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Vazifesine Fransayı "' agırıyoruz 
Sancakta 1 ürklere 

yapılan 

Tazyiklerin 
durdurulması 
için kati bir 

emir verilmeli 

l Sancakta hiç kimse 

Malından, canından 
def il~ . • 

emın 

Halk artan tazyik kar
şısında Kilis'e kaçıyor 

1 
Fransa Sancak ml•l!ielesini Millet. 

tr Cemiyetine havate etmlt midi( 
dftil midir? Etmişse bu hususta Mil. 
1ttter Cemiyetinde bir karar verilin. 
'eye kadar Sancağın hkuki ve siya~ı 
"•ıi>etini değiştirmemek zaruri '1IT 

llttice değil midir? 
lı Hakikat bundan ibaret olune.1 

kenderun ve Antakyada intih:ı. 
~t l·apılmasında ısnır edilmekle i.e. 
1hdaf olunan maksat ne olabilir? 

ASIM US 
l&atrnakalemlzfn tamamı 8 acı aahlfede) 

----·,-------····· -.. ----·· 
Kanı 

kanla mı 
yıkamalı? 

S•drl Ertem 
(5 ci sayıfacla "1,aretler,, sütununda). . 

: ---··--···-··--······-·-·· .. ·····--···· 

Kilis, 3 (A.A.) - Sancaktan ka~ıp 1~ 
buraya gelenlerin mikdan artmaktadır. 1 
Sancakta tazyik azalmamış arttınlmıt - ~ 
tır. Hiç kimse malından, canından emin 
değildir. 

HALK SOYULUYOR 

Kilis, 2 (A.A.) - Sancak nahiyele
rinden bazılannda dolaşmı:t olan bir zat 
Ordu nahiyesinin Bayırbucağı mınta -
kasında gördüğü manzarayı fÖyle anlat
mıştır: 

Evler kısmen harap bir hale girmi§
tir. Bu harap evlerden birinin tahtabo -

L -

Filo dün Fa/er limanından 
lıareket etti ve tlost .Yunan 
donanması tarafından uğurlandı şunda ekmek pişiren bir kadından §O -

(Sonu Sa. 7 Sü. ! ) Atina, 3 (Hususi) - Donanmamız 

bu sabah saat dokuzda Falerden hare· Bir kal)ıp dalıa / 

Siirt mebaıa Mallaıat Vü~~ ~: 
orumcek ve 

ket etmit ve dost Yunan donanması ta
rafından selamlanmıttır. Sahilden beş 
mil mesafede Averof 17 topla donan
manıızı uğurlarken Yunan torpitol.uı 

da gemilerimizi selimlıyorlardr. Yavuz 
da 1 7 topla veda eyledi. Donanmamız 
karşıbklı çalınan istiklal ve Yunan 
mar§lan, askerlerin "Hurra!,, sesleri 
arasında dost ve müttefik Yunan sula-

rından ayrıldı, beş deniz tayyaresindet1 
mürekkep bir hava filosu tarafından 

da uzakalara kadar teşyi olundu. 
Yunan kara sulannı terkederken a

miralimizle Yunan amirali arasında ga• 
yet samimi telgraflar teati olunmu1tur. 
iKi DOST MEMLEKETiN GAZE· Dün akşam hayata antikacı TECILERI BiR ARADA 

gözlerini yumdu. 
"~6yük Millet Mecliıi yedi gün ara 

bır uzvunu c!abal b~tti. Siirt sa -
k.h~~ .... MW!~~lilı.~~ 

' almıı bulunuyorm. Bay llah· 
~ Uç dat yıl evvel kalbinden rahat
~ılc duymu' ve bununla beraber ola
ti, ağır bir beyin rahataızbğı geçirmiş
~ llunun için rahmetlinin geçen yaza 
~ dtr son yıllan memlekette ve dışan
~tedaviden istirahate geçen ve istira
"'- l'ahatsızlık azabı tet1ril eden müte
~ d.i bir nöbet değittirmeden ibaret o1-
\ir '~: Ancak yaz içinde kendiıi tam 
"-l)'iliğe dönmü1tU: yalnt% kalp ra· 
'ıbğınm emrettiği ihtiyat ve ihti-
1-tı .~aten Mahmudun yaradılıtında o
>,~Uldlnu daha çok dmnle1tinnitti. 

t ne yazık ki on bet gün evvel 

~ (Sonu: Sa. 7 sa. 1) 

illetler Cemiyeti 
toplantısında 

..... 
, 11cı,eyl dalmf murahha· 
•1t1ız Necmettin Sadık 

temall edecek 

'ı ~rıltara, 3 (A.A.) - Hariciye veki· 
'' lttor Tevfik Rüttü Aras, Milletler 
't{'ti konseyinin 10 kinunuevvelde 
1':cak ~ i~timamda hazır bu
~ lyacağı ve '.tuTklyenfn daimi mu
'il td. ' 1 Iılecmettin Sadık tarafından tem 
lf. iltceği haber abnmıttır. 

el(;ller heqeti t 01J/andı 
~!?icara, 3 (A.A.) - İcra Vekilleri 
t'itıt ~.bugün Ba1vekil İımet İnlSnilnün 
~ ii!ı ~tında toplanarak muhtelif iı
lı.. it~rınde görü1melerde bulunmuş ve 

reaitk la ·· arar r vermı1tır. 

• 
Merhum Siirt mebusu Mahmut 

Mahmut da ... 
Evet, Mahmut da öldU ... Hem yqa _ 

mak, hem acı tatmamak: Bu bir hayal 
ı.e bem yqamayı, hem ihtiyarlaınanıa_ 
yı istemek zıtlan bo§ yere blrleıllnneye 
ÇallfDlaktan başka ne olablllr? Fakat lb. 
tlyarlamayı llıtemek de bir bot temennı 
ml olmalı idi? Hele iyiler için... Hele 
Kahmut glblleı- için... Doğup bUyOmeal 
ve ölmeal mukadder de olsa bu kubbede 
kendi kendinden değil, kendi gibflerlnl 
bekllyenlerden el uzatılıp kurtantnuı o_ 
lanlarmm alk!Jlarmdan bir b<>f uda top_ 
layıp brrakmalı deJerlnde olanlar için ..• 
otgun bir adam haline gelmene bUtiln 
blr hamiyet, hattı belki btltUn bir be§erl
yet kırk yıl uğrqam; Ren, verimin on 

Hakkı Tar1k Ua 
l Sonu· ~n. ~ ~rn n • 

Arttırma ve qerli mallar 
I{ savaşında da muvaffak olduk 

Uru yemişlerimizi yiyenler 
günden güne artıyor 

ı Qaarruf 11e 
çalışması 

lktısat Cemiyetinin 
şükranla anılıyor 

.(Yazısı 4 bel sa11ada) 

Geçetı gün bir antikacı dostum ile 
lronUfUyordum. Muhatabım ~Zerin 

durgunluğundaıı şikayet ederken de
di ki: 

at ve frUJSZeğe be"zemez. Bunun için 
iManda Nuh ömrü, Karım malı, Eyüp 
sabn Zdzım. Fakat Alla1&. bana ycltatz 
Eyüp aabn ııerm4§. ôtekiler olmayın
ca aadece 8abırdan ,bir f8Y çıkmsy<>r.,. 

Bu arkada§ın bıı sözüne ben~ ce. 
vabı verdim: 

- Eğer Bende Kan.n malı ol&aydı 
B1JUp sabrına ihtiyacın bulunma.zdc. 
Ondan sonn.ı da Nuh ömrü kamnmak 
için Allaha duadan baflca yapacak bir 

Atina, 3 (Hususi) - Yunanistan 
Gazetecileri birliği 'Türk gazetecileri !C

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

tllllrl 
llarap ol•aş ı 

Gazlı bombalardan on kişi öldü 
f ngiltereden gaz maskesi isteniyor 

şey kalmazdı.,, Sevilla, 3 (A.A.) - Dün akpm a- Son günlerde düşmanın bırakmı§ oı. 
Antikacı san' at ve mesleklerin ö- pğıdaki tebliğ neıredilmittir: duğu maktülleritı yüzde 80 ninin ecn~ 

rümceğidir. Bir örümcek 7W1Bıl bir kö- Pazartesi akşamı, düşman Casa del bi olduğu anlaşılmıştır. 
şeye 'büzülerek ağını kurar 116 bir a111n Campoya ve Garabitas dağındaki mev. BOMBARDIMAN 
bu ağa yakolanmasını 'beklerse anti. zilerimize karşı ıiddetli bir taarruzda Madrit, 3 (A.A.) - Dün Madrit 
kacı da bir takım eski eşyo par9'Jlan- bulunmupa da bu taarruzu ıuya cephesinin muhtelif kısımlarında ehem-
nı bir dükkan, yahut ~ya doldu- düpilftür. (Sonu: Sa.! SU... 5) 
rarak yağlı bir müşterinin gelmesini ----------------------------
l1ekler. Fakat bu beklemeden fayda. 
lanmak için gerçekten dostumun tk
diği gibi 11NuJı ömrü, Kanın malı, E
yüp sabrı ister.,, 

Hasan Kumc;ayı 

Müsabakamız 

Bunu tanıyor muaunuz? 
4-
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GELECEK HARP 
Zamanın hudutlarını a:ıarak gelecek ha:-bın nasıl olacağını anlatan fcv· 

kala:Ie bir eser 

GELECEK HARP 
1938 senesınde ve Prag' da başiıqacaktır 

GELECEK HARP ı 
"Times gazetesinde gizli silahlanmalar hakkında yaptığı ifşaatı ile Ulus- li 
lar kurumunda gürültülü celselere seb"!'p olan Fovler Vright isimli lngi- _ 

liz muharriri tarafından yazılmıştır \ 

GELECEK HARP 
Bir radyo merkezinin çalacağı bir opera 

pa1çasile ilan edilmiş olacaktır 

GELECEK HARP 
Bütün bu hadiselerle beraber yanan bir şehirde, bir scfarethanede ge

çen aşk macerasını da anlatacaktır. 

GELECEK HARP 
Dilimize "fa.,, tarafından nakledildi. Yakında 

KURUN'da 
Gittikçe artan bir alaka ile okuyacakamız 

w w w w w w 

1 
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Lokarno müzake-1 
relerine hazırlık 

başladı 
Belçika da bir anlaşma 

istiyor 
İn&iliz hariciye nazırı B. Eden'in 

gelecek bir kaç gi.in içinde Almanyaya 
şöyle bir sual soracağı yuıhnı1tı: 

"Avrupanm sulhu için bir plan ha -
zırlamak üzere tedbirler alınmadan ev
vel şikayetlerinizin neden ibaret oldu -
ğunu açıktan açığa söyler misiniz?,, 

İngilizce Daily Express gazetesine 
göre bu sual yeni bir "Lokarno misakı,. 
için yapılmakta olan hazırlıklara mü -
him bir başlangıç teşkil edecekür. Bu 
konferansta İngiltere zamin olmak su -
retile bir sıra mmtaka misakları akdini 
görüşecektir. 

Gazeteye göre bugüne kadar rastla
nan müşkülattan biri, B. Hitlerin bü -
tün dünyaya sürprizler yaparak diğer 
milletleri tamamlanmıı hakikatlerle kar 
şılaştırmaktr. 

Almanyaya, tanzim edilmesini iste -
diği noktaları birer birer tasrih etmesi 
tek!if edilecektir. 

Bu noktalar, doğrudan doğnıya ala
kadar diğer devletler tarafından mü -
lahaza edilecek ve ihtimal bu iş, Lon -
drada toplanacak bir konferansta ola -
caktır. Sonra. bir takım hal suretleri or
taya atılacak, netice itibarile Hitlerin 
artık usul harici bazı hareketlere geç· 
mesine lüzum kalrnıyacaktır. 

BELÇiKA DA ANLAŞMA ISTIYOh 

Brüksel 3 (A.A.) - B. Van Zeeland 
askeri hizmet müddetinin arttırılmıı. 
sı münasebetile mebuslar meclisinde 
bir nutuk söyli:yerek d(>miştir ki: 

"llöyle bir tedbir. Avrupada hali 
hazırda mı>vcut olan vaziyetin 1914 
:-:ene.sinde oldu~u ka.lar nazik olması 
dolayı3;Ie, Belçika içın bir zarurettir. 

Belçika, yeni bir garbi Avrupa mL 
sakı akdi için müzakelerde bulunma. 
ğa hazırdır. Fakat si)asi istiklalini 
ihlal edebilecek hiç bir itilafı tecdide 
razı değildir. Londra iHlafnamelerine 
sadıkız. Fakat bu ifü&fnam~ler mu. 
rnkka tdrrlar ve kati o~amazlar. 

Yakında yeni bir fakım itilafna. 
mele .. · ) apilmasını arzu ederim. Ih. 
lihazırda Fransa, !ngiltere ve A~. 
n111 ayı.. 1925 senesinde vermiş ol. 
duff.umuz zımanlann aynı zmıanla.ı 

vcrme"'e miit~mayil C:eğiliz. Bu zı. 
r.ıanlar, bugün tesirsfr; ve tehlikeli 
olur. 

İlk vazifemiz, araıimfzin harp üs. 
si.ilharckesi olarak kullanılmasına 

mani ol•nahi:hr .• , 

FRANSA 
Komüni~t partisi 

hükumete alel}hdo.r 

rt'lecliste kavga 
Paris, 3 (A.A.) - Komünİ!lt parti

sinin meclis biirosu, B. Taorez tarafın
dan Senetetiende irat edilen nutku itti
fakla tasvip ve hükumet siyasasının 

Halk cephesi programına uygun olma
dığını kaydetmiştir. 

Biiro, cuma günkü miizakerede, İs
panya cumhuriyet hükumetine gönderi
lecek silahlar ilzerine konulmuş olan 
ambargonun kaldırılmasını istemiye k:ı 

rar vcrmi§tir. 

MECLiSTE KAVGA OLDU 

Faris, 3 (A.A.) - Meclisin matbua: 
ıslahatı projesinin müzakeresine tahsis 
edilen bu sabahki celsesinde bazı hadl
seler olmuştur. Sağ cenahtan Herrioo· 
tile k•Jmünist Vaillant Coutourier şid
detli münakaşada bulunmuşlar ve meJl
\ll Barho, Doriof ve Pierre Bloch birbi
r~ne küireiıni;ıicrôir. ::Öunları ktıvga e.. 
decekl~ri •U'ada muhafızlar ayırmı§lar
tflr. 

Mlk-.ıkere yarrn ve sonra da sah gil
nU devam edecektir! 

