şatosunun parkında 
golf oynamakla vakit geçirmektedir. 

Şatonun civarındaki polis kuvvt>ti zi
yadeleştirilmiştir. Hiçbir otomobil ve 
gazeteci şatoya yaklaşamıyor. Şatoya 

giren zevat ise eski krahn kart vizitini 
hamil bulunmaktadır. 
POLiS MADN\1 StMPSONU MUHA

FAZAYA ı\!ECBIJR KALIYOR 
Daily Mail yazıyor: 
Madam Simpson Kan şehrine geldi

ğindenberi ilk defa olarak pazara alış 

veriş yapmağa çıktı, ve otomobili so
kakta büyük bir halk tarafından kuşa
tıldı. 

Madam Simpson alış veriş yaptığı 

dükkandan ayrılırken, polis kendisini 
muhafaza mecbur olmuştur. 

Madam Simpson, dün erkenden Nis 
deki Amerikan konsolosluğuna da gide
rek pasaportunu yenilemiştir. 

Kan belediye reisi madam Simpsona 
bir büket kırmızı gül göndermiş ve ken
disinin oturduğu villa etrafına meraklı 
halkın toplanması dolayısile hastl olan 
vaziyette özür dilemiştir. 
VALDE KRALiÇE MISTERS SJMP

SONLA GöROŞTO MO? 
"The Reople,, gazetesi yazıyor: 
Son zamanlarda bir İngilize haftalık 

gazetelerde ve İngiltere dışındaki mat
buatta şöyle bir haber çıkmıştı: 

"Bugün artık nHiayet bulmuş olan 
buhran esnasında valde kraliçe Mary 
(Meri), Misters Simpson ile bir müza
kerede bulunmuştu.,, 

Resmen öğrenildiğine göre, valde kra
liçe Meri son sene içerisinde Misters 
Simpsonu ne görmüş, ne de kendisile 
görüşmüştür. 

Bu resm1 tekzip çıkacağı zaman val
de kraliçeye, başta kadınlar olmak üze
re dünyanın her yerinden yüzlerce mu
habbet ve alaka telgrafı gelmiştir. Bu 
telgraflarda geçen buhranı hararetle 
olmasından dolayı kendisi samimiyetle 
tebrik edilmektedir. 

Bir adam kızınca 

16 Japon öldürdü 
Sao Paulo (Brezilya) 19 (A.A.) -

Sao Paulo'da dün feci bir hadise ol-
muştur: 

Jfinion 

Fransada, Lyon şehrinde çok garip 

bir vaka olmuştur: Bir adam bir kere 

hırsız bir kere de katil diye tutuluyor. 
İki kere itham olunuyor ve iki keresinde 

de kendisi suçlu olmadığım isbat ederek 
asıl suçluları meydana çıkarıyor! 

Bu meraklı polis vakalanrun hikaye-
si şu: 

Million ismindeki bu genç, ilk defa 
1 

olarak 1930 senesinde katillikle itham \ 

olunuyor ve hapse atılıyor. Zavallr ma
sumdur. Fakat, masumiyetini rsrarlari
le dinletemiyeceğini anlayınca sükf:ıt 

ediyor. Hakkında kati olarak hapis ka-

ran verilmeden evvel bir müddet mu
vakkaten serbe~• bırakılıyor. O zaman. 
Million kendisini canı olarak itham etti-

ren cinayeti tek başına tahkika başlıyor 
ve asıl katili bulup ortaya çıkarıyor. 

ClNA YET NASIL OLMUŞTU? 

Cinayet şöyle olmuştur: 

Lyonun sokaklarından birinde, bir 
adamın karşısına haydutlar çıkıyor. 

Adam kendisini müdafaa etmek istiyor. 
Bunun üzerine haydutlardan biri bıçak 
çekiyor. Adam ölüyor. 

Polis tahkikata başlıyor. Şahitler ka
tilin şeklini tarif ediyorlar. Million ya-

kalanıyor. Million, yukarda da söyledi
ğimiz gibi, katiyetle mahkum edileme-

yip, tekrar muhakeme edilmek üzere, 
muvakkaten serbest bırakılınca, katili 
kendisi anyor: 

Birgün, şüphelendiği kimseleri gizli
den gizliye takip ediyor ve bir kahvede 
onların yanına oturarak ne konuştukla
rını dinliyor. 

Bu şüpheli adamların konuştukları

nı dinliyen Million onların hakikaten o ı 
mesele ile alakadar olduklarını, hatta 

Gezintiler: - - - .. 

katiiin onlarm arasında bulunduğunu 

anlıyor. 

Million, şüphelerini Gaba kati olarak, 
d:!lille:le, tesbit ettikten !'.onra meseleyi 
polise anlatıyor. Polis bu ı:üµheli ldm
$eleri tevk:f ediyor ve ~sıl k:ıtili mey
dana ç karıyor. 

iKtNCi YAKA 

Polisin tamamile şüphesinden kurtu
lan Million altı sene geçtikten sonra bu 
sene tekrar suçlu olarak itham olunu-
yor, 

Bu seferki suç hırsız Irktır. Bir gün, 
bir kahvede iskambil oynayan dört kişi, 
kalkıp gittıkleri zaman bir pardesüyü 
de götüyorlar ! Pardesüsü çalınan adam 
polise şikayet ediyor ve Milliondan şüp
helendiğini söyFyor. 

Million- bu suretle, ik:nci defa olarak 
haksız yere tevkif olunuyor. İşin tuha
fı, bütfüı delillerde yine zavallı ada
mm aleyhine ç1kmakt:ı ve onu ithamda 
birleşmektedir. 

Million yine kendiilİ bütün kuvvetile 
müdafaa ediyor. Nihayet, polise bir tek
lifte bulunu~or. 

- Beni muvakkaten serbest bırakın. 
Size asıl hırsızı ke~fedip 
diyor. 

bildireceğim, 

Altı sene evv~l polis hafiyeliğinde 

gösterdiği meharetini hatırlayarak Mil· 
lionu muvakkaten s::r:.::;t bırakıyorlar. 

HIRSIZLARIN tZI OZERtNDE 

H ~men o gün araştırmalarına başla· 

yan Million çok geçmeden hırsızın izi 
üzerine düşüyor: 

Gittiği bir kahvede kendisine benzi· 
yen birini görüyor. r:1tkat ediyor: Bu 
adamın üzerinde yeni bir pardesü var. 

Tahkikat yapıyor: Bu adamın üze
rindeki pardesü ile bir iki gündenberi 

gezdiğini öğreniyor. Şüpheleri daha 
fazla artıyor ve daha derin tahkikata 
girişerek kendisine benziyen adamın, 
hırsızlık vakası olduğu gün aynı kahve
de bulunduğunu anlıyor. 

Million bu tahkikatta öğrendiklerini 
de polise gelip haber veriyor ve asıl 

hırsızı ele vererek kendisi kurtuluyor! 
Million şimdi adeta meşhur bir polis 

hafiyesi olmuştur. Kendisinin bu işi 
meslek edinip cdinrniyeceği hakkındaki 
bir suale şu cevabı veriyor: 

- Henüz böyle bir kararım yok. Fa
kat, bu iş beni çok cezbetti. Mesela şim· 
di, tanıd ıklarımdan birinin haksız yere 
küreğe çarpılmış olduğunu biliyorum 
ve bunu ortaya çıkarmak için tahkikata 
başladım ..•• 

Brezilyalı bir çocuk, bir Japonun bah
çesinden bir iki meyva çalmış olduğun... '7 

dan bahçe sahibi olan Japon çocuğu 

balta ile dövmüş ve müthiş surette sa
katlamıştır. 

Tutum Haftasını kaparken 
Bununla beraber çocuk sürüklenmek 

suretile evine kadar gelmiş ve babasına 
başına geltni hikaye etmiş ve ölmüştür. 
Bunun üzerine kederinden ve hiddetin
den deli gibi olan babasr eline bir tüfek 
alarak sokağa fırlamış ve rastgeldiğı Ja
ponu öldürmüştür. Ölen Japonların mik 
tarı on altıdır. 