Mahmut da ... 
(Vsyanı, l incide) 

1 Mülkiye 
esasi buhranı 1 

lngilterede Kanunu mektebi 
yılı bile doldurmadan toprağa gömül! İşte 
astı acmaca.k burası!.. Bakmız, geçen 
hafta Şükrü Naili, bugün Mahmut ..• 

Ben Mahmudu ilk defa 1338 de tanı _ 
dım. O Gazinin refakat zabiti idi; ben 
Gaziyi ırörmek, dinlem~k için çırpman bir 
muallim, bir gazeteciyim. Bir Halk Fır. 
kast bir bUyük dimağda niçin ve .nasıl 

kurulur? Bunu ilk gördüğilm ve ilk yaz_ 
dtfrm günler ... Mahmut, a.ııkor kelimesi • 
nin ilham edeceği sertlitk('ln uzak bir za.. 
bit ..• Kara yağlz yüzünün çekik kaşlar1 
altında yarı müstehzi, fakat sevimli ba.. 
kışlarile sizi öyle okşuyor, sesinde ve ha. 
reketınde o kadar kibar, o kadar yumu.. 
şak görünüyor ki inııan ruhun bütün 
huşunetinden daha Gazinin eşiğinde iken 
sıyrılıp teslim oluyor. 

Lcndra, 3 (A.A.) - Havas ajansı! 
bildiriyor: Siyasal mnhfeller, kralın 
istifa etmek ve yahut şimdiki proje. 
!erinden vazgeçmek ~ıklanndan biri. 
ni tercih vaziyetinde olc1uğu kana. 
atindedirler. 

Kralın bu sabah, kendisine t'nrt . 
Belvedere mülaki olan hazinedarı ve 
hususi sekreteri ile muhtemel halefi 
meselesine ait vesikaıuın tahriri iı:\. 

ni görüştüğü hakkında bir şayia dön. 
müştür. Bununla n~raber, Başba. 

kanhkta, henüz bir tarzı hal buluna. 
cağı zannedilmektedir. 

Kralın, refikasını serbestçe inti. 
hap edebileceği, fak.1t bu izdh·açtaıı 
doğacak c;ocukların tal.ta tevarüs e. 
demiyeceği şeklinde hlr tarzı hal, s.ı. 
lahiyettar bir (ok kimıoıeler t.aı·afın. 

dan mümkün görUn.nektedir. 
Her halde kral, pek yakında bit· 

karar verecek ve kanunu esasiye ta. 
alluk eden buhran bir kaç gün zarfın. 
da ltallc.>dilecektir. 
iSTiFANIN ÖNÜNE GEÇILJUEK 

iSTENiYOR 

Londra, :1 (A.A.) - lşçl ve azadan 
Albay Vedgvud, Avam Kamarasında 
bir takrir vererek, azayı, taç giyme 
merasimine ait hiç bir şeyin kral seki. 
zinci Edvardın sadakat yeminini hii. 
kümsilz bırakamıya.:n~ınt' ve bundaıı 
başka lnı;rliz kralının yerine hiç bir 
kim.~eyi geçirtmek ıti.} eti mevcut ol 
madtğını beyana davet etmiştir. 

Albay, bu takrhi ''erirk~n, kral!rı 
istifasının her haldi' ön>ine geçilmek 
1ilzım olduğu mülahazasile hareket 
ettiğini, zira kralın halk tarafmdan 
çok Aevildiğlni, heT hangi bir deği. 
şikliğin memleketi ,kiye ayıracağın:. 
bir seçime müracaat edilirse reylerfn 
kahir bir ekseriyetle hral lehinde top. 
lanacağını beyan etuwktedir. 

MADAM Sl.JIPSON LONDRAIJAN 
AYRILACAK 

Londra, 3 (A.A.) _. Bir Amerika 
ajansının J..ondradakt lıiiro~una veri. 
len malllmata göre, Madam Siınnson 
birkaç ay için yabaucı nıemleketlert 
gitmeğe karar vermiş ve hatta bu 
akşam Londradan ayrılmak niyetin. 
dedir. 

KRALIN GôRft$MELERI 

Londra, 3 (A.A.) - Kral, akşam 
üı.eri Londraya dönmüş ve ~ant 20 
bu~uğa doğru halka ~c'rünmeden Bu. 
ckingham ~arayına gitmiştir. 

Kral, kendisindcm on dakika ev. 
vel Enraya gelmiş olan York Duka.;;ı 
ile yirmi dakika kadnr görüşmüştü~. 

Duk, bu görüşmeden ~mnra s..ıray. 
elan ayrılmıştır. 

Londra, 3 (A.A.) - Kral bugü~ 

öğlede-n sonra valide kıaliçeyi ziyaret 
etmiştir. 

KRAL, DAiRESiNDE MEŞGUL 
OLDU 

Londra, 3 (A.A.) - Fort . Belve. 
der civarındaki sivil poJis muhafrz 
Irnnetleri arttmlmr~tır. 

Bazr meraklılar, grup halinde top. 
1anarak h~diseler h'lkkında tefsirat. 
ta bulunuyorlar. Gazete satıcı. 

lar diikkanlarına bu akşam, buhre. 
nı bildiren ve şato içinde olup bietn. 
ler hakkında tahmir.ntı ihtiva ede-:ı 

yazılar yapıştırıyorlar. 

Söylendiğine göre krıtl, Fort . ne:. 
vedMde bulunduğu zuman mutat o. 
farak yaptığı tenezziihtl yapmamış "~ 
bütun giin dairesinden çıkmamıştır. 

BUHRAN BiR HANEDAN MESELE
SiNDEN İBARET 

Londra, 3 (A.A.) - Kabine res-· 
men toplanmtya davet edilmiş olma
makla beraber Bakanlar istişarelerine 

devam edecekler ve B. Baldvin bütün 
gün müzakereye amade bulunacaktır. 

Başbakanla temasta olan mahfeller, 
kabine buhranı mevzuu bahsolmadığmı 
ve ıtimdiki meselenin bir kanunu esao;i 
ve hanedan meselesi mahiyetinde oldu· 
ğunu temin etmektedirler. 

KANUNU ESASI BUHRANI 
Londra, 3 (A.A.) - Rcuter ajan<sı 

bildiriyor: 
Jngiltere halkı bu 5ıabah nyandııl" 

zaman bütün gazete başyazılarının 

An karada bugün 
meresımle 

Açılıyor 
Ankara, 3 (Telefonla) - lstan. 

buldan şehrimize nakHllunan Millklıe 
Mektebi yarın (bugün) saat 15 de 
merasimle açılacakı.ır Merasimd~ 

bulunacak olan Ba';l\'ekil lsmet 1nö. 
nUnün ehemmiyetli bir nutuk söyl11. 
melt>Ti muhtemeldir. 

1 ele/on şirketi için bir 
ızahname hazırtandı 
Ankara, 3 (Telefonla) - İstanbul 

telefon şirl .. eti mUdiirl"ğüniln, aboni•. 
terle olan muamele:~ri, abonelerin 
boı·cunu ödeme tarzları, borcunu ö, 
demlyenlerin .telefonmıun kapatılma. 

At hakkındaki şart ve usullerine dair 
Nafia Vekaletince hnı:ırlanan izah na. 
me İcra Vekilleri H~yetince tastli-< 
edilmiştir. 

Köq kalkınma planları
nın esası hazırlanıyor 

Köy kalkınma planına ve köyleri -
miz için alınacak tedbirlere esas olmak 
üzere iktısat ve Ziraat Vekaletlerinin 
hazırladıkları programla sondajlar ya
pan mühendislerimiz tetkiklerini bitir -

Bu ilk tanıyışta Mahmut bana gaze. ı 
te<te yazı yazmak merak veı arzusunu 1 
his.settlrdiği zamruı, doğrusu, geleceğin 

H~imlyeti Milliye ve Milliyet başmu _ 
hıı.rrirlle konuşmakta olduğum hiç do 
belli değildi. Zaman çok geçmedi. Onunla 
hem Meclis sıralarında, hem meslek sa.. 
nasında ve t&. haatalıldarrrun onu adrm 
adtm aramızdan ayırıp uzaklaştırdığı gün_ 
!ere kadar, arkadaş kaldık. Atatürk'tin 
kıtblllyet ve ktymetınl sezmek ve t:ıkdir 

etmekte ve kabiliyet ve fazilet aşılamak_ 
ta akıllara durgunluk veren hıı.ıosulyetl 

ve tesiri: Mahmudu her konuştuğUmu~ 
zaman beni saran Uk duygu bu olurdu. 
Yumuşak dll11 yüksek değerde bir fikir 
adamı, krsaca ince kalpli bir asl•er! (Be_ 
bek\, bu sessiz hilkatin son günleri için 
gerçekten ne iyi bir beiiktı; fakat ona da 
yar olmadı. Buıı:Un: mesıe~n olgun bir 
uzvunu kaybetmekle acıklı, yine hep o 
duy<ru içindeyim ve Mahmudun en büyük 
Türke en yakın bir hizmetin nişanesini 

taşıyarak gözlerini kapamıı olmasrm her 
öltlmlü ömrUn sonu gelmez bir huzfil' vo 
silkOn duyacal\'ı ve, .. lnskanacağı bir bah. 
Uyarlık biliyorum, hununla avunuyorum. 

mişlerdir. Memleketin beş muhtelif mm Hakkı Tarık Us 

takası üzerinde yapılan bu tetkiklerin " 1------11·----·-J 
raporları iktısat Vekaletine verilmiş -
tir. Ziraat ve İktısat Vekaletleri müte
hasıııslarından mürekkep bir komisyon 
bu raporlar üzerinde çaltşarak "Mim 
geliri,, tesbit edecektir. 

Bu tetkiklerden alınacak neticelere 
göre ortaya çıkan bUtün ihtiyaçlar ye -
rine getirildikten sonra kırk bin köyü- · 
müz, devletin göçmenler için kurduğu 
numune köylerine benziyecektlr. 

Hastanede qatan memur
ların ücretleri 

Ankara, 3 (Telefonla) - Şimdiye 

kadar hastanede bulunan memurlardan 
on günde bir tedavi ücreti alınmakta 

idi. Bu Ucretlerin ay sonlarında alınma
ları hakkında hastaneler nizamnamesi -
nin bir madesi tadil edilmiştir. 

Tedavi ma:;ırafları devlet blit!ije!iiin -
den verilen memurların bu hastanelerce 
maıırafları hükumet veya müesseseler 
tarafından ay sonlarında bildirilecektir. 

Ba.lıkçı/ar kongresi 
yarın dağılıyor 

Ankara, 3 {Telefonla) - Ankan 
da toplanan balıkçılar kongresini ı 
encümenleri bugün ,dün) öğleden 
sonra da işlerUe m••lgul olmu§lar ve 
ça hşmıılarım bitirmışlt:rdir. 

Her iki encümenin muhtelit enci\. 
men halincfe yaptığı toplal\tılara a~t 
raporlar hazırlanmıştır. · 

Kongre cumartt>»i günü ikinci v~ 
son celsesini aktedecektir. 

Su kanalı proieleri 
Ankara, 3 (Telefo>1la) - Nafia V~. 

kaleti su kanallerlnln etüd projelerini 
tetkik eyleme-ktedir. Sürgü suyunu 
Sultan suyuna akıbcak olan kanalın 
projesi tetkik edilmi~tir. Göclen ka. 
nnhnın ikinci kısım ~r.şaat projeleri 
tetkfü edilmektedir. 

Şimdiye kadar Malatynda 45000 
metre mikaplık hnfrlynt yapılmıştır .. 
Temizlenecek kanal d:i ki1ometredir. 

iistünde şu yazryr gordüler: 

"Mühim bir kanun~ esasi buhranı,. 
Gazeteler, dünkü k~ bine toplanır. 

sında Kralın bakanbrHe olan miina. 
sebatmın ve bilhassa kralın husust 
hayatına müteamk mt>selelerin mün;ı. 
kaşa edilmesine n.it olduğunu yazıyor, 
lar. 

Gazetelere göre, hük6met, mesele 
memnuniyeti muc:lp bir şekilde hallt.-. 
dilmediği takdirde çok mühim btr 
teşkilatı esasiye buhranının hadis ola. 
cağı kanaatindedir. 

Alman - Japon an
laşması hakkında 
Hitlcr'in mümessili bir 

nutuk söyledi 
Parls, 3 - BerUndtm bildirildi~in~ 

göre, Gostar köylil ~ongresinde, B. 
Hitleı·in mümessili B. Rudolf Has.;ı, 
bir nutuk vererek ~unları $Öyli!mi1. 
tir: 

"BotıevikHA'ln Alnmnyndnn nruınl 

bir kinle nefret ettiğini biliyoruz 
Bolşe\•lkliğin gözleri ı;izlm memlekete 
dikilmiştir. ÇUnkU Almanya bolşevi!{. 
llk aleyhtarhğtnm merkezi olmuştur ı 
Almanya biliyor kl Komintern bu AL 
man seddini yıkmak istiyor. Alman. 
ya Filhrere müteşekkirdir. Çünl~ii 

Führer, Japonya ile bir misak yapıt. 
rak bu tehlikeyi ortadan kn lclırmıştı ... 
Japonya da J\omlnterı in fena hart>: 
ketinl teslim etmi,tir. Almn.n - J,1. 
pon anla~ması, sulhu temine yar•ı . 
maktadır . ., • 

Rudolf Hann, Almı:rn - .Jnpon an 
taşmasının hiç bir mmet nleyhlnd~ 

olmadıihnı sH~·Iiyerek sözlerine şöyı .. 
devam etmi~Ur: 

"Almanya başka rı1illct!ere keneli 
hükumet tarzını kah ıl ettirmek istt> 
miyor. Fakat biliyor k.i I\ominterniıı 
maksadr, bilakis başkrıfanna kendı 
•ıiyasi fikirlerini kah•tl ettirmektir. 

Jı.te Alman a di~t!T milletfori hıı, 
kendi işlerine karışılması te~ebbfüıl<.\, 
1 lne karşı aya~n knldn·mak istiyor. .. 
ANLAŞMADA NELfJR VAR?. 
Tokyo, 3 (A.A.) ~ Dış bnknnı, Al 

manya - Jııponyn an.aşmasının şu 

hu..ı;ım:ıJarı ihti"a etth':tııi ~öylemişti r · 
1 - Komilnizm a?e,,·hinde .Japon 

yada ve Almanyacltı ~r-asw mevcut o ı 
lan tedbirleı·in tnkviye~d. 

2 - ~ndece kom!ntl'rnln usullt'tl 

hakkında, bu usullere .Japonya ve AL 
man;rada daba iyi h~ırşı koyabilmeh 
için, biitiin diinyadaki Japon ve Al. 
man diplomatlarr arasında m:ıliim.H 
teatisi. 

ÇIN DE ENDiŞEDE 

Nankin, 3 (A.A.) - Almanya bli. 
yük elçisi, bugiin dış bakanına Japoıı 
ya - Almanya anla.şmasr hakkında 

Çin hiikumeti tarafcndan sorulan u. 
allere Alrnanyanın cevabını blldlrmf::,. 
tir. 

Büyük elçi, anlnşmanın hic bir 
suretle Çinin menfaatteı ine dokun . 
madıihnı ve Almanyımrn iki memJ~ 
ket nraı:ımcla mevcut ı:ı~mimi miina5ıe . 

betlne deva.m etmek irtedillni sö) le. 
mi§tir. 

Madrit'in üçte 
biri harap 
olmuş 

( U styarn ı ıncide ') 
miyeti cUz't bazı çarpışmalar olmu§tıı 

Asilerin tayyarejeri, milislerin P~ 
de Princeııa yakınındaki mevziler 
bombardıman etmişlerdir. 

Monc.toa mmtakasında Faslılar 

taarruz yapmışlarsa da hükumet topÇ 
tarının mania ate~i bunların bir ad 
bile ilerlemelerine mani olmuştur. 

Bir kaç zamandanberi hükumet k~ 
vetlerinin mühim miktarda topçu kıl 

vetlerine malik oldukları ve endahtlıı 
run sıhhatli olduğu görUlmektedir. 

Dün sabahleyin asilerin tayyarcle 
Madriti bombard·man etmitlerdir. 1 
tı.ıan de la Victorias amele mahallesi 
bir kaç obüs dUşmtiş, bilyilk hasarlB. 
ve bir çok telefata sebebiyet verm:~t 

GAZDAN ON KlŞt ÖLDÜ 
Madrit, 3 (A.A.) - Beynelmilel rıı 

rezenin ı;rhhiye reiı;i Dr. Frankel, s 
günlerde on kiıJİnin asilerin atmış 
duklan zehirli obüs.lerin tesirile ölfll 
olduklarrnr beyan etmi~tlr. Dr. bu g 
zm ''Yeşilhaç,, denilen gaz olduğıı~ 
ta11rih eylemiştir. 

INGIL TEREDEN GAZ MASKESi 
İSTENiYOR 

Madrft, 3 (A.A.) - İspanyadaki f 
giliz parlamento heyeti, Avam kaııı 
raıına aşağıdaki telgrafı göndermiştiı 

Madritin gaz maskelerine acil i~ı 
yacr vardır. Bunların gönderilmesi İi 
ne 1Azımsa yaprnı:z. Mersi,.. 

General Frankoya da şu tel .. raf r 
kilmiştir: 

İngiliz parlamentosu fizasınclaıı ol 
bizler, bu sabahki hava bomlıardsrn~' 
nm Madritteki kadın ve cocuklar3 
kadar iztirap çektiröiğini, ~e gibi sef 
Jetlere bais olduğunu gördilk. ı.rnıı~1j 
srran sivil ahalinin ya,amakta oJct~I 
mıntakalarm bombardıman edilrntf' 
protesto ederiz.,, 

ŞiDDETLi BfR MUHAREBE 
OLDU 

Madrit, 3 (A.A.) - Çarşamba g~ 
Madrit cephesinde üniversite malı31 

si ile Casa V~laaqueı arasında şidd' 
bir muharebe olmuştur. r 

' Cumı.ıriyetçiler, asilerin tahassufl 1 
miş oldnklcm Casa Dellabor adılldJ 
ufak bir çiftliği zaptetmişlerdir. r 
DAMGALANAN PARALAR Gf:~ 

M1YOR V 
Valencia, 3 (A.A.) - Hükumet•

01 
kıwmame neşrederek asiler tarafıli ~ 

> 
dqmgalannu~ olan İspanya banka91 

imelerinin tedavülünü menetmiştir• 

HOLLANDA DA TANIDI ~· 
Lund::a, 3 (A.A.) - Rcutcr'iıı ~~ 

dirdiğine göre Salankfl radyosu fl 01ı 
da hükumetinin Durgoı'u tanıd1ğ-ırı1 

men ilan etmiştir. f 
MADRiTiN OÇTE BiRi HAfLA 

OLDU 
yef 

Londra, 3 (Hususi) - isp~11f.4,d' 
ıiden ingilir meb'uslarından b!rı 
ritten bidiriyor: d 0·! 

"Şehir büyük bir sefalet içirı c' c1 

Bizim bulunduğumuz otelde bile ıt ... ıf' 
• • rOT' 

var, ne sebıe. Yalmz hububat Y'~-1'~5~ 
Ahiili bir karnı bahar almak içirı dil rrı' 
llrm öntlnde on saat bekliyor. fÇll ~·f 
bah-:ırm tanesi dört şilindlr. (2 liı1l 
dar). ri? ~ 

''Bugün Madritin ücte biri tall jt6 
dilmi'? bıılnnuyor. Yersiz, yurt~ıı;ııef' 
1 1 .. 1 . . 1 . i tıııl an ar r:un ennı ve gece erııı 
de geçirivorlar.,. ___/ .. ,,, 
fnönü ecnebı profe~ 0 

leıe zıı;a/et vtrdt ·-1 
'fiİr~1• ~ 

Ankara. 3 (Telefonla) - ., etı11:, 
hıfzııısıhha müesseselerini tetkı~rıdef~ 
üzere Milletler Cemiyetinden goıtıft ı 

"11 ·~v 
len profesörler ~erefine hugıı t fil6 
sıhha mektebinde Buıvekıl ts~:r . . . tı . 
tarafından bir ziyafet venJrrıı§ 

tf P~~ 
lngillere orausuno 

asker ıst i11or . ııır.il' 
test ,,~ 

Fr41nsızca Le Journal ıaze ııscdc 
. ba 

terenin askeri kuvvetınderı ,<" 
·· ı a· ıı v e ıoy e ıyor: . 11 rıot tıif 

"Tabloda yalnız bir sıya ~ · Jlılr r 
. }igl· i (' 

Eldeki kuvvetin kifayetsız d•it11 #· 
~ .. d"ğ' e at;re g60 e 

nazırhgmın goster ı ın " urı'1 sl''' 
du için 37000, ihtiyat ord0~00o ıı 
muntazam ihtiyllt için de ı 
lüzum vardrr1 



'lllusi.Aı 
~~ re 

M usıki yükselişinin dev-
let parasına olan ihtiyacı 

Yazan: 

Mahmut Ragıp Kösemihal 

Afgan Hariciye 
Veziri 

Musiki işlerinin t-.kmnda ilerliyebiı.. Değerli bir kompozitör ve milli A. Yeni bir Avrupa Sel}ahati 
mesi her zaman ve her yerde az veya tina konservatuvarının direktörü olan d h h 
çok para yardımı istemiştir: Sarayların İzmirli Bay Kalomiris son bir konferan a a yapması mu temel 
himayeleri, zengin s<.n'at severlerin yar smda şöylece dertleşmişti: "Musikinin Bir kaç günden-
dımları, vakıfları gibi tarihe ait hadise· pratik kısmı son yirmi yıl içinde önem- ı· beri Ankarada bu-
leri saymakla sözü uzatm yalım. Bu li bir derecede ilerlemiştir; her türJü lı lunan Afgan hari-
meselenin örnekleri için de asrımızır: çalıcılık müsabakalarını pek büyük bit ciye vezın Feyz 
Balkan şehirlerine bakahru. Umumi başarı ile kazanan Yunan çal:cLları dı. Muhammed Hanın 
harpten önceki buhransız yıllarda bu şarlarda çalışarak Yunan namını, Yu bugün şehrimize 
şehirlerin musiki işleri de, başkaca bil· nan yurdunu şereflendiriyorlar; Yuna- gelmesi lıeklenmek 
yük garp merkezleri gibi, kendi yağil ! nistanın içinde de pek değerli musi1:i tedir. 
kavrulabiliyor, halk san 'at işlerine da- terbiyecilerimiz var; o kadar ki musiki • Afgan veziri, 
ha iyi bakabiliyor ve hele zengin sanat okullarımız için yabancı öğretmenlere Avrupada bir se -
severlerin yardımı devlet himayesinden baş vurmağa artık ihtiyaç kalmadı; bu yahatten sonra şeh 
daha çok ve şuurlu bir şekilde işe yan · sahadaki yükselişimiz yirmi yıl önceki rimize gelip An -
yordu. Fakat harpten sonraki iktisadi vaziyetimize nazaran epey mühimdi: karaya giderek hü-
buhran bu imkanları elden aldı. Şimdi - Denebilir ki kuvvetli yardımlarla id~- feyiz Muhammet kfımet erkanımızla 
her yerin musikicileri; musiki tcşkila- re edilebilecek bir musikici sahnenin Han temas etmişti. Muh 
tının devletleşmesi çarelerini arıyorlar. yokluğu musiki san'ati sahasmdaki ça terem vezir buradan memleketine dön-

Balkanlarda musiki kurumlarını en lışmalanmıza umumiyetle engel oluyr.;•r- mezdrn C"vvel yeniden bir Avrupa seya
önce devletleştiren memleketler sırasilr Evvelce tanınmış elan Bay Faruli; Fa. ha tine çıkacaktlr. 
Romanya, Yugoslavya ve Bulgarista:• ni Papa Anastasiyu, Tota İkonomu, 
olmuştur. Yunanistan bu işte • görecf"· Yani Angelopulo, Niko Moshona, tenor 
~imiz gibi - pek geri kaldı. Mavraki gibi kimselerin bir kaç giln 

Mesel3. Bulgaristantn Sofyada].d dev· sonra Olimpiya Tiyatrosunda görülecek 
Iet tiyatrosuna (Milli Operaya) verilen ferdi çalışmaları kendilerinin bet türlU 
devlet yardımı • 1928-1929 yılında _ yardımlara layık olduklarını, ve bir me-
8,000,000 leva olmuştu; bilet geliri de lodram kurumu için gerekli güzel san-
2,852,368 leva etmişti. Böylece 0 yıl atlar unsurlarının varlığını göstermek. 
kurumun kasasma 10,852,368 leva gir- tedir. Şu kadar ki, bunlar, ekonomik 
diği halde masraf 1 ~ ,905,942 levayı bul- yardımların yokluğu yüzünden, kend' 
muş, yani devlet yardımına rağmen kendilerine devlet melodramı gibi sü
rene 1,053,574 leva açık kalmıstı. De· rekli bir kurum meydana getirebilmek 
rnek ki devlet yardrmt olmasa bu gli kuvvetinden mahrumdurlar.Musiki dün· 
zel kurum daha o zaman kapanacaktı. yamızın göstermekte bulunduğu en lıii· 

Romanya operalannın ne kadar güs yük bo~luk milli musiki üretimimize ya: 
lükle ve devletin ne gibi yardım usullt>- dım edilmemesi, onların korunmaması 
rile yaşad ·klarını bilmek de faydalı °"' drr. Bu yüzdendir ki, eğer Yunan kom 
lur. Romanyada iki opera var. Dört ta- pozitörlednin senfonik ve moledrama 
ne de milli tiyatro var. Operanın biri tik eserlerini göJıterebilecek bir yer bu . 
Bükreşte, öteki "Cluj., da bulunuy"r. lama:ısak, yaln•z "Erotokrit,, melod:-a
Bu altı kurum hükumetin sinemaları mını oynamak için en değerli musikişi· 
koyduğu vergi gelirile idare edilme!<• nasımı.:ı: olan Bay Albert gibi varımızı 
.telir. Bu vergi hükumete yılda iki yü? yoğumuzu harcamak ihtiyacında kahı -
rn\lyon lev kadar bir varidat getirir. sak, musiki ientezi hiç bir zaman yUk
Fakat, anlaşıldığma göre hükGmet geli- selemiyecek, Yunan tarihine, Yunan a,1• 

tin hepsini bu işe harcamadığmdan anelcrine, Yunan folklor haznelerine ~;; 
:Bükreş Operasmm henüz kendi bina<>t re bek1emcğe. toplamağa haklı bulundu
Yoktur. 1937 ilkbaharında yeni bir ope• ğumuz verimleri hiç bir .zaman veremi

r~ bin~sının yaptlmasma ba§lanacağ. yecektir.,, 
ııoylenıyor. Dediğim gibi, sinemalarda"' Bununla beraber, bu şikayetl;!re 
toplanan iki yüz milyon leyden Bükreş sahne olan Ati nanın musikide ged ve 
Operasına yılda yalnız 25,000,000 fo,, çorak bir yer olduğunı.ı sakın sanmavı
\>eriliyor. Bilet eatişrnın geliri de yılc"a nız. Yukanki konferansı alan Yunar. 
S,000,000 leydir. Demek ki Bükreş O- gazetesi, şu haklı yam işaretlemeden de 
Pe 30 000 edemiyor: ''Atina halkın•n musiki kül-rasr , ,000 ley ile idare olunara1<' 
hunun altıda birini hilkflmct temin et- türil biltlln Avrupa halklarının küJfr .. 
ll'ıe,-t d' A ründen daha yilksektir. Bu da türlii ku· . ,.. e ır: ltı milyon leyi malzemeve 
itdiyor (yani bütün tutarın yüzde yİr- rumlann musiki aanatinin 'yükselmesi 
ll'ıisi): kalan 24 milyonu da artist ve için inkar olunamaz çalışmalarından ı
~ernur .a.ylıkla·n· olarak kullanılıyor.... !eri gelmiştir. Bir kaç gün önce bir g .... 
'°Und 1 <;e Pallas Tiyatrosunda melodram oy 
l 

an uç yı once ekonomik sebeple.-. 
c Romanya operalarının cok nazik bh namrken Atina halkı tenora m,erhamt>t 
~~ıiyete düştüklerini ve bir çare olarak aiıce ısJık çalarak ne namını, ne de eskı 
.oükre "Cl j müsabakalarda kazanrnxş oldug-u parlck 

• Ş ve u ,, operalarının birlesti-
tılınesi" bile konuşulduğunu bir P;ris başarıları saymıştır .. ,. diyor: yani bı.: 
~ecrnuas·nda okumuştuk, ki yukarda an gibi en incitici vaziyetlerin hep devle' 
t:ttı.ğı.rn devlet yardımı (yani varidat: yardrmı:n·n yokluğundan, çahşma şar• .. 

rnını) tarzının işte bu nazik kriz dev- larımn derme çatmalığmdan ileri geldi.ğ; 
resi n t" • d ni anlatmak i~tiyor. 

e ıcesın e bulunmuş olduğu anh. 
!ılıyor. Bükreş Milli tiyatrosunun di- Demek ki ne Atina şehrinin iyi mu 
rektörü B p d d siki kültürü, ne artistlerin varlıih, ne 

. · ro an a BUkreş operasına "'-
~t devlet yardımrnm yılda 20,000,000 de şehrin 7 50,000 nüfuslu olması artık ot olduğunu söylemiştir. Bu yardrrr. devletin yardımı olmaksrzın bütün ana 

ttıasa 1 h" . musiki kurumlarının a~rlmasma yetmi .. 
Satr ·ı :r~ mı: ıç mesabesındeki bilet 

şı e R yor. Bu hakikatler, modern bir musiki 
bu ;, .. ~m:n operalannın devamıra 
l-'o~<.4nku ıktısadi şartlar içırıde imk~ıı organlzasyonunu yeni baştan kurma"-

"'tur N"t k" y end1şe-~ini duyan her genç memleke-ti ela . ı e ım aş şehrinin operası 
hal tok parlak devirler geçirmiş olduğu ''ilk şart., olarak düşündürmelidir. Boi. 

de bu ·· 1 bol himmetleri göze almadan varhk 
}'ıl gun esas t bir varlık olarak li:a-

aınıyor. gösterebilmcğe art·k hiç bir yerde mad-
y deten imkan yoktur. 