Sao Paulo 19 (A.A.) - Bir Japon, 
portakal çalan bfr çocuğun elini kesmiş
tir. Çocuk aldığr yaranın tesirile ölmüş
tür. Brezilyalı bir ziraatçr olan çocuğun 
bab.-.sı, intikam almak için tüfekle yol 
kenarında pusu kurmuş ve gördüğü bü
tün Japonları vurmaya başlamıştır. Bre
zilyah bu suretle 16 Japonu öldürmüş-
tür. 

Prag radqosunun 
Noel neşriyatı 

Tutum haftası bitti; bunun bay
ram gibi bol harcama günlerine rast
layışı, bir bakıma daha iyi oldu. Çün· 
kü tutumu, başka başka anlıyoruz. 
Kimi bunu mahrumiyete katlanmak, 
varhkta darlık çekmek manasına 
alıyor ve para biriktiriyor. Kimi ih
tiyaçlarım azaltıyor, perhize giriyor. 

Havır, tutumun temeli, bunların 
hiçbiri değildir. Atalarımız da: "Diş
ten değil, işten artar!,, demişlerdi. 
Sonra işi dervişliğe, kalenderliğe vu
ran torunlar bunu tersine çtvirdiler: 
"lşten değil, dişten artar!,, dediler. 
Çünkü kazanç çok daralmış, pazar-
larunızı yabancı tırtıllar ::armış, ha
zinemize kurtlar üşüşmüqtü . Bu pe
rişanlık içinde tutum fik·i de baya
ğılaşarak, bir midenin i<,:ine sığacak 
kadar küçülmüştü. Pragda son günlerde tesis olunan 

25,34 dalgalı radyo istasyonu bugünden Bugün, israfı milli bir günah, 
itibaren noel programı neşriyatına baş- suçlu bir huy saydığımız halde bile, 
}aşacaktır. Bu programın 24 son kanun tuhımu böyle anlamıyoruz. Fakir 

perşembe günü saat 17 ,5 5 de çocuklar bir devletin halkı, ne kadar zengin 
tarafından koral, cumartesi günü de olursa olsun, bu servete bel bağlana
Dvorakın ''Jacobin,, operası neşroluna- maz. Çünkü felaketlere karşı sigor
caktır. ~ . talı d~llclir. _ Rumelinin dağı taşı be·. 

5. Ciezgin 

reket dolu idi. Her çiftlik bir yeşil 
altın madeni zen3inliğile mafrrur 
ovaları kaplardı. Fakat bir Balkan 
bozgunu, parasının, koyununun, 
davarının ve anbarmdaki buğday 
dağlarının sayısını bilmiyen beyleri, 
dilenci haline soktu. 

"Tek,, lerle "Devlet., in geliri bir
likte artarsa o zaman yurdun üstiin· 
de tüten ocaklar kolay yıkılmaz. Su 
baskınları, büyük yanguılar, ze!zele 
felaketleri korkunçluğunu kaybede
rek, oyuncak olurlar. 

Bu~ün artık tutumu, miskin, sÜ· 
nepe bir cimrilik gibi düşünemeyiz. 
Kazancı arttırmak, bu kazan~ tan 
devlete bol vergi paybrı ayırmak, 

bu toprağın verimini yemek, bu yur· 
dun malını kullanmak, h~r yerde 
Türk damgasını, her kuramda millet 
markc-.smı aramak işte uyanık ruh
ların benimsediği tutum budur. Her 

gün çevresi biraz daha genişliyen 
milll sermayenin piyasadaki üstün· 
lüğü de bu anlayı~ın p-ittikce anaç
ladı:jını gösteriyor. Bu bir müjdedir. 
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Uluda~, a kı sporları 
ılan yen· tesisat • • 

ıçınya 

Bu işin ilerlemesi 
talara ehemmiyet 

için hangi nok
vermek lazım? 

Uludağdah.i otel oo civarından gUzel bir göriinüş 

Bursa, (Hususi muhabirimizden)-, 
Geçen günkü KURUN'da. kış sporları 
başlıklı bir yazı vnrdı. Denebilir ki 
Bay Asım Us, bu yazısile Bursalıların 1 

fikir ve isteklerini tıpatıp canlandır
mıştır. Meseleyi uzun söze boğmadan, 
bizim de söyliyeceğimiz fikir, ileri sü. 
receğimiz teklif, istiyeceğimiz şekil, 

kış sporlarına devlet eliyle çckidil.zcn 
vermenin lüzumunu kesin ve açık ola
rak ifade etmekten ibarettir. 

TUrkiyede kış sporu henUz pek ye
nidir. Fakat bu spor o kadar çabuk irı
kil}:lf etti, okadar cazibe ve rağbet u
y2.Ildırd r ki; bugün onunla yeni bir he
ve3 g;bi değil, mühim ve şümullü bir 
ihtiyaç gibi meşgul o1mak mecburiye. 
tind3yiz. 

Bir defo kış sporu, mahalli bir spor 
değildir. Kış sporuna bu zaviyeden ba
lalm..ı.dıkça onun ehemmiyetini, lazım 
olduğu kadar belirtmek mümkUn ol
maz. Kış sporlarım, daha ziyade vo .. 
fan müWaası ve sıhhat bakımların

dan mütalea etmelidir. Aksi halele, 
bütün cazibesine rağmen kış sporu 
bizde fantezi ve lilks bir eğlence şekli
ni alır ki; bu netice, kayakçı lığın, valı 
tinden evvel ölümü demektir. 

dığı gibi, dağın zirvesine de, geçenlerdt! 
yapılan yeni bir sığmakla, üzerinde 
durulabilir bir hal aldı. Artık Uludağ. 
eskiden olduğu gibi gayrimeskun, ku'.j 
uçmaz kervan geçmez bir yer değildir. 

Fakat, bUtiln bunlara rağmen, Bur .. 
sada kayakçılığın durduğunu, hatta 
beklediğimiz llerleyiş yerine gerilemek 
te olduğunu söylersem ~mamalıdır! 

Bunun en kuvvetli sebebi, dağdaki 
teşkilat ve tesisatın noksan ve yanın 
oluşudW'. Oteller, imdat evleri, sığı

naklar; ancak dağa çıkabilenlerin isti
fade edecekleri yerlerdir. Asıl müşkU .. 
lat ise dağa. çıkma işinde baş gösteri
yor. Geçenki karda bütün yollar iki 
metreden dört metreye kadar kar al
tında kaldı. Halbuki ilk imdat evine 
varabilmek için, Bursadan çıkan bir 
kayakçının, en az yirmi bir kilometre 
yol yürlimcsi lazım.. haf tanın yalnız 
tatil günlerinden istifade edebilen bir 
insanın, biraz kayak kayması, biraz 
güneş ve temiz hava alabilmesi için, 
buk:ı.dar meşakkatli ve uzun bir yol
culuğa katlanmasındaki zorluk, kolay 
ca tahmin edilebilir. Bu şartlar altın
<.la., dağ sporu yapanların artmasını 
bekli yemeyiz. 

Dağ ve kış sporunu memleket çc. 
cuklarının hepsine öğretmek; ·onları. 
yarın girecekleri· asker ocağında ka-

Öğle mışrlyatı: 

12,30 plll.kla Türk musıkıai. 12,50 havadis. 
13,05 plA.kla hafif mUz.lk. 13,25 H 00 muh 
telif plO.k neşriyat?. - ' -

Akşa.nı neşriyatı: 

18,30 plakla dans musiki. 19,30 konferans 
Suat Devri§ tara.tından. 20,00 Belma ve ar_ 
kad~ları tarafından Türk rnuaiklai ve halk 
oarkıları. 20,30 Sadi ve arkadaşları tarafın. 
dan TUrk musikisi ve halk şarkıları. 21,00 
(Saat nynn) orkestra: 

1 - Schubert: (Alfonso und Eatrclla) 
uvertür. 