~in unanistanda musiki kurumlan pe. 
1 til Averof gibi bir iki zenginin vakıf· 
~ib· e açdmış ve bugüne kadar da b:ı 

1 hus ~ 
nı· usı sermayeler etinde yaşıyabil-

~ oıa v • i İtiı; ugu ıç n ora hlikumeti musP<i 
ttıw~d~ara yardımı teminini hiç düşUn
l'lın 1

' Selanik dev Jet konservatuvar--
arıtma A . 

lltııa - sı ve tına senfonik orkestra 
l'tıı•, son zamanlarda verilmeğe başları-
. olan b. "k 

tıç t ır mı t!lr yardım parası ha-
Utulmak ·ı . llı:tk .b. şartı e mı11i bir opera kur. 

tı.U~ :iı 1 ~olli\rda Yunan hilkOmeti lıe· 
llafflanç hır karara bcığlanm·ş değildir 
0ı>er. mayınca da Atinada 11ürekli bir 

~lt ~ıreketi hala tutunamamışt•r; 
lla31 h Undan ve gerek iyi bir Of\era bi
lclcta ~lunamamasmdan Yunanlı mes-

§ r hep dert yanıyorlar. 

CiUneş klUbUnde ko"ferans 

Güneş klübünden: 
5 Birinci kanun 936 cumartesi günii 

saat 17 de klübümüzde Burhan Felek 
tarafından verilecek spor mevzulu kon
ferans için davetiyelerini h~rhangi bir sc 
heple almamış olan aza ve dostlarımıza 
bu toplantıya ~eref katmalarmı dile , 
riz. 

Nümune dersleri 
Muallimlere verilecek nümune ders

leri ve konferanslar hakkında hazırla -
nacak olan program işi bugün toplana
cak olan ktiltilr müfettişleri komisyo -
nunda tetkik edilecektir. 

ŞARK 
şimendiferleri 

Fransız murahhasları 

yarın gelip Ankara'! .. a 
gidecekler 

Şark şimendiferlerinin satın almma
sı müzakeı esine ait meseleleri görü~mek 
üzere Ankaraya geldikten sonra tekrar 
Parise gitmiş olan Fransız heyeti yarın 
şehrimize gelmiş bulunacaklar ve pazar 
akşamı da Ankaraya hareket edecekler
dir. Pazartesi günü Ankarada müzake
relere başlanması muhtemeldir. 

Paristen gelecek murahhas heye -
ti Dövi, Ronnihac, Vidman ve Şoseryo
dan ibarettir, Şehrimizde bulunan diğer 
murahhas Bael, heyete buradan iltihak 
cde~ektir. 

B. PANCtRt GöMULDO 
Osmanlı Bankasının eski direktör -

terinden ve sayılı zenginlerden olup 
dört gün evvel ölen B. Panciri dün gö
mülmüştür. 

Düne kadar Panciri ailesine men -
sup bı:ızı varislerin Faris ve Atinadan 
gelmesi beklenilmişti. 

Fahiş faiz1e para VErdiği 
i~in muhakeme ediliyor 

Ccbeciyan adlı biri, İstanbul asliye 
üçüncü ceza mahkemesinde, nizam hi~ 
lafına fahiş faizle para verdiği nokta ~ 
smdan muhakeme edilmektedir. 

Dünkü celsede dinlenilen bazı şahit~ 
ler, Cebeciyamn bir yıl vade ile verdiği 
para için yüzde altmış, üç ay vade ile 
verdiği para için yüzde on beş faiz al ~ 
dığını, borç zamanında ödenmeyince, 
bor~luları der11al icraya verdiğini an ~ 

latmt~lardrr. 

Mahkeme, daha bazı şahitler dinle~ 
yecektir. 

Dolandırmak mı istem'•? 

Yereba1an sarayı karşısında turşu::u 
İbrahim.in dükkanında yatıp kalkan Os
manm 276 kuruşunu çalmaktan suçlu 
Apti, dün adliyeye verilerek, meşhut 

suçlar kJnununa göre İstanbul asliye 
dördüncü ceza hakyerine gönderilmiş, 

mahkeme, dört ay hapsine ve tevkif e
dilmesine karar vermiştir. 

Parası çalınan Osmanm, iki gözü de 
görmemektedir. 

Ucuz elb"se 
Büyük muvaffakiyetler gösteren 

İstanbul eSlçuk krz cnstitüsH, Beyoğlu 
akşam kız san'at okulu, Sultanahınet ter 
zilik ve kürkçülük okulu, Kadıköy krz 
enstitüsü ve akşam kız san'at okulun -
da mualimlere ve hariçten istiyenlere 
mütedavil sermaye ile elbise dikilmesi ~ 
ne karar verilmiştir. Bu mektepler, mü
racaatları derhal kabul ederek ucuz fi
yatla elbise dikeceklerdir. 

iki 
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sene evvel 
bulunan 

Silivrikapıda 
ceset 

-

Bahçıvan Ali Rıza'nın 
muhakemes! devam ed~yor 

Suçıunun iad.iasına göre kendisile 
uğraşan büyük bir şebeke varmış 

Bundan iki yıl kadar önce Silivrik;ı,
pıcla bir ceset bulunmuş, bu cesedi" 
bahçıvan Periklinin cesedi olduğu ar .• 
!aşılmış, aralarında tarla anlaşamamaz-
1rğı olan komşusu bahçıvan Şakir oğlu 
Ali Rizadan şüphe edilmi§ ve bu nok
tadan tahkikata giı i§ilmişti. Tahkikat 
sonunda, Ali Rızanm çifte ile Periklivi 
vurdu~u neticesin~ varılmış ve kendisi 
İstanbul ağırceza nakycrine verilmi~ti. 

Dün akşam üzeri bu muhakemeye 
devam edilmiş ve o zaman Ali Rızama 
evinde, tarlas•nda ve civarda araştırma 
yaparak, Ali Rızanın siftesini ele geçi
renlerden üçüncü komiser Muhittin, §a· 

hlt olarak dinlenilmiştir • 
Ele geçen çiftenin muayenesi için 

ehlivukuf seçilenlerin verdiği rapor, ye· 
ter derecede açık ve kesin görülmedi
ğinden, bu ve başka bazı şahitlerin ça· 

· ğmlmasına lüzum görülmüştü. Komi
ser Muhittin, vak'a üzerine müdüriyete 
getirilen Ali Rızayı alarak, evine gitti
ğini, tahkikat ve tetkikat yaptığını, suç 
lunun kendisinin bir iftesi olduğunu ve 
fakat şimdi nerede bulunduğunu bilme· 
diğini söylemesine göre, çiftenin yerini 
bir kere de karısından sorduğunu ve o
nun yerini gösterdiğini anlatmıf, söz
lerini ~öyle bağlamt§tır: 

- Çifteyi, o civarda otlar: arasında 
bulduk. Paslı idi. O günlerde havanm 
yağmurlu olduğunu da hatırlıyorum 

Bununla beraber, çifte daha ukide!1 
paslanmış olmasaydı, öyle bir kaç güı-.ı 

içinde yağmur altında da paslanamaz
dı, sanırım. Çiftenin yeni atılmr§ olup 
olmadığı hakkmda bir şey diyemem. 
Çünkü, yağmur altxnda ve açık havada 
kalınca, koku zail olmuş olabilir tabii 1 
Mamafih, bu, daha ziyade bir ehlivukuf 
işidir. 

Müddeiumumt Kftşif Kumral, eski. 
den mevcut pasla yeniden olmuş pasın 
görünüşleri arasında fark bulunacağına 
işaretle: 

- Eğer, dedi, pas eskiden mevcut 
idise, üst tabaka düşünce, altta gene 
bir pas tabakası kah. Çiftedeki pas 
nası~dı? 

Komiser, bu hususta bir şey diyem~
yeceği cevabını verdi. 

Şahitlerden gelmiyen, adresinde bu 
lumı.mıyan ve adresi verilmiyenler var· 
dı. Hakyerinde hazır bulunan Perikli ... 
nin babası Dimitri ile anası Sofi'nin a
vukat.lan Cemil Nazif Dümdiiz, celbi'1i 
istedi~i ~ahitlerin adreslerini verdi. 

Bu sırada suçlu yerindeki lıahçtvarı 
AH Rıza, şöyle dedi: 

- Bu vak'anın tahkikatı başlıy:ıh 

iki yıl oluyor. Ben, evvelce men'i mu
hakeme kararı almı§tım. Sonradan gı?N 

ne takibata uğradım. Davacı taraf, bir 

Serbest güreş 1 

r ğer derhal tuş yapmama müsait 
davnnmazsan, bacağını çevirip kıra -
rım, ha! 

- tstcdiftin kadar çevir ve kır; sen 
kendi bacağını tutuyorsun l 

mülk meselesi yüziinden benimle uğıa
§ıyor. Ben mahkum olursam mülk elde 
edilecek, ben beraet kazanm::am, mü.k 
elden gidecek, diye 1 benimle bu nokta
dan uğraşan, ayrı ve geniş bir şebeke 
mevcuttur 1 Sekiz eydır mevkuf um. Tah 
liyemi isterim l 

Bu isteğin yerine getirilmesi zama• 
nınm çoktan geldiğini, vak'anın en e
sash şahitlerinin dinlenildiğini ve du
ruşmanın daha bir kag ay uzaması ihti.. 
mali bulunduğuna göre, müekl:illerinin 
boşuna mevkuf kalacağım, zira katiyet
le beraet karan umduklarını söylediler. 

Müddeiumumi Kaşif Kumral, tahli · 
ye isteğinin, daha şahitlerin hepsi dirı. 
lenilmemesi itibarile şimdi mevzuu ba
his olamıyacağını söyliyerek, reddini is
tedi. 

Reis Refik, aza Kemal Kafsano ve 
Cevdet, müddeiumuminin mü taleasrna 
iştirakle tahliye isteğini ittifalda re-1-
dettiler. Duruşmanın devamrm, diğe!' 

şahilerin ihzarı kararile, başka güne bı-
raktılar. · · 

General Şakir Güıec'in 
cena2e merasimi 

Atinada vefat eden general Şakir Gil 
lecin cenazesi bugün Daçya vapurile 
limanımıza gelecek ve Gülhane hastane
sine naklolunacaktır. Oradan merasim • 
le kaldırılarak namazı Beyazıt cami • 
inde kıl:ndıktan sonra Şehitliğe defne
dilecektir. 

Muallim mu -vinliği 
inıt.hani aCjalacak 

Maarif Vekaleti bu ders yılı sonun-
da ortamektepler için muallim muavinliği 

iml:ihanı açılmasına karar vermiştir. Bu 
imtihanlar hem sözlü, hem yazılı olacak 
tır. Yazılt imtihanlar vili\yetlerde m:ı.arif 
müdilriyetlerinde, sözlü imtihanlar An
karada Gazi terbiye enstitüsünde ya -
pılacaktxr. Yazılı imtihanl:uda muvaffak 
o!anlar sözlü imtihanlara alınac.-ldar -
dır. Bu imtihanlara 4, 5 ve 6 sımfh mu
alim mektepleri mezunl::ın girebilecek
lerdir. İmtihanlar türkre. tarih, coğraf
ya, fen bilgisi, biyoloji derslerinden ya
pılacaktır. Maarif Vekaleti bu derslerin 
hangi krsrmlarmdan yap·lacağrnr y<>km
da maarif müdürlüklerine bildirecektir, 

Sinemada terbiye 1 

Aa, olur şey değil 1 Yerinize otur • 
sanız, a, ayol. Filmi göremiyoruz! 

- Siz seyrederken dırdmnızı kesin • 
ceye kadar böyle ayakta duracağ·m; ç• 
nenize daha fa.zla tahammülüm kalmJ.· 
dıt 
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(Fransız hikayesi) Yazan: HOPPİ uru yem· şlerimizi yiyenler 
günden güne artıyor 

J:. ıan ız Hikfı) e i 
Ynzan: Hoppi 

H.ınl a dirc~.töı ü IJıdiycnin karı ı 

l Iörct Didiycnin bugün e\ de canı ı-ı. 

kılı)orou. 

lHndi i, ) emekten sonra sırf bir 
c) ) apmı o imal\. için b:ın) o almı;:tı 

'e s·mdi • i) ah dcmPtlcrle sü,..Jü zaı if 
1 ir Jlİj ma.rı geli<:igtizel giymi' ol ı. 
1 k buharında bir • ezlong füstüne 
oturmu elindel.i k t:ı bın ) aprnl, Jarı. 
nı k. ıa ıılıkla re\irhordu. Nihn)t>', 
• ı:ık ı ını U) .ınclıracnrl: bir passaj bul. 
du ... 

lam bu. ıradn j,.,ıtilm('mi bir e> 
oldu. Roföıü ireıi)c girdi. Bir dafa 
onr.ı hir d.ı a daha 'urmu .. tu kapı. 
ı !ad m. dalgınlıkla i itmcmi o! 
a gerel<ti. Sözün hısa ı, 

de) di i tc! 
oför içeri. 

An: ızın k. pının r ı~inde durdu ,.e 
O) le dedi: 

- :Madama makinenin tamiri hit. 
tigini, otomobilin hazır olduğunu ha. 
her \eıcccl\tim de .... 

I ui, - şoförün adı Luidir - hir 
• z ... 1"iırmı"tı. 

Onu birdenbire ı..arsısında görün 
ce ürl en Madam. artık kendini top 
lam ıstı; E'tukünetle SÖ) le söyledi: 

- Pel\. fllfı, J.ui, otomobili asa. 
ıda hazır bulundurunuz \e beni bek. 

](' iniz; hir saate hatlar c;ıkacağım. 
l ui, kapıdan cı'(mnk üzere dön. 

d", tad m, birden una • e lendi: 

- I ui.. Lui. rahatsızlandım bir. 
az. lnn·ı bir hardal~ sn getiı iniz, Jiit. 
fen .. 

I ui d<'rhal emri H rin(' getirmek 
üzere harekete gecti: 

- Basüstüne Madam, derhal... 
LJ'nde bardal,Ja tdrraı· içeri) c gir. 

nıan. l\~udam. gözleri kapalı 

zlon"'u 1 Ü Hinde )atıyord~ 
i 1 'dldi. 

e • 1adam :~özlerini açtı, 
·ı 1 nld(' '(' brğuk bir sesle: 

- Orndn mı. rnız, J~ui? dedi, rica 
• • 1 amı )ardım ediniz: hasta. 

• M"tere crt bir ta\lrla: 
\caba. c'cdi, ı'oktor çağırsam 

rn, atıldı: 

- Ila)ır, hn)ıı, 1 uradıı kalımı, 
la ı i ! 'etiniz bana uyu, lütfen .. 

1 uı, bardağı, ezlongun yanın:ı 

do~•ru itfgi lıir sandalyenin iistüne 
koydu e kendisi ger:ye cekildi. 

- Hica ederim, hana bard~ğı u. 
zatınız: okadar zaafi) etim iistiimde 
l i bugiin ... 