2 -- Morans: (Dieııchönen von Valencia) 
walzer. 

3 - Schclll'k (Yalnızlık). 

4 - Dehbca: (Lakmc) operasından par_ 
çalar. 

5 - Blzet: (İncl aYcılıırı) opcrasındn.n 

romans. 
6 - Slndlğ: (İlk bllhar). 
7 - Leoncııvnllo: (Sabah şarlusı ı. 
8 - Blaııkenburg: (Kahramanlar geçit 

resmi). 
22,00 Ajana veborsn. haberleri ve ertesi 

gUnUn programı. 22,30 Pli\kla sololar. 23,00 
Son. 
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J{ış sporları, bir şa.htın, bir zümre
nin t~ebbüsile değil; vilayet hususi 
Jdarelerinin bütçe yardımlarile kurul
muştur. Kuruluşu, bu derece resmi o
lan ve ancak gene bu yolda yapılnn 
yardımlarla ilerliyen dağcılık, böyle 
bir himayeden faydalanma.saydı, bu
gün faal unsurları nihayet otuz, kırkı 
geçmiyen iki dağ klübü de, bukadar 
kolaylıkla meydana geleme7..di. 

yak bölüklerine hazırlamak· bundan Anlı.dolu m 
başka, havası çok rutubetli 

1

olan Bur- • s. Erzuru xı ur>_ • Mtım.,ı.af.J A 44 

•Ergeni tsUk J6 :!c 
192!~ A M 

Anadolu D u,u 

1stanbuldakini bilmem, fakat Bur
sa dağcılık klübünü, bugün ayakta tu
tan tılısım, hususi idare ve belediye 

bütçelerinden aldığı tahsisattır. Bunu 
kesiniz; koskoca dağ klübü, lodos ye. 
miş ince bir kar tabakası gibi derhal 
eriyip ortadnn kalkar. 

Dağ klüplerini para işlerile bcyhu. 
de yere uğraşmaktan kurtarıp, tckriik 
sahada çalışan bir faaliyet merkezi ha
line getirmek lazımdır. 

Memlekette dağcılığın inkişafı için 
neler yapmak icabeltiğini, bu işle iJ .. 
gili makamlar, bütürı teferruatilc öğ
renmişlerdir. Şimdiye kadar salahiyet
li kimseler tarafından birçok tetkikler 
yapıldL Raporlar verildi, tedbir şekil
leri gösterildi. 

Bütün bunlardan öğrendik ki (Ulu
dağ), dünya.da kayak yapılan dağlar 
arasında, bu sporun istediği tekmil 
§artları, vasıfları haiz, en mükemmel 
bir sn.hadır. Dağın arazi teşckkülti, ik
limi, şehire yakınh!;rı, b:ı.rınma şaı tıa . 
n, çok uygundW'. Hiilasa, "it "ağ; 
l:·ı:ı sporlan için adeta ısmarlama bir 
.... ha, biçilmiş bir kaftandır. 

:n-.. 6Gü.:~ ahnc.1 , uiuukçu konforlü 
bir otelimizle, Partinin yaptırdığı mun 
tazam bir kayak evimiz, sonra birçok 
yerlerde aığınaklanmız ve Karabelen
de bir imdat evimiz var. 

tel bir telef onla Bursaya bağlan-

sada, halkın haftada. bir defa dağ ha-ı•--·-----------..: 

vası almasına. imkan temin etmek 13.. .!'-------.----...----
zımdır ki: kış sporlarından memleket 
hesabına beklediğimiz fayda meydana 
gelsin ... 

• PAZAR Pasarteııl 

Takvım 20 ı. Ka. 21 ı. Ka. 
======l 6 Şevval 7 Şevval 

Gllu doğufı.I 
Gllu bntıfl 
Sabah uamazı 
Oğle namazı 

lklndl nıwıazı 
lı. kşam namazı 

Yatm namazı 
Lmaalı 

n2 ı 22 
16,4J 16,44 
6110 6 00 

1212 1212 
14,31 14,R2 
16.4i 16 44 
18 22 189..i 
5.34 535 

Bursa belediyesi, bir aralık bu işle 
meşgul oldu. Şehirle Uludnğ arasmd:ı 
bir hava hattı kurmak için, Avrupad·ı 
bazı firmalara teklifler yaptırdı. İhti
mal ki bu finnnlar, bazı kolaylıklar 

da göstereceklerdi. Fakat tesisat pa
rasının, belediye bütçesinden verile-
miyecck kadnr yüksek olması, bu gü- Yı•m geçeu gtınlen ~.'i ı 355 

YıJm klllflll gUnler1 1 J 1 O zel tasavvurun şimdilik bir tarafa bı .. ______ _..._ ___ ..,. __ -.ııı.: 

rakılmasile neticelendi. 

Bununla beraber, bir ay evvel gene 
bu maksatla şehrimize gelen Bay Rah-ı 
mi Apak, bu yolda bazı incelemeler 
yaptı. Bu düşünceler fiil haline geldiği 
gün, kış sporlarının, umduğumuzdan 

fazla bir inkişa.fla bütün memICket 
gençliğini sara.cağında kimrenin şüp
hesi olamaz. 

RIZA RUŞEN 

Emlak sahipleri Birlik 
kurdular 

lst::ınbul \'ilayeti içindeki cmlUk, 
irat. arazi sahiplerinin haklarını mü
dafaa etmek maksadile "İstanbul irat 
ve emlak sahipleri birliği,, namile bir 
cemiyet kunılmuştur. Cemiyetin ni
z:ımııamesi di.in vilayete \'crilmiı:ıtir. 

Samalyada evleri su bash 
Evvelki gece yağan yağmurlardan 

Samatyada Silivri caddesinin ve Uzun 

KURUN -
Jıuetenılıe gbndertıeo yazılar, gazete- 1 

ye girmek için Lse, zarfının kö;'eslne fga. 
uıteı kelimesi VaZllmalıdır 

t<.arıııııJı t.sUyen okurıaı, aıektupla.ruıa 

10 kuruşluk pul koymalıdırl&t. 

liaaılıwyan yuııan gert gön•1ermekten, 
IUyıtletatz yollanmıe mektupların lçlue 
konulan parııla:m kııybolnıasından. U&ı:ı 

otıı.rak çıkan yazılardan dolayı. dlrekUlr • 
ıcık, OetUne soru sor~ alm&1 

Giinü geçmif ıayıla1 5 kuru1tur 

Adre.;. nl deıtışUreo aboneler 2~ kuruş 1 

öderler. 

Ouctenılzde çıkıın ,-anlarla reslmJr.r1o 
bo:r bııkkı Mit keodlııl içindir. 

Yusuf mahallt-sinin lağımları tıkan
mış, sular evlere dolmuştur. Bir met
reye kadar ytil·selen sular itfaiye ta .. 
rafından dışarı çıkarılmıştır, 

~:BiR. ~ABiTiN 
~~ATIR,AL R-1 

Anlatan: Menhkli Haydar 
7-

Cafer Laia, enlik'li aydar 
olduğumu anlayınca hüng·ir 
hüngür ağlamaya başlamıştı 

- A yavrum doğrusunu yazmış ol
saydınız ben seni aldırmaz mıydım? B .... 
ni azkaldı çıldırtacaktm. İlahi acenıi 
Tayyar sana ne söyliyeyim?,, 

Dedi. 

Bir miiddet sonra biz Cumadan S"
reze naklettik. Büyük ağabeyim henüz 
Serasker yaveri olmamışt·. Öteki d! 
yeni zabit çıkıp Selan:kte kumandan 
yaveri veya katibi olmuştu. 1stanbulda 
candan kimsemiz bulunmadığından ken 
di bc;şıma gönderilemiyorJum. 

Haylaz olmamak için senelerce te!. 
grafhaneye ve sonra tahrirat kalemine 
devam ettim. Yedi sene kadar aziz öm 
rüm böylece heba oldu. En nihayet 
Selimiyc kışlasında o zam::ı.n alay ka .. 
tibi olan Serczlilerden Nüf usçunun 
oğlu Bekir bey bir gün Screzde evimi
ze yemeğe gelmişti. Sonra da benim 
mektebim mevzuu bahsoldu. Babama: 

- Aman efendim, ben de sizin bir 
oğlunuzum. Sizden çok iyılik gördüm. 
Haydarı ben alır, Istanbulıı. götürü
rüm, cuma geceleri kışlada bulunur 
ve zabitan arasında gayet malümath 
zatlar vardır. Bu sayede hele riyaziye. 
den çok istifade eder.,. 

Bekir beyle beraber lstanbula git
tik. Hazırlanıp gideceğimiz sırada :Meh 
met ağa adında biri yanıma geldi: 

- Efendi, Istanbula gidecek bir 
hanım var. Beraberinizde gidebilir mi? 
Yanınıza kabul eder misiniz? .• 

R."'<li. Hiçbir mahzur olmadığını 
söyledim. Bu hanım tahminen otuz 
beş, kırk yaşlarında bir kadmdr. Bu· 
nunla beraber gayet güzel ve kibardı. 
Yolda kendisi eyerli bir hayvanda, ben 
de semerli bir hayvanda idim. Fakat 
benim hayvanın iki tarafında şilteler 
vardı. Pek rahat ediyordum. 1.ste:reem 
oturabiliyor, istersem sağa sola dönü .. 
yor, hatta hayvan üstünde yatip uyu
mak bile kabil oluyordu. Fakat neden
se teyzenin eyerli hayvanı benim he .. 
ı;uma gidiyordu. Bir aralık henüz adı
nı bilmediğim bu tey1.e hamma hay
vanları değiştirirsek kendisinin dahn 
rıı.hat edec;,ğini söyledim. Meğer tey. 
zc hanını da buna tesne imiş: 

- Teşekktir ederim, bey evladını.,. 
Dedi. Değiştik. Ben cakaya, teyze 

de rahata koyulduk. Ben hemen yolda 
bir c:.eşme veya bir kaynak görecek o
lursam hayvanı sürüyor, teyzemin gü
müş tasını su ile dolduruyor. kendis:. 
ne sunuyordum. Teyzemin bir altın. 
fakat gayet kalın altın tabakası var
dı. nana: 

- Beyefendi. her vakit sigara alıp 
yaktıktan sonra göttirlip getirmekten. 
se bari tabaka sizde dursun. Sonra yi
ne lutfcdersiniz . ., 

Dedi. Tabakayı verdi. Bundan son
ra tcy?.Cnin teveccüh ve muhabbetini 
daha ziyade kazandım. O zamanlarda 
Selfı.niğe daha şimendifer yoktu. Araba 
bile işlemiyordu. Ortnyol sayılan C-0-
veznc hanına vardık. F,şyaları indir
dik. Hanın merdiveni p<?k dar oldu· 
ğundan teyzenin kocaman telatin hurç 
la.rı ahırda kaldı. F..şyalarmın, yani 
hurçların ne olduğunu sordu. "Efen
dim, merdiven clar, burçları yukarıya 
çıkarmak mümkün olmadı. Ahırda ka.1-
dı . ., deyince teyzenin rengi uçtu. "A
man evladım, bu mümkl\n değil,, dedi . 
Beni yanına aldı. Aşağı indik lcabc
den hurcu açtı. Bir bohça ile bir tor
bayı gösterdi. Bunları .mutlaka yuka
rı alalım, dedi. Müşkühi.tJa odamıza 

çıkardık. Bekir bey bir oc!~da, ben de 
tcyv..c ile bir odada yattık. Fak::ıt hanın 
sofasında on bir Toska Arnavut Yar
dı. I<,iEtanlarının her yerinden birer ol·
ka ya~ çıkıyordu. Hepsinin gözlerin
den kanlı katil adamlar oldukları an 
laşılıyordu. Meğer teyzenin gös~eıdiği 
ve benim müşkülatla kaldırarak yı.·

kany:ı çıkardığım torba lngiliz altını. 
öteki bohça da elmas, pırlanta gibi 
mücc l 1 rdcn iba.reL'Tliş. 

Eğer Arnavutlar bunu sezmişlcrsc 

hepimizi öldüreceklerı muhakkaktı. 
Ben küçümen aklımla buna bir çare 
aradım. Arnavutların yanına gidip 
tonbııpatayı bastırdım. Ki~indoş, mi-
9indm; gıbi lalalurımdan duyup belle
diğım birkaç lfilla hallerini hatırlarını, 
sonra kendilerine nereli oldukmrını 

sordum. Kimisi Tepedelcn. kimisi lr
krn.pJ..r. bazıları Tomorira. Pirmedelı 

olduklarını söyledıler. Bırisi bana: 
"- Abe, ktiçük bey. scrı bizim ne· 

reli olduldarımızı öğrendin. Ben de se
nin nereli olduğunu sornyım.,. 

Dedi. Ben .. Mcnlikliyim,, deyince: 
- Ben Menlikte dokuz sene otur. 

dum. Bir koca Bektaş babamız v&rdı. 
Orada hizmetçi idim.,. 

Dedi. Sonra benim Rifatbeyln o:;lu 
Haydar olduğumu anlayınca omuzla
rını gösterdi. Seni bu omuzlarımda se
nelerce taşıdım, dedi. Ve ağlamağa 
başladı. Ben de o vakit hatırladım. Sa
kın, sen Cafer lala olmıyasın, dedim. 
Elini hürmetle öptüm ve hancıyı ça
ğırdım. "Şimdi iki tane oğlak keserek 
çevlrme :yapncaksın .. , dedım. Çevirme
ler yapıldı. En iyi ycrindcl' Bekir bey 
ile teyze için hisse ayrıldı. Gerisi Ar· 
navutlar arasında mezeler ve rakılarla. 
ziyafete çekildi. 

Ziyafetten sonra bizim Caferc tcy
z:clen bahsettim. Bu kadın çok \•ehim
lidir, bu gece kapısında nöbet beklr.r 
misiniz, dedim. Cafer memnuniyetle 
bunu kabul etti. Arknda.~l::ırile beraber 
bütün gece kapımızda nöbet bekledi· 
ler. Bu suretle bizde bir tehlikeden 
kurtulmus olduk. Benim bu tedbirim
den teyze hanım fcvltala1c memnun 
kalmıştı. Bu memnuniyeti sabahleyin 
uylmdan kalkınca yatağımın içinde 
bulduğum kırk lngiliz altınından anla
dım. Teyze hanım bu paraları bana 
kendi eliyle vermeğe cesaret edeme• 
miş. Gizlice yatnğıma koymuş. Ben 
bu parayı almadım. Iade etmek iste
din1. Teyze hnnım ısrar etti. Şunun 

üz<>rine altınları bırakarak odadan dı
şarı çıktım. {'ünkü ben bu teyze ha• 
nıma gerçekten insaniyet hissile hiz
met ediyordum. 