M dam bö) I(' sÖ) leyince. sof ör, c 

am• de in elinde tuttuğu kasketin. 
sezlon Tun a)al\. ucu t< rnfına bıraktı 
barda i-ı alaral\. • fadama uzattı. Bu 
~ırada eli titriyordu. 

- ·eden lıöy le titri) or. unuz? 
la dam höy le sorunca, Lui, keke. 

ledi: 

- Ben mi?. Sey.. hi~.. ehemmi. 
) etli bir şey değil!. 

Madam. şu mukabelede bulundu: 

- Eli titri) en bir oför kulJan ı 
marn ben; benim içirı böyle bir şoför 
teh ı elidir.. • iz daima böyle titrer 
ni niz! 

- lla)ır, )alnız simdi öyle bir 
tı me arız oldu! 

) aıı oturmus rnzi) ette, 
c l"rl le u: 

- Lui, hen titrifen erkeklere 
mul edemem. 

- Peki, Madam .. 

ta. 

- O ha ide n rtıl, t tı cmeyiniı, J,ui ! 
r.t, ilf\\e etti: 
1 <' ckkür ederim. 
d, m. SU) u içmh.ti, barda~ı 

............................................... 
Parasız muaqene 

kuponu 
• n y e· :.~j blriJ •• 

n okuyucumuz KURUN 
doktonına kendini paraaıı 

muayene ettirebilir. ................................................ 

tekrar verdi şoföre. Lui, bardağı a. 
lırken, ikisinin par:n3kları biribirle. 

rininkine dokundu. Luinin elindeı. 
bardak yere düştü! 

Madam, bağırdı: 

- Lui; siz bir CŞ('k:'iniz! Tasarruf ve lktısaf 
- Affedersiniz, Mıı<lam ... I\asten. 

Cemiyet inin çalışması şükranla anı/ıqor 

düşürmedim! 

- Kasten dü ürmc:lıniz mi?.Tabiı. 
b:ırclağı kasten ~ere ~ı t mı~ acah.. ını1.. 
ya!. Lakin. Lui, sinirlendirmeyini ı. 

beni!. 
- Ben mi? Ne ~ıbi, Madam'? 
- Aman, Ö) le lıoyuna sual sor. 

mayınız bana.. Ne kadar da fuıl:ı 

soruyorsunuz. .::iizi '.!İcii becerik.-.iz a. 
dam izi! 

Lui birden hardağı elinden bırakıp, 
:\ladamın öniinde diz çöktü ,.e l1f r -:.<'Y
ler mırıldanmağa girL,.ti. 

:\ladam, tekrar gözlf'rini kapamı~ 
tı: hu sırada eli ;rıfoı iinün ha .,Jııı 

~ okladı ve Eaçlarını ol 5adı. 
Lui. bu eli kanıvarnk öptii. 
- J,ui .... 

Madam, bö) le söylerken s('sindc 

öyle başkala mı:. bir ton \'ardı, ki.. 
Ö) le haşkala~mış bir ton .... 

Flöret, cansıkmtı ı) la kapadı ki. 
t.alıı. Okuduğu şer i\in. söyle clüsii.ı. 
dii: "Hep ayni şe . ayni ym·a n 
!':ey!,, 

Ve ürktü birdcnhin'. 
liapı açıldı. şoföili i~eriye ayak 

ha tı. Gerçi kendi -;;oföriinün adı .Jnn 
idi, fakat... ne c'e ol~a bu ra:;;tgeliı;:, 

acayipti! 

Madam, gayriiht;;ari olarak, ki. 
tabı ha ının üzerindı•n arka tarafa at. 
İl \C: 

- Jan, dedi, i~'ı!riye girmeden 
kapıyı vurmak ieabcHiğini hilmiror 
musunuz?. 

Şoför, kekeledi: 

Haberleri] 

Sayfıye yerlerine alçak dahi olısa apar _ 
tımn.n inşasına müsaade edilmemesi aır.ka 

lı mako.mlnrn bildlrllmlşllr. 

• Dt!nlz yolları idaresi Karadeniz, Mersin. 
İzmir. Marmara postalarına alt sefer tari 

fel rtnde dC"ğlşlkllk y:ıpınalt UzerC"dlr. Yeni 1 
tarife salı gllnUndcn ftıbarC"n tatbike ba~ıa_ 
nacaktır. 

• ücretle mllstahdem miltclmltı rln aldık
ları UcrcUc tekaüt mruış)arı yekunundan 
otuz lirası tenzil crlıldıktcn sonra haklycsi 
üzerinden buhran 'ergisi alınması nltılmlı

larn tch!iğ crlılmlı.;tlr. 

• Bu S"nckl afyon satı ımız ı;ok iyi bir 
'"aziyetterllr. 

• İdari muamcla.ta all vukuflannı arttır. 
mak \'C aıncll bllgılcrın! tak,1yc maksndilc 
inhisarlar idaresince açılan memur kursla 
rındnn onuncusu da tedrisatını bltlrrnlştlr. 

Bu lrnrslan scklr. memur mezun olmuştur. 
• l\luamelAtta karışıklıklara meydan ver

memek için maliye şubc'erlnln hudutları çi
zilmiş o,;c 40 şube on dokuza indirilmiştir. 

• Yol kazalarının önüne geçilmesi için eh 
llyctsiz şoförlerin çalışmalarına meydan ve 
rllmlyecektır. Dnhlllve ''ekflletı bu hususta 
bir tamim gtlndcrmlştlr. 

• İstanbul adliye sarayı için yapılmış o • 
lan p'tın ~uıtanahmettcl<i arsaya ııygıın gel 
mcdlğlnden yeni ars:ı için tf"krar bfr plAn 
müııabalmsı açılacaktır. 

• Şehircilik mütehassısı l?rost n:ıfla ve 
dalıllfyc vckı\lcllcrlnln d:n·cU üzerine 7 bi _ 
rlncl kCmıında Anlmrayn gldccekUr. 

• İktısat vckllletl mütehassıslarının neza 
retl altında stnj gören müstakbel kontrol 
mr.mıır1nrı dtln nkşam şchrlmizdeld calış _ 
mala.nnı blUrmlşl"rdlr. Bugün fmdık kontro_ 
lllnUn nasıl yapıldığını tetkik için Knradenl. 
ze hareket edeceklerdir. 

- Ben ... arfedersini7., Madam. Şe. ----------------
) i haber \'erecektim ... 

- fakine tamirin·n tekmillendi~i. 
ni ve otomobilin ha7.ır olduğunu mu? 

- Yok, hu) ır, hiliikbs ! Şey ... maki. 
ne değil de. henzin deposu hir anz.n. 
ya uğramıı;;tı; depo < E'Iİnmişti H le. 

himle tıkadım! 

- Ynn.... e, pe!d sonra? 

- Madama bunu haber vermel, ',. 
emiderine hnzır buluor:uğumu lıild: . 
mC:c istedim. 

- Ye hunun icin rlc pattadak oda. 
ma gi rİ\'('fİ) or. unuz... l~itilmcmiıs 

"ey! 
- Do~ru, fakat. .. 
- Fakntı ne? 
- Madama helki faydalr olahili. 

rim. diye dü ündünı. Jlt•rhangi bir 
suretle )arclımım dolrnnur l~lki. diye 

- Si7. nıi 1 ana faydalı olacah. ~ar. 
dımda huhınacaksınız'? Hiç lıir <;;('\" 

ihtiyacım yok! 

l'löretin aklına ansızın bir ey 
geleli. 

- Bir bakıma da, cHt! Liitfr 1 
bana hir bardak su getiriniz: rahat. 
sızım hiraz ... 

Şoför, nnlayı~lı bit· ta\'ırla 

lümsedi: 
- Hay hay, ~fa danı! 

gii. 

Su)u gl'tirdi~i 1aman, Madamı 

değis:k lıir \'ıtzİ)ettc buldu. Madam, 
pijama ı ü. tiine hir f'ahahhk giymiş. 
ti. ~öförün elin den lıa rclağı atarak• 

- Teşekkiir ede dm. dedi. artık 

gidetıilirsiniz !. 
.Tanın rü7.iinde. 

yı~ına clelftlct eden 
lğildi: 

:.u emri yadı.rgn. 
o;r ifade lıelirdi. 

- Bnşiistiin(', Mad:ı.m? 

Derken. Ftöret. , öyle 
ortaya attı : 

- Çok okur musı~;ııız? 

hir sua! 

- Ben mi? Evet. Madam, 
böyle. oldukca ... 

- Oku) or::;unuz, d..:"ınek ! Peki, gt 
diniz artık! 

Şoför calona geçmi-.ti, ki ziJ t;alı!l. 

dı. 

Yc:r.!den od~y:: girdiği u.mar., li'lö. 

Polis Haberle r i 

Köprüden f!eçerken 
2582 numaralı otomobil köprü üze • 

rinden geçerken 714 numaralı amele 
tramvayına çarpmıs. otomobilin ön ta • 
rafı tamamile parc~lanmı tır. Şoför o -
tomobili bırakarak kaçmıştır. 

ÇARPARAK YARALADI - Bahçe
kapıdan geçmekte olan 2868 numaralı 
yük arnbası, Postahane caddesinde ge -
ce bekçisi ihtiyar ve sagır Şerife çarpa -
rak yaralamıstır. 

TRAMVf\YDAN ATLARKEN -
1928 numaralı otomobil, Ortaköyde 
tramvaydan atlıyan Kahataş lisesi ta • 
le besiden 13 yaşında Bedriye çarpmış 
yaralamıştır. 

ELEKTRİK biREô!NDEN DUŞ
TU - Kadıköyünde Kuşdili Şekerci 
bakkal sokağında oturan Ruşen. elek -
trik direğini tamir ederken düşmüş, 
kalçasından yaralanmıştır. 

MERDİVENDEN DUŞTU-,- Bey. 
oğlu, Ağahamam caddesinde oturan A
leko . kızı istrinyo evinin merdivenlerin
den dü§müş. vücudunun muhtelif yer -
!erinden yaralanmıştır. Yaralı Haseki 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Rica ederim, bardağı uzatınız hana .. 

Ilir saat ~onra, t•'ıöret. şoföriine 

şöyle söyliiyordu: 
- Baııa şöyle hii) le, olduk~a okJ. 

duğunuz yolunda cevap verdiniz; HL 
kin. hnfı;.r,anızın, okuduğunuzu unut. 
mıyacak der('ccdc kuvnıtli olduğu aıı. 
la-;ılıyor ! 

.Jnn. bu iltifata karşı gülümsiw. 

rt>k: 
-E,·et, dedi, unutmamağa 

ediyorum. ladam ! 

gayret 

- Fakat bundan sunra l.itaplarıııı. 
dan herhangi birini ·,•.t1mak ister.-.cn?ı 
doğrudan doğı-uya h:ına . Ö) le) inir.; l 
i i benden gizli ) apmanızı arzu etmi. 

yorum! 

J, n, 
lı-~ ... 1~ü: 

bu ihtar ,.e tenbih üzerine, 

ret gene şezlong iistıindeydi; s.ıhahtı. _ Romanı b:ına oda hizmckiniz 

ğı da bir sandalyede . vermişti, ariyeten .. 

Flöret, hitkin halete, fısıldadı: - Den de öyle ta.tmin ediyordum. 
- O kadar rahatsızım, ki, Jan!. 1.atenl 

Yedineı artırma \'t' yerli ma:ı 

haftası hu ayın on ık:nci günü ba~. 

hıya.:a.k. Geçen "l'no:'cı dl.' olduğu -;i 
bi, hu .sene dl' haftal!ın Hrimli geç. 
mc. i için program 11~zırlanmaktadır. 
l\lektcplerd(' ) emiş günleri yapıl'\ 

<·ak, hafta mev1.uuna .·ı: piye.sler tenı. 
.ı;;il edılecek, Halkevl.-rinde. rad)ochı 

konferanslar \erilrc~!<, dükl,fınlardal 
ramckfınlar ~erli m ıllarla sii:-l('n•p 
vitrinini i)i süsli~enlcr arasında s2 
çim vapılıp lıirincilen• ınükfıfatlar \'".'. 
rilrcek .. 

~imdi)c ı,aclar .•:•pılan hu gi!ıi 

ı::aıı .. nıalarj;ı propag.uualann fa) ela 
'erip ,·ermedi:lini tel'. ık etmek üzeı·I' 

dün kuru ) cnıi .. çilerlt• •,!"Örüştüm. 

1 ama1 .. 'ln miinasc·>ftile lıiitiin ) c. 
ni,çi clükkfınlarınd·ı hii) ük lıir c·alı .
nrn 'ardı. Ham·ılla;ı.ı. dükkanın ü. t 
katından indirdikleri ıncir kutuları. 

nın hesabını tutan 'emiş<;i B. Mu::;ta. 
fu Zeki hana ayak iİHrind(' \:'unlaı"ı 

anlattı: 

- Hamazanla bı.'rabcr :-ene başı. 
11111 da yakla~ması i~imizi birdenhi r•? 

j Ye n i Eserler J 

Gec.eıer ve Göıqeler 
H. Patateoman'ın ilk ne rC"ttlg-1 ve c-llid n 

fazla şiiri ihtiva. eden gUzcl bir kitaptır Ge 
celer ve Gölgeleri her ,lir ve san'at sc' ene 

tavsiye C"dcrlz. 

lSTANBUl BELEDiYESi 

Şehir 1il]afrosu 
Tepebaıı Dram kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BUYUK IIADA 

Fran'1z Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

111111JJI111111 

llLlll 1 

111111111 
Bu akşam saat 20.30 da lUA:::iıınRA 

ŞEHZADEBAŞIFERAH 

SİNEMA c.• YDA 

Büyük Türk tnüz 
yonisti ve Manye 

tizm:ıcısı 

arttırdı. Zaten me\'sim de kuru yem=· Pr. Za ti Sunguı 
yenme mC\'~imi oldu~undan her dü!1.. Her gün fevkala 
ki'ın da hu hara ıl.'t va r<lır. Kuru ye::ni-;; de oir program) 
i tihliıki seneden ıseıı,·) r artmak tadı:. temsillerine devaı 
Bu, 1 asarruf 'l' lkti,-at Cemiyetinin ediyor 
müfl'.nadi bir ~urette ~aptığı proı;a. 

ğandanın tesiri ile olmaktadır. C('m: TAKSiMDE - MAKS!M VARYETE 
)eth bu husu. taki çııiıı;.ma.sını biz y{!. TİYATROSUNDA 

\'erli yemi lerimi~. dünyanın eıı .::u akşam saat 21 dı 
mi .;i!er şükranla kar~ılarız. ZOZO DAI,MAS Vf 

nefis. h•zzetli, :-;ıhhi bakımdan fev. TOMAKOS'la 
kalade faydalı ycmiş!<.ridir. Biz yt'. PIPIÇA 
mişçıler hepimizin sr.ıtı:ıti yerindcd;ı Son günü 
Hastalan mu) ız. ÇütiKÜ, i~ine hile. Cumartesi matinden 

hud'a girmeyen \'C h:lşka bir mal k1. itibaren 
ENAl'ILER rı~tırılamayan yiye '"k nırsa o da kıı 

ru yemi-:-Jerimizdir. Biitün \'atanda~. 
lara cepleri nele kuru :amiş bulundur. 
malarını. sabahleyin aç karnına ü. 
ziim. incir. fmdık '.-mel erini t:n·"; 
~ c <'derim. Bakın. ha~tn lanırlar m. 
hiç'!. 