Sonra tekrar gene yoln. düzüldük. 
Bizim teyze bu defa Bekir ağabeyimle 
konuşma.ğa başladı. l{end:sinin bekar 
mı, yoksa evli mi olduğunu sordu. Be· 
kar olduğunu anlayınca: "Sana gtizcl 

bir prenses bulayım.,, Serbestçe lati .. 
f eler\? başladı. Bu hal benim hoşumıı. 
gitmedi. Çünkü kadın bakımından sı
kı bir terbiye göı müştük. Terbiyemin 
icabı hu tiirlü konuşmalar bana hac: 
gtılmıyordu. Sonrr. te 1.ze hanım beniın 
Mcnlikten kimle::-~ mensup olduğumu 
sorclıı. Rif:ıt beyin oğluyum deyince 
ben r.r: agıcazndeniz Nadidenin annesi 
Zclih::ıyım dedi. Hayret ettim. Sonra. 
sergüzeştini anlattı: 

- Affedersiniz. beni mazur görü· 
nüz, a.mcazadenizden kaçmnğa mecbur 
olduırı. ÇllnkU nrt!k ynşıyrunıyncak• 
mutlaka ölecektim. \'~ öyle kaçtım Jci 
&oluğa Mısırda aldım. Amcanız taJ1l 
ytiz sr-kiz okka idi. lki kat göbeği var" 
dı. Her ı;ece iki l:urnğını çözdUI:tcf1 
~onra - tabirimi mazur görlinüz - mn11 
da gibi tamam iki saat kaçınırdı. E!" 
mcr1iğine ş·şmanhk inzimam e-
dince. bahucus yazın terleyince Allııfl 
bilir tıpkı manda ~ibi kokardı. Bu hal 

•benim ne kadar canıma tesir ctınill 
şuadan anla ki evladımı bırnktını ıfı· 
sırlara kadar gittim ., 

Ben Derviş bey amcamın böyle bir 
karısı olduğunu ve Mısıra gittiğini e"· 
vcldcn b"lirdim. Orada çok zengin ol 
duğunu da isitmi!-Jtim. Nihayet dil~ 
gece gördüğüm şeylerden bu zenginli" 
ği anlamıştım. Fakat bu kadın, nsSJI 

" olmuş da bu kadar para kazaıunıgtı_ · 
Aro.m:zda nrnsa.lıa benin cereyanı ınil• 
nasebct getirince bunu anlamak 15tt)' 
dim. Bunu da i?.ah etti: 

f .Arr.ası oor J 
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Ankara Haberleri 

Evkaf Umum Müdürünün 
gazetemize beyanatı 

-ll!l!llll•s-tamn_b_u __ l -H·a·r:·i -A-sk_e_r_iCllll!ll 1 :---= 
Kıtaatı ilanları E ,----------------=------"!i 

Güneş 

p o R 

klübünde Beşiktaş takımı 450 bin kilo ekmeklik fabrika u
nu pazarlıkla satm alınacaktır. Mu
hammen bedeli s1soo liradır. tikte- Burhan Felek spor mev- lzmii lanzan Yu1dunu 

4- O gendı Eski tarihi eserler minat 4625 liradır. Pazarlıkla ihale- zulu bir konferans verdi 

tamir edilif}or 
si 28-12-936 Pazartesi günü sa -
at 11 de Erzincanda Askeri Satın -
alm:ı Komisyonunda yapılacaktır. İs
tekliler ihale günü tecim ve Endüs -
tri odasında kayıtlı bulunduklarına 

dair vesika ibraz edeceklerdir. Bu u
nun ihalesinde tekarrür edecek be -
delinin üçte biri nisbetinde ve temi· 
nat mukabilinde rr..üteahhide avans 
verilmesi şart konulmuştur. Şartna
mesini almak istiyenler bir adedini 
338 kuruş mukabilinde komisyon -

Yeni Evkaf teşkilatı çok 
neticeler vermiştir • • 

ıyı 

Ankara, 19 (Telefonla) - Evkaf ( 
lıtnum müdürü U. Fahri Kiper, alaka 
İle takip edilmekte olan eski eserlerin 
Ve abidelerin tamiri ve lstanbul teş. 
k.itatı hakkında bana şu beyanatta bu. 
lunmuştur: 

"Eski ftbideforimizle çok yakından 
alakadar oluyoruz. Memleketin her 
}·erinde hu Türk eserlerini korumak 
İçin icabeden ted bil'leri almaktayız. 
llugüne kadar eski eserlerin pek ço. 
tu, yapıldıkları zamanların inşaatı 
töz önünde tutulmak suretile tamir 
tdilmiş ve aslındaki güzelliklerin bo. 
tnlmamasma bilhassa itina olunmuş. 
tur. 

"Bir kubbe diyarı olan lstanbulda. 
ki eski abideleri tamir ettirmekteyiz. 
Şimdiye kadar 18 büyük, 40 küçük 
eski eserin tamiı-i bitirilmiştir. 

"lstanbulda yapılan yeni e"·kaf teli!. 
kilatının da faydaları şimdiden gö. 
riinmeğe başlamıştır. Senelerden~ri 

maaşını alamıyan hademe, imam, Ye 

diğer müstahdemlerin <'.ski maaşları 
tamamen V<'rilmiştir. işlemekte olan. 
lar da muntazam bir surette öden. 
mektedir. 

"Alrn:ın tedbirlerle evkaf idaresi 
bütçesinin müva:zenesi temin edilmiş. 
tir. nu mi.ivazenenin ilerde daha iyi 
neticeler -· .. ·eceH şü phesizdi:., 

dan alırlar. (530) (2624) 

Isto.nbuZ 1 inci Icra Memurfoğım
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen masa, san. 
dalya, ayna, saat ve saire 24.12.936 
gününe gelen perşembe saat 12 den 
13 çc kadar Beyoğlunda Meı;elik so
kağında 2/5 numaralı k:ı.hvede hazır 
bulunacak memur tarafından açxk art
tırma suretile satılacağı ilan olunur. 

Ankara Hukuk Fakültesinde Fatih Sıılh Uçüncil Hııkuk Hakinı. 
liğindeıı: Dün Yerli ~lalıar Haftasının son günü kutlandı 

Bakırköy Emrazı akliye ve Asabiye 
hastahanesinde tedavi a.ltmda bulunan 
Mustafa oğlu .A.hmede iyileşinceye ka
dar karısı Kadriyenin bi!'umum umu
ru vesayetini ifa etmek üzere 2.12.936 
tarihinden itibaren vasi tayin edildiği 

Ankara, 19 (Telefonla) - . '·tırmal 
\·e yerli mallar haf tasmın son günü 
bugün Ankara Hukuk Fakültesinde 
hiiyük bir mera....,.jmle kutlandı. Mera. 
8İtnde birçok mebuslar, profesörler, 
Ve Ankaracla. bulunan yüksek mektep 
İalebesi vardı. 

Hukuk Fakültesi dekanı B. Baha, 
~tofesör B. Mazhar Neclim, ikinci sr. 
lııftan Bayan İclal, son sınıftan BB. 
l<amran, O.;man ve İsmail heyecanlı 
llutuklar söylediler. Fakültenin ta. 

lehe cemiyeti davetlilerine mernlekc1 
meyvaları ikram etti. Ve çok samirııı 
bir hava içinde eğlenildi. 

l'ITRIN .'J-JÜSABAKASINI YERLi 
AIALLAR KAZANDI 

ilan olunur. (919) 
Ankara, 19 (Telefonla) - Artırma ---------------

ve yerli mallar haftası miinascbetile 
tertip olunan vitrin müsabakasını, 

Ankarada, her yıl olduğu gibi, bu yıl 
da Sümer Rank yerli mallar pazarı 
kazanmıştır. 

Istanbul Yedinci lcra. Dairesinden: 

Yeni posta idaresi kanunu 

Bir borçtan dolayı haci.z. altına alı. 
nan karyola vesair eşyanın açık art
tırma. suretilc paraya çevrilmesine ka
rar verilmiş ve 23.12.936 tarihine mü .. 
sadif çarşamba günü saat 12 den 13 
kadar Salkımsöğüt caddesinde Reşa
diye oteli önilnde satılacağından istek
li olanlarm muayyen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru. 
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

ıı 

Yılbaşından itibaren tatbika geç1yor 
Ankara. 19 (Telefonla) - Posta, l 

l',Jgraf n Telefon idaresinin yeni 
lıanunu yılbaşından itibaren tatbika 
htı~ıanılacaktır. 