/\uru 11cmişçi il. f;yiip de şöylJ 

dedi: 

- Tru arruf 'c iktisat C('miyet•. 
nin halkımızı yerli yemiş \'e mey\'alar 
t•trafında tenYir etm~sı ci<lden fayd; 
lı neticeler \crmi.,.tir. 

Bir lrnç gün za1 fında üç büyü!, 
leyli m<'ktepten ÜJl'•.im. incir ve ba. 
dem icin sipari~ler n ldım. Benim ıt:. 
hi diğer tüccarlar d.ı nynı şekild,.. 

sipari-;;ler almaktadırıar. :\foktep ida. 
ı·eleri ~ocuklara bö' it temi:t. w ne. 
fis yemişlerimizden ~.k :-ık yedirirler. 
se ~ocul.!ar küçiikten yt•mise ahsırlar 
Bü) üyünce ele hu alışkanlık hı rakı! 

mıyacak lıir iti) at haline gelir. Herı 
kendileri sıhhatleri lıaı.ımından kaz.t 
nırl:ır, ht>m memle1<1'f;n malı çiirli. 

mcz. Sigaraya da höyle alı~ılmıyo:· 
mu?. Mütemadi pr'>paganda. göre. 
nek yer •• yeme) i dn lıir itiyat hali. 
ne ~okar. 

Yem is fiatları hu -.t•ne hiı az farı... 
Jıdır. İhracatın f:ızla olma. ı yüzün. 
den bi lhassa üziim fiabnda y ükselmf' 
vardır. 

Çekirdeki'iz, rau.ı :~i kilo u 20 - :~ıı 

kuru._, siyah ü:ıüm 1:1 - ~o. incir 
ı;; - 2;;, fındık kabuklu :ı;;, cevil 
kabuklu l:i. hadcm ayıkJanmı~ 9~ 

kuruştur. Pa tacılar•n iizüm ve fın. 

dık kullanmaları da temin edilse lnı. 
günkii i tihlıik daha ,;~·acle artar.,. 

Ali .4jjaoğlıı da şöyle hir temenni. 
de bulundu: 

- l\:ahvelerde oyu.1 oynayanlar.ı 
renklı kağıtlaı·a sarılmı~ bir takını 
macunlar. renkli ufnk şekerler fiları 

veriliyor. Bunların )erine jelatin" 
sarılmrş incir \'('ril ~ o~maz mı? U:r 
kilcı inc:r 2:; kurus olduğuna göre !ııı 

beşe taksim edilir. e hır pakete dör . 
beş incit rirer. Ji:ıh,·~ciler iki üc incH 
jel:"ıtir.den bir paket içinde oyuncuh • 

ra ikram etseler kenciileri gene kazıı.I 

Pazartesi büyük mi ...... 
Biletler: 40, 60. Hususi: 100 
Yerlerinizi ayırtınız. Telefon: 42C33 

ÜST KATTAN DUŞTU - Mahmııt 
paşada Çeşme sokagında 23 numarn11 

evin alt katında, oturan Enver kızı 'e 
Ahmedin k., l'! Si nemziyc. üst kattan dtl 

şerek yaralanmış. hastaneye götürüliW 
ken ölmüştür. 

EVE TAARRUZ ETTtôt İÇİN _,.,,. 
Unk3panında Hacıbekir sokağında otıı• 

ran arabacı Hamdi. Küçükp:.zard3 o " 
turan Hüseyinin evine taarruz ve teh " 
dit ettiğinden mücldeiumumilige veril " 
miştir. 

nırlar. Biz, i:,t('rler f' buıadn l 
kiiçük paketler hazır!:ır. tı:ıtt;1 dalı' 
ucu1.:.1 mal edip kt•nd:lerire Hriri · 
t. t:rnbuldnki üc biııdt•n fazla J,ah'•" 
de ~ün dl• birer. kilo .mir ~arft•dıl·' 
ayda otu1. bin kilo in ·ır t•dt•r ki htı •• 
tihlakin memlekete ı(' k.ıdar hi:) 11 

fayda!'ı olacağını he.-1\t>!'\ takclir f'd :· 
hilir. lfü lrnhwyt• ~t·!ıp )orgı·nl•.: 
kah\'c ,.e <'a\ını icme:< i thenlerc h• 
diyeceğimiz .yok. 0 111ar g~ne j .. ı,.c-c.I' .. ; 
!erini i~.sinler. F~kat k:ılı ell.'rcle , 

• 'fil ,, 
oyun O) nıy:ınlnra k•ını ) emı .. Jerı 

ikram edfü e kfıfi !.., 
- - d' . ,.,·ıcri" Konuştugum ı~u ) emıı;;, ,. 

,üzleri gülü,or n• r..-'lıİ)t'tin proP· .. • • 1 \'. 
gnndasından :-;iikranl-t lıah cdi)OI'' 

dı. ..,., 
.. ti • 

Yt'mişten dön Ü) orrtı.ım. Emin°" d 1 

deki mağazaların cnmekfu1l:ı1:1 rı 11• 

yerli kuma.,lar. ipekliler. cJdı't'.ı· 
ter, şapkalar. çor.ıplar gittik<;t' .~1 ı, 
zefü·~en de.;;;en !eri le g in l('rİ a il) 

0 \ffl· 
.. il . de ı. ı Rah~ekapıyı donerkı':ı (' crın 1\ 1 ı 

haraları. ana Ye ha ba ıarilc l. ~?11 çıl'· 
nn kücük hü,·ük rocnkların gıııP ··c"' • ... . • ırı ll 
tığını gördüm. Yalnıı hu mıll• ırıb:trA 
s eye yatırılan tasarruf H? kU t•n-iO' 

creÇ lıo 
hesnh:nın . eksen mil) onu l'> 

dii iindüm. ( ,r 
H d •ld • ·ı . t·ı""trtl er ~ey e o ugu ~ı >• • ~· n d 

il.ti. at ' 't.' yerli mallar n,·nşınd; 01. 
. d .. ,f{n• pek kır.;a hır zaman a mu'• 

lltına 

~~u 
~ 
~! 
~let 
tiye 
~ 
~ğ,~ 

l< 
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Anasını Gör Aşk Yüzünden 
K 1 z 1 n 1 A ı Sevdiği kadı'!I karyolada UIJUTken 

11 '1ıı111111•"••11111ıııııı,," '""""ııı'"ıı"'"lll"""'""'"m"ııuııtmıı,11111""""""111'""11'"111'""'"111'"" "'"""'""'"111 .. ,111,"""'" Rakibi ve patronu o lan metresinin 
11~:.:;ııuuıı•ın•ıııı::~.:,~.11:11,~~.:.:,:.~ .. u~:~,~,~.~111~,~~'~""'111"''""~~~ .. ~~ kafasını keserek bir valize koyup gitti 
1 - Dü§er a.ma ağırlık kese dolusu o- 'T~ K i "/ k b ••t •• t "ki ... k l ""· ıır; ıso, 200, 300 altından aıağı 01 _ ,.~ a ı oca, u un azyı ere ragmen es ıgı 
~.o zaman koca torbayı korsun koy ~ kafayı nerege sakladığını söqlemiyor .. 
llıın.a.; gidersin Yorgancılar çarıısına -~· 
)~Ut Mahmutpaşadaki mobilyacı be -
~il:' ~ 1 • I Ran ara; lıralan pabr pabr sayıp a -
•rsın karyolasını, aynalı dolabını, tu -
~aletini, seze)yonunu ( ıezlong demek 
1
't:iYor), perdelerini, astarlannı .. 80 li
tactkla dokuz kubbeli hamam mı yapa
Cafo: a şekerim? .. · 

l<.em.ankaş yine kafa salladı: 
b' - Üzülme teyzeciğim, yatak odaııı da 
'~e raci olsun!.. 

Son karar şuydu: 
~ Yarın, nihayet öbürgün, Şahap 80 
tan hazır edecek. Teyzarum Maliye -

~e gelecek. Tenha bir kenarda, usuletle 
~'taları alacak. Hemen, çeyiz çimen 
da:ı·ikine b:işlıyacaklar. 
Damat Bey de paçaları sıvayıp Ak

~ay civarlarında bir ev tutacak; döşe
~ek, dayayacak; gelin odasını, yatalı 
asını kuracak. 

'al En a~ğr bir haftalık iş ... CeJecek 
~ı" .. lstağfurullah sah sallanır derler, 
ı x olrnaz. Gelecek çarşamba... Y oo, 
11'1alllıba hiç olmaz, netameli gün ... 
~ Önümüzdeki perşembeye Hafize yi
l't Pvf aliyeye uğrayıp bütün hazırlıkla -
~l\ tamam olduğunu öğrenin~ tutu -
d t'l evin anahtarını alacak .. Alelusul bir 
t~a gözden geçinnek elbette lazım ... 
~~Yl pe~ine takıp evi gönneğe gide -

er. 

b ln~alJahürrahman, hayırJııile öteki 
~l'§er ,_ - •• •• .. noeye yuz yazısı gunu ... 

•i l<:.eınankaş bütün bu te~Jiflerin hep
tı~' kemanssabık baş eğdi; göz kırp
, ha h d cı· Y ay e ı ... 

li<lfize, 
~ "- Eh, arbk bana ızın.. Şimdilik, 
l>~biye emanet ol iki gözüm! deyip a-

h kalkarken bir sakız daha çiğnedi: 
~ I:>ur, en mühim noktayı unuttuk~ 
td tiindüzleri kalemine gideceksin; 
~-acık evde yapayalnız mı kalacak? 
t~le bir cahil, tek ln~ına, kukumav 
t~r ~tura.bilir mi? •. Vallahi heyheyler 
1,. Itır... hter misin &anlıklara tutul -
~ıı. d 
~ ' ıı.ha ci,•an yaşında evham1ara, 

l'pı .... 1 ll •«ı ara uğrasın? •. 
de\l ·~seJe, hakikaten en mühim nok 

:~ . dıgı kadar da var. Şahap yine bıyrk 
111Yordu. Karşıki devamda: 

d~~ l<.u:ımın, Allaha şükür eteği belin-
i!' h k d" . ı· tııiıt ' .amarattrr; en ısıne ve aya ıne 

l11~'altık i,lerin, ortalığa ait bütün hu
Iİ~I\ hepsini aladan alaya başarır. Pi
~ • kotarma, bulaşık, çamaşır, tah -
ıı~· .~'1avel hakkı lazımsa, İşte bunla -
~~t~inden gelemez doğnısu •• 

......., tlınin ucunda: 
bt~· ben başında olayım, o cihetleri de 

•ıllı\ ho 
l)·. Ynuma dola!. demek.. 

d-11 
1 lırıi kıpırdatmasına vakit kalma -

.,:_ Şahap Bey: 

~l!t-h ~ezkur keyfiyeti ben peyledim. .. 
tiıı,· ~~ 'Valdcnin çıraklarından kul 

'bi ~it._ r hatune vardır! .. deyince ko -
S .. tı !aı>a oturdu. 

...._ lt~sü düşük ve yanm. ağız: 
1ıı,, ~k ala, orası senin bile<:eğİn hu

... ded· 
\>i~ ~·· 

....._ ııbneğe davranarak: 

Eski Şehzadebaşı (Solda: Osman Baba 
türbesi) 

daki arzun? .• Ve çabucak ekledi: 

- Vaz geçelim kına ge<:eainden. E
dacığınun görüp göreceği tek mürüvveti. 
Hevesi kursağında kalmasın diye, yal -
nız perşembeye mahsus olarak, rabıta
lıca bir ince saz takrmı getirtiverirsin 
değil mi arslanım? 

i ~kemlenin üstünde uyuşmuş, am -
bale olup çıkmış, cevap vermeğe, hat
ta kafa oynatmağa bile mecali kalmamış 
olan Şahapcık, yalnız gözlerini kırpar
ken, beriki en can alacak yeri deşti: 

- Sevgili kancığına her akşam ge -
lecekııin bittabi! •. 

Bu söz, biçare adMm 
büsbütün abklatmıştı. 

sendeletmiş, 

Sü]eymaniyede karısı, iki de çocuğu 
var ... Her akşam ~vinden nasıl gaybu -
bet edebilecek? •. 

O saniyeye kadar kördüğümün bu 
noktasını hiç aklına getirmemişti. 

Arada bir (bir ahbabın kınagecesi 

var! ... Bizim müdürün sünnet cemiye -
tine davetliyim!.. Usküdardaki halam 
esirifiraşrnış, yoklıyacağım! ... ) gibi ma
vallar okuyarak, bir iki arkadaşile be -
rabcr Macuncuya, Şekerci sokağına ve
ya Beyoğluna vurur, felekten gece ça

lardı. 

Edayı nikahlamağ3 kalkışırken de, 
(bermutat evi sallanın, bir yalan ktvı -
np oyalarım!) demiş, fazla derinlere 
gitmemişti. 

Hafize herifcağızın perişan halini se-
zince, bıçağr kemiğe dayandırmamak. i-
çin, alt tarafını artık kurcruamadı •• Bil
mem kaçıncı defa olarak: 

- Şimdilik Rabbiye emanet o)!.. u 
basıp dükandan çıktı. Rengi akçıllaş -
mış mor feracesinin eteklerini uçura u -
çura, bayır aşağı Aksaray caddesini tut
tu. 

Bir hafta evvel Varşovamn en aris· 
tokrat bir mahallesinde tüyleri ürperti• 
ci bir cinayet ika olunmuştur. O gün
denberi efkarı umumiyeyi büyük b\r 
heyecanla saran bu cinayetin, bir aşk 
faciası olduğu meydana çıktı. Varşova 

gazetelerinin, tafsilatını uzun uzun. yaz 
dıklan bu facianın esası şudur: 

Varşovanın en büyük zenginlerinden 
ve piyasanın da en muteber tüccarların 
dan 38 yaşında İgnat Kazanki isimli 
bir zengin, bir senedenberi Luiza ismin· 
de bir kadınla metres hayatı geçiriyor
du. Evli olup kocasmı terkettikten son
ra zengin tüccarla yaşıyan Luiza 28 yaş 
lannda çok güzel ve güzelliği nisbetin
de de süs ve mücevherata düşkün bir 
kadm olarak tanınmıştı. Luizayi tanı• 

yanların söylediklerine göre, kadın bu 
düşkünlüğü hatta hastalık deretsind~ 
bir ipailaya bile vardırmıştı. 

Luizanın kocası bir sene evveline ka
dar İgnat Kazanki'nin ticarethanesinde 
muhasiplik hizmetinde bulunan 30 ya
şrnda İvan Novak iı:minde bir gençti. 
Karısı bir gün kendisini görmek için 
çalıştığı daireye geldiği vakit tüccar 
Kazanki ile tamşm:ştr. Bu ilk tanışma .. 
yı takip eden bir kaç tesadüften sonra 
Luiza zengin tüccarın tuvalet ve mü

cevherata olan iptilasını temin edeceği
ne kanaat getirerek günün birinde ko
casının yuvasrnı terkedip kaçmış ve he
men ertesi gün zengin Kazanki Luizaya 
mükemmel bir apartrman kiralamıştı. 
Kadrn kocasını terkettiği günden itiba
ren orada yerleşti. İvan kansının ken• 
disini terkettiği ilk günler nereye git
tiğini anlıyamanuştı. Bunu anladığı da
kikada Kazanki'nin ticarethanesindekı 

vazifesinden istifa edip çekildi Aradan 
günler geçiyor ve herkes İvan'ın kansı
nı unuttuğunu zannediyordu. 

Halbuki 1 van karısını çok seviyor ve 
Luizayr bir türlü unutamıyordu. Mane
viyatı bitkin bir halde daima karısını 

elinden kapan eski patronundan inti
kam almak çarelerini düşünüp duruyor• 
du. Karısr kaçtıktan sonra bir gün bi
le çalışmağa muktedir olamamıştı. 

Nihayet geçen hafta pazar akşanıı 
eski patronundan intikam almak içi:ı 

hazırladığı planrm tatbike karar veri
yor ve ayni gece tedarik ettiği büyük 
bir bıçağı paltonun altında saklıyarak 
Luiza ile sevgilisinin oturdukları apar
trmana kendisini kimseye hissettirme
den girmeğe muvaffak oluyor. 

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

Zavallı Şahap, şekerci Tıaıhir ağanın 
dükkanında, çökük ve düşük halde, bir 
hayli bıyık çiğnedikten, ense kaşıdık . " 
tan, pannak çabrdattıktan sonra, san • 

!van apartımana girdiği zaman gece 
çok ilerlemişti. Luiza yatak odasına ce
kilmiş uyuyordu; Kazanki de salonda 
ticarethanesine ait mektuplan yazmak
la meşguldü. İvan'm salonun kalın per· 
deleri arkasında saklı olduğunun far · 
kında olmadrğı için rahat rahat yazısı
na devam edip duruyordu. 

1 van bir senede.nberi kendini yakıp 
kavuran intikamını almak için en mü· 
sait dakikayı beklerken ansızın perde 
arkasından frrlayrp elindeki palayı biı 

yıldırım süratile eski patronun yazıma· 
sasına eğilmiş olan boynuna indirdi. 
Bu kuvvetli vuru~tan Kazankinin kafa. 
sı vücudünden aynhp masan:n üzerim 
düşmüştü; vücudü de salonun döşeme· 
sine yıkılmıştı. 

!van en ufak bir telaş ve korku ese· 
ri göstermeden kopardrğı kafayı orac1:.ı 

bulduğu bir ufak valize yerleştirerek 

beraberine alıp geldiği gibi kendini kim 
seye hissettirmeden savuşup gitmişti. 

Gece yansını il:i saat geçmişti. Lui· 
za uyanıp da sevgilisinin yatmamış ol · 
duğunu görünce salona gidip ne yaptı
ğınİ görmek istedi. Salonun kapısını aç
tı; yazı masasının üstünde kanları gö
rünce haykırarak ileriye doğru bir iki 
adrm attı ve ayaklan sevgilisinin başsız 
vücuduna takıldı. Kadın müthiş bir çığ
lıkla olduğu yere-yuvarlanmıştı. 

Komşulardan bir :iki kişi bu çığlığı 
işitip polise haber verdiler. Gelen pcM 
lisler ve çağırılan doktorlar Luizayx a
yılttılar, fakat cinayete dair hiç bir taf 
silat alamadılar. 

Bütün şüpheler Luizanın kocası üM 
zerinde oplannuştı. Onu yakalayıp ge
tirdiler. İlk isticvabında cürmünü itiraf 
etti. Bütün tafsilatiJe yaptığı cinayeti aıı 
lattr; yalnr her türlü tazyiklere rağm.en 
alıp götürdüğü rakibinin kafasını nere
ye koyduğunu bir türlü söylemedi. İva
nın yakında cinayet mahkemesinde mu
hakemesi olacaktır. 

Sadakai 
En iyi 

K. 

Fıtır 
iyi 
K. 

Buğday 14 12 
Arpa 19 00 
Üzüm 100 84 
lstanbul müftülüğünden: 

Son 
K. 
11 

00 
60 

Hava kuvvetimizin yükselmesi ve 
artması için her türlü yardımın yapıl . 
ması ytrrt borçlarımızın en ileri gelen
lerinden bulunduğu gibi bugün diğer 

milletlerin de kendi varlıklarım korumak 
için durmaksızın hava kuvvetlerini aı t
trrmakta oldukları görülmekte oldu -
ğundan bu bapta Diyanet işleri başkan
lığından verilmiş olan fetva mucibin · 
ce sada.kai fitir ve zekat ile mükellef o
lanların Türk hava kurumuna yardım -
da ve bu suretle Ana yurda hizmette 
bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilan 
olunur. 

işaretler: ------------------

Cinayet 

Zaharof'un şoförü 

Zaharof'u 
mirasçlları 

fı,firastan kımler p 
koparmak istiyor{ 
Bazil Zaharof öldükten sonra 

sına talip olan bir çok adamlar 
Bunlardan biri, Londrada kund 
Hiram Barent, Zaharof'un oğlu 
nu iddia etmektedir. Aslen Li 
olan bu adam Zaharof'un Rusya 
lunduğu zaman dünyaya geldiği 
!emektedir_ 

Zaharof'un parasından pay 
mak istiyenler arasrnda hısım 
srndan olmıyanlar da var. Çünk" 
hur milyot1er vasiyetnamesinde, 
tinin yarısının, kendisile beraber 
bugün fakir bulunanlar arasında 
edilmesini söylemiştir. 

Zaharof'la beraber calısan 
miihcndisler, sermayedarlar varc 
kat, milyonerin bu vasiyctnam 
istifade etmek istiyerek ortaya 
lar arasında bir de şoför bulunu 

Bu adam, on iki sene Zaharof 
rinde çalışmıştır. Bu itibarla, o 
harof'la beraber calışanlar., ara 
receğini iddia ediyor. 

)~ '~ bana izin ... Şimdilik Rahbi-
1~, net ol! .. deyip adnnıru atarken, 

dur-du • 

ki hutahktan kalknuş gibi ayaklan sür. 

çe sürçe, dermansız dermansız, Koska 
yokuşunu hrmanmağa başladı. 

Kanı kan a mı yı ama 
'1\1 . 

~l\ h.,!, lalı bir biz bunamıc.rz, Mühim -
~ -.. ı.ihi 'S 
ıı.,,ıl· ıntnini unuttuk. Yavrucak tel 
~llıt~ takınacak; köşeye oturacak; sen 

Caddenin kalabalığı siınirine doku -
nuyor, tenhalardan yür-ümek istiyor · 

du. r ifa • ~il; C\lt ııreceksin; paralar serpecek - ( Ar7"..;ısı var) 
bqll\i~ilrna da güvey gireceksin. •• An---------------
ıq~k\iııe as~h?-na mis gibi düğün derler. yarım insan 

• 1?., C a aha, eş dost davet edilmez 
~ ... u etenler yiiz yazısı günü, paça yaşıyor·' 

>t-ı-. &ofra. d ilA "~< Ya oturmaz mı, zer e p av 
~~ lll.i? •• Bu yemek bahsi nasd ola - Amerikada yapışık iki kardeşten bi-
~lı ... s 
~· trıı.1}' 1

°nra, yüz görüınlüğünü de u - rinin öldüğünü, ötekinin yaşaması için 
tı-~ıt!l' '\::· Bugüne bugün, değil ba - de kendisini cesetten ayıran bir ameli
( ~a~ ç kocadan arta kalmış kart<>- yat yapıldığını yazmıştık. Vücuduma· 

ı llal~r hile, yiiz görümlüks;,iz ko • yarısı demek olan kardeşinden ayrılan Londrada Hayvanlar bahçesinde yt:-
S~~ .. 'Ve kat'a kabul ebniyor. Simplicio'nun da hayatından end,işe e- · ni görülen bir kuş. Daha geçen hafta 

' Utıı.eyrizca..ö-rz, artrk bitik hal dilmekte idi. Afrikada avlanan tu uzun gagalı hay-
tıı...' l\il Son gelen halıerlcre güre yarrsmr vanın bir protesto makamında olar:ık 

~·""'' ff~esi rnünasip gördüğünüz gibi kaybeden adam mükemmelen yaşamak- derhal açlık grevine başladığı haber ve-
ı ,ı ... .. 
~ ~:· M sarfedince, Hafize şin> tadır ve sıhhati çok iyidir. Yalnrz, ame- rilmektedir. Fakat hayvan mürebbivr-

Haftalardanberi, güneşli, aydın -
lık cenup ufukları önümüzde kanlı, 
tanklı, süngülü, kelepçeli, hapisa -
neli ve iniltili bir levha halinde uza
nıp gidiyor . 

Sancak sokaklarmda artık deh -
şet nöbet bekliyor. Cinayet, tehlike 
ufuktan ufka bir rüzgar gibi savru -
luyor. Kapılarm, duvarların ardında 
bekleşen insanlar insanlığın en basit 
hakkı olan hayatlarından emin de -
ğildi~ler. 

Ölüm insanların sırtında kanat 
çarpmaktadır. Sancak sokak.lannda 
mitralyöz ve süngü hürriyetin üstü
ne asıldığı bir çarmıh h:ılini aldı. 

~c:ıdri Ert 

suniyetini ta~ıyan müthiş bir 

arabasıdır. Bu arada verilmi" 
muahedeler birer yaralı, her _ 
dan kan fışkıran birer cesetti 

921 de denmi~ti ki; San 
muhtar idaredir. 936 da yirı 
ki Sancağın muhtariyeti esas 
rinde onun tevsii esasını kon 
Biz Sancağın istiklalini i!.tiyor 

kat. günler bize 9 21 de vaa 
§eylerin değil, en basit İnsan 

rınrn ortadan kaldırıldığım, 

tii koloni idaresinin tatbik e 

nı anlatmaktadır. 

Sancaktaki otorite kfığıtla ' ~~aradı: liyattan sonraki ne!;ahat devresini ge -
1 

cilerinin bütün ısrarına rağmen onu aç 
__ .._ __ _,.;::_..~~~~~~~~~~·~---.l-__._. __ ~._,.._,u _________ ~~~~~~~-1-:L----'~~~~------...._..._~~~~~~-----....._, ...... ~~-~-~~L-·~-~-------------.T: -•!.L,l. __ - _.:.__ L-
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ç -ırıyoruz 
öCLE NEŞRİYATI: 

_________ ....... 
Eg. 

(Gürcü hikayesi) 

rlinotvlli'den 
Saat 12,30 PJa.kıa Türk musikisi. 12,50 

Sancakta Türklere yapılan 

Tazyiklerin durdurulması için kati 
bir emir verilmelidir 

Havadis. 13,05 PIA.kla hafif müzik. 13,25-
14,00 Muhtel!! plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 PlA.kla dans musikisi. 19,30 

Spor mllaahabcleri: Eşre! Şefik tarafından 
20,00 Caz heyeti. 20,30 Vedia Rıza ve arka 
de.şları ta.re.tından Türk muıılkiııl ve he.Ik 
şllrkxları. 21,00 Orl<estra: 

Donanmamız 
geliyor 

(Vsyanı, ı incide) 

refine dün büyük bir ziyafet verdi. Ve 
bu ziyafet çok derin bir samimiyet h"l

vast isinde geçti. 
Birlik reisi B. Zarifis, söylediği nu

tukta dedi ki: 

''Şimdiye kadar vuku bulan temas
ların pek yakında iki memleket gazetl!
cileri arasında Slkr bir iş birliğini geti
receğinden ve Belgrat ve Bükreş mes
lektaşlanm·zla birlikte Türk ve Elen 
matbuatının Balkan antantı ideallerinin 
tahakkukunu göreceğinden eminim . ., 

Bundan sonra mebus B. Ulug filo
sunun dost ve müttefik Elen sularını 

ziyaret edeceğini duyan Türk milletinin 
hissetitği sevinci anlattı. 

B. Nizamettin Nazif de iki memle
ket arasmda başarılan dostluk eserini 
iki memleket matbuatının ikmal ettne
si rn.zrm geleceğini söyledi. 

Atina, 3 (Hususi) - Gazeteler kra
lın Yavuzu ziyaretine dair bir gok taf
silatla doludur. Kral denizcilerimizde 
gördükleri intizam ve ehliyete hayrar. 
kalmış ve kendilerinin milli elbiselerile 
oynadıkları zeybek oyunlarım fevkali
de alktşlamı§tır. 
BAŞVEKiL MEBUSLARIMIZI 

KABUL ETTl 
Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Basbakan B. Metaksas, ha.Ien Ati

nada bulunmakta olan Büyük Millet 
Meclisi reis vekili Nuri Conker ile üc 
Tür!: mebusunu kabul etmiştir. Nuri 
Conker ve diğer mebuslar Elen Başba
kantna Türkiye elçisi Ruşen Eşref O'
naydm tarafından takdim edilmiJ ve 
hasbıhal gok samiınl bir surette C<!!r~ · 

yan eylemiştir. 
Baıhakan bilahare Türk gazetecile· 

rini de kabul eylemiştir. Türk gazeteci
leri, aynca filo kumandanı amiral Sa
kallariyu tarafından da kabul edilmi~
tir. 

... tl'ltllfPl1SU'1tltllhfllMlltttl1d.!ft'llltW"1•11,,...,._lrlQtlRI,., ................. 

rirıde yazılmış olan vaatlerin hiç bi
rini tutmamı~trr. · Tutmadığının son 
delili. son intihaptır. Bu intihapta o
toriteler cürmü meşhut halinde ya -
knlandılar. 

Suçsuz Türk1erin kapılarını üs • 
tüne kapayan hapisaneler hala bir 
cürüm vesikastdır. Esirlik fermanını 
imzalü.mak için tıpkı esir 0 Jeynos'' 
gibi dağlara çıkan ve hala dağın hür 

havasını teneffi.is eden insanlar var
drr. 936 nm lspartagüs'ü dağ yamaç
larında, funda diplerinde gizli, gizli 
nefes alabilmektedir. 

Cenup hudutlarımızda bizim gibi 
konuşan insanlara bizim gibi konuş· 
mıyan ar tnrafmdan yapılan tazyik, 
muasır bir Bahil esaretini tekrarla • 
maktadır. Babil esaretini mazur gös
t recek sebeplerin başında küçük 

) a h t ih yılları ve beşerin olgun -
lcısmıyan zekası ileri sürülebilir. 