Yeni kanuna göre, merkez vilayet. 
ltrcie ) iiksek maaşh memurlar ara. 
8'ıtda bazı ta};n ve nakillere lüzum 
\·ardır. Bu hususta hazırlanan ka. 
tarname yükgek tasdika arzolunmak 
U~re Başvekalete sunulmuştur. 

Yeni kanunla, asli maaşı ·10 lira. 

Sorgu hakimlerinin 
imtıhanı 

1 
Ankara, 19 (Telefonla) - Hakim. 

het kanununa göre unvanları sorgu 
akiın vekilliğine kalbolunan 3;) sor. 

tu hakiminin imtihanları bu aym 22 
~İltdc Ankara Hukuk l<'akültesinde ya 
~tlacaktır. Hususi imtihan kornisyo. 
~il Kocaeli mebusu B. Salah Yargr, 
~1?Yiz mahkemesi ftzalarınclan BB. 

1 
hın Nafiz ve Ali Rıza, Ankara 

/~uk Fa.kültesi dekanı ·c ceza pro. 
~e.'iôrü B. Daha, hukuk usulü muha. 
etneleri profesörü B. Sabih Şakirden 

lııttreıtkeptir. 

lk.tısat ve 1 icaret 
mektebinin ıslahı 

V ~nkara, 19 (Telefonla) - l~tisat 
eıtaıeti yüksek iktisat ve tıcaret 

~e~tebinin ı:;ı lalu işine de,·:ı~ ~t~e~. 
b·dır Uilhas..o:;a mektepte dı~ıplın ıçın 
it ta1 · . d"l . b la ım:ıtnarne tanzım e ı mış \'C u 
ıııli~atname Yekalet~e tasdik edilerek 
erıret me\'künc konulmu~tur. 

~eytincilik toplantısı 

dan aşağı olan ve sicilleri lekesiz bu. 
lunan memurlar birer derece terfi et. (V. No. 19767) 

tirilmiş, yüksek tahsi! görmüş gazete -------=--------... -
memurlarından bir kısmı yüksek mev 
kilere geçirilmiş, bir kısmı da. tah. 
sillerini ikmal etmeleri için A vrupaya 
gönderilmiştir. 

Gen-e yeni kanunla 13 başmüdür. 
lük, 62 vil:iyet müdürlüğü, kazalar. 
la köylerde de gazete seflikleri ihdas . . 
olunmaktadır. 

)iye vekaletlerinin meşgul 1>l:ıcağı bil. 
dirilm1~tlr. 

1 er fi eden mektep 
memurları 

Aukara,19 ('felefonla) - Maarif 
Vekal·~t., mekt·~p memurlarının il'~ fi. 
ine ait li.steyi hsclik ederek mahalle. 
rine l':idirmişt;m. Buna göre ı30 

memur terfi etm<'l;tedir. 
Köyler telefonla nahiye 
merkezlerine boğlanıqor 

k 19 (T 1 f 
Tlakıf Paralar idaresi 

An ara, e e onla) - Bir ls. 
tanbul gazetC'sinin bi.itün köylerin nasıl borç para verecek? 
telefonla birbirlerine bağlanacakları Ankara, 19 (Telefonla - Yakıf 
hakkındaki haberi burada hayretle paralar idaresinin borç ve ··ınelerc :ıit 
karşılandı. talimatnamesi umum müdürliik ida. 

Uer~yden önce para ve bütçe işi re me:!· isince tetkik ve kabul oi:ın. 
olan bu meselenin; ,;ıayet Ye kazala. muştu: . Yaı r.iclan SOQra rnc:·;: et 
rrn, köyleri nahiye rnerkezleı-ine tele. mcvkiiı1e girmi~ lJUlunncak olan fa i. 
fonla bağlamak hususundaki faaliyet. matnan.l•deki esaslara f.'Öre vakıf pa. 
]erinden galat olduğu anlaşılmakta. ralaı· ida1·esi ga; ıi me-·1iul malla" r .. 
dır. tanhul lıorsasmca kote edilmiş •ıı:m 

Sulama işleri 
Ankara, 19 (Hususi) - Ziraat Ve. 

kaleti Konya sulam:ı. sahasında muh. 
telif zirnat mahsulleri üzerinde örnek 
ve tecrübe zirnati yapmak iizere bir 
tecrlibe istasyonu açacaktır. 

Aynı zamanda I\onya Ereğlisinde 
sulu ziraat mahsulleri üzerinde tec. 
ı·übclcr yapmak ve muhite örnek ol. 
mak için ayrıca bir tecrübl' t:-rlası 
ihcla.<ı edilmistir. 

Sularımızda tutulan 
qabuncı gemiler 

c·ham Ye tahvilat ile Jnymetli müc(.!v. 
her, altu ve gUmuş m<.>.skftkat ''e 
~ı.rrıra eşya mnk:ıbilindecakalemalım 

l<ülçe e~ya. mukabilinde ödiinç parn 
v~reccktir. 

Devlet sermaqeli mües
seseler damga 1esmi 

verecek mi? 
Ankara, 19 (T<!lefonla) - De\.let 

scrm~yc.c i ile teşekkül eden bankala. 
rın hiikumetle muhaberatında damga 
resmi ödeyip ödcmiyeceklcri hakl\m. 
tetkik cdii!llb w Div::.m l\lul.asC'batm 
da me,·cut :htilftf "Maliye Vc1talctinct' 
noktni nazarı sorulmuştur. Yakında 

hir karar rerilc~c~ tir. 

Devlet Şurasında 

Güneş klübü tarafından hazırlanan 

kışlık konferanslardan birincisini dün 
Burhan Felek vermiştir. 

Güzide kalabalık bir samiin önünde 
verilen konferans aynı zamanda radyo 
ile de verilmiştir. 

Bı:rhcn Felek sporun fezailini, kendi· 
sinin nasıl sporcu olduğunu anlatmış ve 
şöyk demiştir: 

"Spor, vücut hareketi ile beraber bir 
heyecandır. Heyecan olmayan harekete 
spor diy"rr:eyiz. Mesel§. kürek gekmek 
bir spor değil, kürek çekerek yanşmal: 
bir spordur. Bizde sporcular ekseriyet· 
le tesadüfen sporcu olmuşlardır. 

Zeki Kadıköyünde oturmayıp da Ka· 
ragii:nrüktt' otursaydı milli takım kap· 
tam çıkmazdı .meydana .. Bugün hareket 
lazım olanda hareket yok. Heyecan 
Iazrm olanda heyecan yok. 

E:;kiden ne kadar spor yapılıyorsa 
bugün de o kadar yapılmaktadır. Artan 
kısım spor lfikırdrsı ve seyircisidir. 

Burhan Felek bundan sonra sporun 
vücut üzcrındeld faydalarım izah et-
miştir. 

Bugünkü koşu 
Beyoğlu Hafüevi tarafından tertip 

edilen kros kantri bugün yaptlacaktır. 

3000 metrelik olan l:oşu Şişli - Hürriyet 
tepesi 5000 metreli olanı da Şişli - Tuğ· 
la harmanları arasında olacaktır. 

Güneş - G. Saray 

B. takımıarı dün 2 - 2 
berabere kaldrlar 

Bugün Taksim sahasında senenin en 
mühim futbol maçlarından biri oyn:ı.na
caktrr. Bu müsabaka Güneş - Galatasa· 
ray takımları arasındadır. Galatasaray
dan ayrılanların kurdukları bu klüp 
oyuncuları ile Galatasaraylılar geçen 
sene ilk defa kar~rlaştıkları zaman iki
ye karşı altr golle yenmişlerdi. 

Bugün her iki takım ikinci defa kar
şılaşacaklardır. 

Dün her iki klübün B takımları saat 
on lıeşte Taksim sahasında çetin bir 
müsabaka yaptı~ar. 

Birinci devrede her iki takım aşağı 

yukarı mfü:avi oynuyorlardı. Buna rağ
men Güne§liler iki, Galatasııraylrlar bir 
gol attılar. ikinci devre ortalarına doğ
ru Galatasaraylılar bir gol daha atarak 
beraberliği temin ettiler. Bu golden son
ra Galataı;araylılar hakimiyeti tamamen 
ele alarak Güneş kalesi önünde oyna· 
dılar. Galatasar:ıyltlar buna rağmen bir 
tek fazla gol atamadılar. 

Davet üzerine Beşil~taş jimn;:;.,tik 
h:lübü futbol takımr evvelki gün izmitc 
gitm;~ ve İzmitte İdman yurdu ile bir 
futbol ma9 yapmıştır. 

İki komşu viHiyct futbo!c:.ıl:ır mr çok 
sami:ni cereyan eden meras:ıni müttakip 
b!rl:kte resimle:: çekilmiş ve s:nt 15 de 
yüzbaşı Nazımın idaresinde oyun;:ı ba~
lanmıştır. 

Beşiktaşlılarrn 4·0 galibiyetile netice
lenen bu maç bir tek favul yapilmadan 
çok samimi ve çok tatlı bir surette ce
reyan etmiş ve knlabahk seyjrciler iyi 
b!r gün yaşamışlardır. 

Siyah beyazlıların hakim oyunları 

karşısında kaybeden İzmit İdman yur
du futbolculan bu maçta büyük enerji 
sarfile ve teknik oyun tarzı ile, k•bili
yetini ve değerini göstermiş ve takdirle 
karş:lannuştır. 

tzmitte spor hareketlerine canlılık ve
ren ve yüksek himayelerinde yaşatan 

sayrn İlbay Hamit Oskaya da seyirciler 
arasında bulunuyordu. Aynı zamanda 
Beşiktaş klübünün çok eski ve değerli 
müessis azası bulunan Eayın ilb:ıy Ha
mit Oskaya maçtan sonra Beşiktaşlıları 
evine davet ederek bir çay ziyafeti ver
mişti:-. 

Be~iktaş!ılar, İzmit sporcularının coş· 

kun ve sa:n:mı te;:ahüratı ile aynı giın 
akşam tr~·1ile uğurl:mmışlar ve İstan
bula dön=nüşlerdir. 

!l':cl::ıı:ıma.-=~ ........ ıı:m..,ıısııacıaım~ 

lstanbul Levazım imirliğ 1 
Satınalma 

Komisyonu Hanları 

Bir No. lu dikim evi için beş bin 

adet parlak ay yıldız 23-12-935 
ça:şamba günü saat 14,30 da Top -
hanede Satınrılma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. T ah."Ilin bede
li 125 fücdrr. Teminatı 18 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nün1unesi 
Komisyonda görülebilir. İstekliierin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(254) (3523) 
'f. :{. ... 

Bir No. lu Diklı-nevi için 5000 
me!re Kol astarlığı bez 23 12 963 
çarşamba günü saat 14 de To?ha ~ 
nede satım~lma komisyonunda rıa -
zarlıkla alınacaktır. Tahmin be~eli 
1350 lir:ldır. Hk te~inab 101 lira 

25 kurustur. Sartnı'lle ve nümune -
si Komi~ycnda 3füü'ebilir. htekli -
lerin belli saat:e K<Jr:ı· :;yona cc::ne

leri. (253) (3524) Dün B takımları maçı olmasına rağ· 
men st'"'dyomda ha}1li seyirci vardı. ----------...:-.-----

"' Jstanl>ul Asl:1 1e Jl!a,1 l:c .. ıcsi Altın~ 
İkinci devre ortalarına doğru seyircile· '"' 

cı Htı'kıık Daircs'ndc:-ı: • 
rin heyecanı fazlalaştı. Sağ tribünde üst u l · t Ahmet ve~li avukat 1'1. .-.ı: ırı a-
üste kav'.';alar, cürmü meşhut mahkeme- r:ıfmdan Sultanahme~tc Kuruba.hk ha· 
sinde mahkumiyeti icap ettirecek dere- . 1 · marn sokağında 9 No. d:ı cturm:ı ;:t'.l ı-
cede sövüp s<ıynıalar oldu. kcn halen ikametgahı meçhul H2yri· 

Bugünkü maçta da her iki tarafın ye aleyh ine ikame eylediğı bo<>:ıwn:.ı 
mensupları arasında buna l.ıer:zer hadi· davaı:;ınm icra kılın1n muhakemesi ne· 
sel er olacağı muhakkaktır. Bu itibarla tiee3inck: Karı koca oldukları r~smi" 
2abrtanın !:ah:::ıd:ı olduğu gibi tribünler-

kayıtla anla~ılan iki taraftan müdde-
de ve seyirciler nrasmda. da inzibatı te· · aaleyh Ifayriycnin evlilik vazifclcrını 
min ~dici tedbirler almasını tavsiye ede- ifa etmemek maksadile kocası clnvacı 
riz. Ahmedin evini bir ~eneden fa~la bfr 

Dün Taksim stadyomunda Topkapı - mUddcttenbcri terl>:edip gittiği Ye mu
Stileymaniye B takımbrr karşılaşmış, 

.:.ıe bir sebep yokken db!lmcc:::;n-1 0111-
Süleymaniyeliler 4-1 Topkapılıları yen- lenen kimselerin sureti rnhadctlc-ile 
rnişlerdir. Fenerba!-ıçe B takımı Hilali anlaşılm:ş \"C bir rJ.y içinde c·:ir.~ dön 
sıfıra kar~ı dört golle, Anadolu ikiye üç mcsi hususunda ;30 eylül 933 t "rihli 
golle istanbu1sporu yenmiştir. Kurun gaz3tesile de ih :ırn.tı k:ı· :.ı.-iyf' 

Bı1 gün Taksim sahasın<la Topkapı • ifa edilmiş olm:ısı:ı:ı rağmen mı: tidca
Süleymaniyenin bidnci takımları <la aleyhin haaci Z"\·ce d .. nmedi0 i t-.hn.k-
karş·laşacakl:ırdır. lmk eylcmh olmas!n1 binaen Ti.irl 

Şeref stadında bugün Vefa · Beşik· kanun medenisinin 132 - 112 · 1 50 ci 
ta§, Beykoz - Eyüp, Karagümrük - Fe-

nıaddeleri göreğincc boı;aıını:...l:ıı:mı 
neryılrnaz, FC'nerbahçe sahasında da 

ve işbu l~eyfiyetin doğum l:üti.i :unc 
Fencrbahçe • I-Elal, ist<?.nbulspor - Ana-

ynzılm:.ısıno. bir sene mii.ddet!~ r:ı.iid-
dolu maçı vardır. 

--------- deaaley!ıin baRka.si!e cv?cnır.rı"'rsiru: 
ZAYI ve takdir kılırn;.r yirmi lir:ı ~Vt' 1 tlık 

iicretile 1177 kuruş mahkeme ı~"' r:--f 
larmm rn"iddena.leyhe yükle ;·,...... ı ... C' 

rn.11.93G t<>rıh"nde karar ' rilr·· 

ti .Anı\ara, 19 (Telefonla) - Zeytin. 
h·lı&ıtnizin inkişafı için alınacak tecL 

1~er iiz~ıinde görüşülmek ~zere __ Zi. 
h t 'ekaleti mıntaka zcytın ınute. 
~~8tslarmı Ankaraya davet etmiştir. 
\' lilthassıslur pazartesi günii Ziraat 
t,"!{İlinin başkanlığında bir toplantı 
11\~<:aktardır. Du to!,lla!!.ttda bazı 

ltslarımız ela hu1unaca1\tır. 
I~~ nnhiliye Yekfıfoti, husu ·i idare. 
>.ılll t\ 19~ ma.lt sene hütçeleı-inin tan. 
~ı~ ~dilınlş şeklini vilayetier-e bildir. 
~tir, 

Ankara, 19 (Telefonla) - Kara 
sular.nıızda yahalanun ralJancı ~ · ·ni. 
!erin ıııuameleirrilc ~imdiye kH:ar 
Gümrü•t. ve lnhl.cıarlar Vek;\kti !'ıc. 

rnurl:ıı-. me,.gul olmakta idiJer. Hu 
defa \ "c.bllet tnrafındar. 'erilc'l 1 ~r 
emirli! -.;:alnız !ıaç:ıkçrlık işlerinin ta. 
kibi il~ Gümrtık ,.e Jnhisaı·lar Vcl:ft. 
letini.1, bunuıı haricinde, avlanır!\en 
ve :-;;1ir surette tutulan ~ahancr gemi. 
ler.in nnıamelcleJ<.>leriie lktisat ve Ad. 

Ankıtra, 19 (Telefonla) - Devlet 

t}ura.;•·ıda a~ık linlun:ın aıalıfrn. ".a::: 
muan 1 Talat, profc. or lhrahim .'. li, 
Sıhhat ve ktinıai MuaYenct unııımj 

mfülüni Faruk namzet göstel"ilmişl·~r. 
dlr. 

Hamit Nafiz'in mutasarrıf olduğu 
Ay ve Yıldız n:.ım dubalar için 1788 
ve 3723 numaralı makbuzlar mukabi
linde Istanbu: Ithalat gümrl.iğLi vezı:c
sine depozito sur tile yatmlmıf] olan 
gümı·ük rcs·n~·1e :üt rr:eık "ı:;:o ma1r::·~ • 
!ur zayi ol urı y~:1:si ucrclc~ti ahi'!. b-..... 
luntluJundan hükmü olmadığı ilfın o
lunur. 

kı•ul·al Ahnwt Arif 
(V. No. 1976G) 

bu b:ı.;ıtaki il:"ımm bir cı eti c·~ r '~ 
keme ı~·n .. n tanec:;rıe t<>lik ı··l• .1: ı 1 
duğl:nc.l~n mcıbmenin i bu ilen n fct 
ı'a"!nd:ın itib::ıren on b<!f. gün İ"e:::-'cıj1' 

de temyizi dava edilmediği suret~" ka 
nuni ınütPakip muamelenin ifa Mil~ 
ceği tebliğ makamına kaim olmrk i'
zere ilan olunur. (V. No. 19704) 
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BAY ve BAYAN 
Barıştılar .. ~ 
Gülüştüler 
Seviştiler 

ÇÜNKÜ ... 

Bayan adeta ihtiyarlaımı, ve güzelliğini 

kaybetmiı olup, bay tarafından evvelki mu

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir hafta 

JOLI - FAM Kremini ve pudrumı kullan
dıktan sonra, bayan; kaybetmit olduğu 

gençliğine tazeliğine ve güzelliğine yeniden 

kaVUfDlUflu. JOU • FAM Kremlerinin bu 
güzelle,tirici bassalan bugün kadmlar ile
minde bir ıır değildir ve her kadın tercihen 

JOLI - FAM Kremi ve pudrumı kullanmak
tadır. 

ümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Sanat mektebi mezunu 
aranıyor 

Nazilli BellM Fabrikası montajında çabpnak ve ehliyeti görülenler 
bilihare fabrika kadrosuna almınak üzere, tesviyeci, elektrikçi, demirci, 
au ve buhar boruları teaisatçısı elek trik kaynakçw, 75 sanat mektebi 
mezunu abnacaktır. 

Taliplerin 25. 12. 936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umu-
mi Müdürlüğüne apğıdaki veaikala rla müracaatlan ilin olunur: 

ı - Mektep mezuniyet vestkası, 
2 - Bonservis, 
3 - S adet vesika fotoğrafı, 
4 - Nufus kAğıdı, 
5 - HDsnilbal vesikası, 
6 - Sıhhat kAğıdı. 
NOT: 

Nazilli F abrikuı tarafından ve rilmit olan ilin üzerine vaki olacalc 
müracaatlann Banka Umumi Müdürlüğüne gönderilmesi. 

1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Istanbul 
Satınalma Komisyonu ilanları 

500 Asit Nitrik 
Tahmin edilen bedeli 127500 lira olan yukanda mikdan ve cinıi ya. 

zılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Koniiayo · 
nunca S--2-937 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname ( 6) lira ( 37 ,5) kuruş mukabilinde Komisyondan 

·• J. . .... • • \, ~ ~· "'- ) • ... ... : ...... !. • '.-J ·-·. • • !-' ~, . eııı. Jlltf~~- ·- - • -- \. wptpC 

Radyo arın ahı 

landır. 

Bütün dünyac!a rekor kıran bu radyoyu görmeden ba:'n radyo a~raymız. 
Umumi acentuı: 

Abdurrahman imre 
Bahçekapr: Hasan Ecza deposu üzerinde telefon: 23521 

---•Dr. Ihsan Sami ---

UksflrDk şurubu 
Oksürük ve neres darlıtı boğmaca 
''e kızamık öksürükleri için pek tc· 
sirli ilAçtır. Her eczanede ve ~eza 

depolarında bulunur. 

2 ve 20 kompri
0

melik ambalajlarda buluıı"' 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halir 

liğin timsali olan EB markasını arav•"'1 

Deniz Levazım ~atınal
ma Komisyonu ilanlar• 

Tahmin edilen bedeli 2814 lira olan 60000 kilo muhtelif yat~ 
26-Birincikinun-936 tarihine rut lıyan Cumartesi günü saat 11 de 
t-kSiltme usulile alriıacak~r. 

Şartnamesi Komisyonda her gün parasız c h '1k verJir. 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) lirayı havi teklif mek. ------------

isteklilerin 211 lira 05 kuruştan ibaret ır.uvakat teminatı b 
1 

Vilayeti defte .. darlığı Muhasebe müdiırlüğüne yatırarak mukabilin1~ 
lacaklan makl: .. z veya B~nlta temin:ı i mektubu ile belli gün ve aa.ıt:c 
sını"-ı:ıda bu"·'lan Komisycnth'Tluzıı mür:ıcatl:m. (3535) 

tuplanru mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri \"e kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veaaikle ınez · 
kUr gün ve saatte komisyona müracaatları. (3615) 

DO~TOR ·~ ............... ._11111! 

Hüsey.n Usman 1 Göz Hekimı 
Or. ~ükrü Ertan 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKbl 

Dahiliye Müteha .. ııı 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. l&lılk Hı seki hastahaneai dahıı.! ~ 

mütehassısı. Laleli, Lutuf, apartımanı Cagaloğlu Nuı'llcsmanıye c.ıd. Ht• 3r Kab'ne ve ev telefonu: 2239~ Kışlık 
Saat 4-7 ye ka1ar Tel: 22459 ( Cağalo~lu Eczancsı yanmda ı telefon: 2::.044 

Telefon. 22566 Salı, cumartesi sabah (9 1/2 · 12) 
..._~--~--~---~-~~-...ım'~--~~--~-~--~!1-...;sa.a.tlecUtıaJıdkl...fuk a mahsustur 

1 - Tahmin edilen bede!i 39~~7 lira 60 kurut olan ~O~::; j 
rnek. 21 - B. K~nun - 936 tarihıne rastlayan Pazartesı gunu 
de kapalı zarf usuliylc alınacaktır. AA 

2 - Muvakkat teminat. 2974 lira 32 kuruş olup Şartnamesi l:r-
ruş mukabilinde Komisyonda her güo verilir. • 

3 - işbu elonek, ıartnameai mucibince Denize ait olan ~ 
edecektir. • ; 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kan unun tarif ah dahilinde tansiJ11 
cekleri kapalı teklif mektcnlanm belli gün ve s:ıatten bir saat evv~ 
dar Kftımıpapda bulwııuı Komiayooumuz.ı ma!d>uz mukabilinde 

.__~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~........;...ı;lıl .. 

Sı 