Halbuki Sancakta başlıyan Ba-
b"l esareti "hürriyet" ve m-
snn hnklunın tanıdığı, ve bu 
hakkın tanınması için kavga -

1F 
ransa hükumetı Iskenderu11 
meselesini Milldter Cemi)' etin(: 
götürmek arıosunu gösterdi; 

Türkiye büyük bir hüsnü niyeti~ 
Fransanın bu arıusunu yerine getire. 
rek yapılan teklife !.uıışı muvafak.ı~ 

cevabını verdi. Şimdi Sancak ,·aziye. 
ti, cemiyetin şubat toplantısında te~-

1 - Suppe: (Ş•m delikanlı) uvertür. 
2 - Beethoven: (Möni.:!t). 
3 - Moskovaky: (Gitara.). 
4 - Strau88: (Çingene baron) operetinden 

parçe.lar. 
5 - Pinsutt: (İl Llbro saııto-Tiriyo). 
Saat 22,00 PHl.kla Rololar. 22,30 Ajans ve 

borsa. haberleri. 23,00 Son. 

kik \·e müzakere ediiecektir. Orad ı ~--·--------------; 
her iki tarafm iddiaları lmrşılaştırı . B Q R SA 
Jacakbr. :Meselenin snllı yolu ile lıa!I; 
çareleri aranacaktır. 

Biz, Fransanın bu suretle Millet 
Ier Cemiyetine gitmek teklifini ya 
parken samimi olduğuna kani bulu 
nuyoruz. Daha doğ~·usu bu teklif;, 
Türkiyenin hakkını te:slim yolunda 
Fransa tarafından gbsterilmiş bir ıt 

dun olarak telakki ediyoruz. Bunu~t. 

la beraber İskenderun ve Antakya. 
dan her gün gelen yeni haberler, 
Fransanın bu vaziyeti ile bir nevi te. 
zad teşkil etmektedir. Bi1has'.'3a Lilb 
nan ile Surirede yapılan intihaba~R 

mutlaka İskenderun n Antakyahla. 
rın da iştiraklerini temin için uğra. 

ştlmasına \'e halk üzeıinde akla v<: 
hayale gelmiyecek taz'.\·ikler yapılma 
sına mana vermek mümkün değildir. 

Fransa Sancak m()seleslni Millet
ler Cemiyetine havale etmiş midi!" 
değil midir? Etmişse bu hususta Mil . 
Jetler CemiyPtinde bir karar verilln. 
ceye kadar Sancağın hkukt ve siya-si 
vaziyetini değiştirmemek zaruri bir 

3 . 12 936 

ED:t.alarwda ytld.R lfarcW olan.lar, l1ı.e 
rtnde mutLmele gorenlı.rd!J. Ha kamlar 
Aaaı 12 de kapan11 utq f1.Yııtlıtr1ıuı. 

.... A H AL A R 
• Sterltn 'lH • Şil!n Avua 
•Dolar Lill - turya ~8. -

•Frank 117- •Mark l!8,-
•Liret 1:11.ı.- •Zloti ili l>lı 
•Belçika FT ... ö.- • Pengo ~-
•Drahmi !ii.- ·~y 1•.-
• lsviçre FT r80,- •Dinar bU,-
•Leva !ti,- Yen 
•Florin t>8,- •Kron tsveç 82 -
•Kron Çek. ~O- •AJtm 99:! -
Pezetş •Banknot ·••2 

CEKL E R 

• ı.on<tra 616 - • Viyana • 24b 
• Nevyorlr J,7l-I ~ • Madrtd 7 4.<\I~ 
•Parti 17 Hı • Berlln l 9,5 1 

• Mtltı.no lb.1266 • V&r§Oft +.27 
•BrUkseJ 4.7 J!'ıl • Budapeote 4.l:lı2~ 

•Atına 8'3 79,7 • Bfl.k:1'et 1tı861 f> 

• Q!neTn iHf:IU • Belgn.d 1!4 491:> 

• Sotya ııı.lldb • Yolı:oh&ma 2 777ô 
• Amsterdlun ı.•6~4 • M<>l!kova 2t87a 
•Prağ 22 bi • StokbobD H.14Bb 

netice değil midir? •-----------------• 
Hakikat bundan ibaret olunc.J E S H A M 

İskenderun ve .Anta.kyada intiha_ 
bat yapılmasında ısrar edilmekle is. 
tihdaf olunan maksat ne olabilir? 

Evet, Leon Blum hükumetinin bu. 
günlerde bir çok dah<ıi ve harici m~Ş

• iş Bankası ıo 20 
MUn:ıesau A 2L ' f> 

Reji ~o 
Şlr. Hay,ty -.00 

"' Merkez Bo.nk f:S-
O. f3lgorta ,1)) 

t'ramva) 11,~ı 

Çimento ıs.o~ 
Onyoe OeL iJ.UO 
Şar~ Del J.00 
Balya ,IXJ 
Şark m. llC7A 1 !Kl 

gullyetleri olduğunu biliyol'Uz. Bu•----------·------• 
Ponomonb 9-40 l'ele!on .00 

kadar mühim mesele1erle meşgul e
lan bir hükumetin Sancakta cereyarı 
eden ve Türk - Fr.ı11sız dostluğunu 

ihlal eder mahiyette bt:lunan hadise. 
lerle yakından alakadar olamama.s1 
ihtimali vardır. Eğer Sancakta ya 
pılan intihabat ile lfatay Türklerinin 

latlkrazlar Tahvlllar 
• 1983 T.J5(1r. 1 ~2 70 &:ıeırtrtk -.-
• • • • n tı nr, l'n.mY&J tsl,70 

• . .. m ~2.:ı tlıbtım ı.oo 

tetık.Oahlll 9,ı,ö Anadolu J ~070 
S:rgenf I8tlk. ıJ6,W Anadolu n .0.70 

192R lı M "-n&Joı u m HlU 

S.Enunım 10 ı !.lö * Mtlm..ntı A .~.7. 
uğramakta olduklan ağır muamele . ._ __ , ____________ _. 

Jer, insanlık hukuku iJe telifi kabil ~-----111!"""----ı-----. 
olmıyan tazyikler sadece Fransız dt:. oUMA Cumartesi 

legesi Düryonun şa:ısi kararı ve te. Takvim 4 I. Kil. 5 ı. KA. 
şebbüsii ile oluyorsa. resmi salahiye. =======ll9Ranıaze. 20Ramazaı 
tini tecavüz eden bu ~dam kanuni va. uun dotuau 7 08 7 09 
zlfe hududuna abnm:ıl:dır. OUn batlfJ fti,41 t6,4I 

Sözün kıgasr, Türkiye efk~rı umu. Babab naınu:ı 6,00 6 00 
ntiye3i Fransadan b~r hareket bek!i. ogıe ııamazı 12 O-t 12.05 

r.rdndJ D&ııle.%1 14,28 Ii,28 
yor. Suriye komiseı·liğ'i vasıtasile A.kş8.Dl oş.ınuı 16,41 t6.-l ı 
Sancaktaki Fran~ız dt'legesi Düryo. Yatsı DADl8ZJ 1819 18 19 
ya: lmaıüı 5 2.3 5 24 

1 - lc;kenderun ye Antakyadaki Yılm geçen g1lnlerl 8~~ 323~ Yılm kal an günlen '" .., 
intihabat muamelelerirı:n olduğu yer.~'-------.ı.----------.: 
de bırakrlması, 

2 - Muhtelif vesilelerle Sancak 
Türkleri üzerinde sililhlr veya silah
sız olarak yapılan tevkiflerin, tnzyi~(. 
lerin, hapisleıin, işkencelerin dur. 
durulma~:ır için katl bir emir verilme. 
sini istiyor. 

İskenderun ve Antakya denilen 
yerler Türkiye hudutlarına bitişiktir. 
Buralarda zulilm ve işkencelere uıt 
rayan üç yilz bin Türkün her gün ç1. 

· kardıkları f eryadlar, hududun b()ri 
tarafındaki kardP~lerinin Ye akrah·ı_ 

lannın knlplerini nnrcalam·aktadrr. 
Bu ac1klr vnziveti zanıri icapları ih 
mal edilecek olursa tahiiclir ki bütf\n 
mesmlivet Fransız hükumetine Rft 

olacnkt.ır. 

ASIM US 

iktisat Vekaleti Maadin Uınum Mü
dürlüğünden: 

Balıkesir vilayetinin Merkez kazası 
içinde Küpeler nahiyesine bağlı Bahçe
dere köyünde §imalen: Yarımca tepe• 
den başlıyarak Bahçedere köyU camiine 
hattı müstakim, Şarkan: Bahçedcre kö
yü camiinden Kızıl tepeye hattı müsta
kim, Cenuben: Kızıl tepeden Koca Gök 
tepeye hattı müstakim, Garben: Koca 
Göktepeden hudut başlangıcı olan Ya. 
rımca tepeye hattı müstakim ile çevril
miş altı yüz sekiz hektar arazide Şakir 
Yorulmaz ve arkada§ları tarafından a
ranılıp meydana ç1karrlan Krom madew 
ni, yığın halinde bulunması haoebiyle 
60 sene müddetle adı geçenler uhdesine 
ihale kdmaca~mdan Maadin nizamna
mesinin 36 ve 37 nci maddeleri muci
bince bu bapta bir gO.na itirazı olanla
rm 19.10.936 tarihinden itibaren iki ay 
müddet içinde Ankarada İktisat Veka
letine ve mahallinde makamı vilayete 
bir istida ite mi.iracaat eylemeleri llizu-
mu itan olunur. 

Türkçeye. çeviren: 
rliYAZi AHMET 

Aldığı cevap çok kısa idi. Y ason · ı 
''Ne yapayım. Seni almama müsaade 
etmiyorlar. Gelmemden ne fa~da b~ 

1 lacaksın. Beni unutman hepsmden ı~ 

yidir.,, 
Kristine bu mektubu alıp okuduğu 

vakit ağlamadı. Bir an gözleri hiç bir 
şeyi görmez oldu. Sonra: 

- Demek hepsi, bütün yeminler, 
sözler, vaitler hep yalan ..... bütün dün · 
ya yalan .. diye söylendi. 

Günelr geçti ve köyün güneş yüzlü 
kızının gebe olduğu duyuldu. Babası, 
kızını öldürmekten başka çare bula 
mıyordu. 

Annesi dua ediyordu: 
- Allahım Kristine'yi öldilr ve ben 

onun ölUmü için karalar giyeyim .. 
Fakat ne baba kızını öldürebildi, 

ne de Allah ona kıydı. Güzel, nur topu 
gibi yavru ise bu evin içine bir ölüm 
havası getirdi. 

IV 

Günler geçiyordu. 
Bütün köy, hep bu meselenin de·li

kodusile meşguldü. Ne Datia, ne ek 
Marika komşularile konuşamaz olmu~· 
lardı. Herkes onları tahkir ediyor V".! 

kazara mukabele edecek olsalar: 
- Oh, oh .. bir de söz söyltiyorsun 

Güzel kmnı evinde saklamaktan da H 
tihar duyuyorsun. 

Karşılığını alıyorlardı. 
Her evde Kristine konuşuluyordu: 
- Olur şey değil. Kız işini pişirmiş, 

bizim bir şeyden haberimiz yok. Bir rle 
fa da görülmemişler .. 

- Şimdi hiç bir şey olmamış gibi de 
xaşıyorlar. 

Bunlara benzer neler de neler... ve
hepsi Kristine'nin kulağına geliyordu. 
Onun için ne kiliseye, ne ana ve baba· 
sına yardım için tarlaya gidebiliyordu 
Bütün günleri evde beşik sallamakta ge 
çiyordu. Çok defa kendini öldUrmeği 

düşünüyor, fakat yapamıyordu. Ht~!" 

gün istediği ölüm ir.e kendiliğinden ge!· 
diği yoktu. 

Babası da ondan az üzüntülü değtl-
dl. O da biltUn köylünün yüzünde:ı 

dlişmUş, başı önilne eğile geziyor, ağır 
m bıçaklar açmıyordu. Evde bir ka ç 
kere kızının ağladığım duydu. Bir de 
faııında: 

- Duymıyayrm, dedi ağladığım, za. 
ten deli gibiyim, Allaha yemin ediyo· 
rum, ki bir gün öldürebilirim. O
nun için ıseııini duyurma bana. 

Datla'nin çdk defa Kristine'nin sa · 
çını başım yolduğu da oluyordu. 

Kristine bütün bunlardan sonra ken 
dine hAkim olamıyor: sesinin duyulnr
yacağı kö§elere kaçıyor ve söyleniyor 
du: 

- Ne yapayım, göz yaşlarım 
muyor. Ağlıyabiliyorum. Onu da 
giyorlar. 

dur 
e&tr-

BUtiln köy içinde onu tesetli eden 
bir kız vardı: Mariane. 

- Ne yapalım, diyordu. Allah böy 
le yazmış. 

Mariane ona elinden gelen her şeyi 
yapmak it:ıtiyordu. Fakat ne yapabilirdi! 

Bir gün gene onun evine geldi. Kri11 
ti nenin gözleri ya§b idi: 

- Kardeşim, dedi. Bira« kendint 
gel, d·şarı çık, konuş, öleceksin bu hü 
zünle. 

Kristine gülümsedi: 

- Beni ölüm bile kabul etmiyor!. 
- Onu bırak, biliyorsun bugün ben 

niçin geldim. Diln teyzemin evinde ı. 

dim. Orada Sonyavı gördüm. Biliyor· 
musun Sonya kimdir? 

- Hayxr .. 
- Teyzemin ev•ahibinin ktztdrr. Ko 

- Elbette, yalmz yarın gideliı:tı· 
il(. 1(. "' 

Öbür gün Kristine annesinden !!'. 
saade aldı. Mariane ile Sonyaya gittµ 
Genç kız döndükten sonra düşün 

idi. Eskisi gibi ağlamıyordu. 
Yason, başka bir kızla evlemrıi, 

Kristineyi hat:rlanuyordu bile. Bir 
ona rastladı. Yeni kansile beraber 8 

geziyorlardı. Tam önlerine geldik! 
zaman Yason görmemezliğe geldi. 

Kristine sabredemedi: 
- Alçak, adam diye bağırdı. Yal 

cı .. 
Yason kızardı. Karısına karşı v3 

yeti kurtarmak lazmıdr: .. 
- Kimdir bu deli kadın .. diye s0 

lendi. Sonra: 
- Hey .. 

ğlrdı. 

Karısx: 

ne istiyorsun? .. diye 

- Aldırma, kimbilir derdi nedi 
dedi ve at·nı sürdü. Uzaklaştılar. 

"' "' il(. 

Bir akşam üstü Kristinenin gürıl 
dir yaşlanmıyan gözleri gene kı.tl 
mıştı. Hıçkırarak &ğlryordu. Çocuğıl 
kucağı~a almıştı. Onunla konuşuyor0 

- Ne istiyorsun benim günahsrı 
zım? Ne gülüyorsun. Hala anlanııY' 
musun, ki annen sana hiyanet edect 
Bugünden sonra artık onun merrıes 
ememiyeceksin. Onu bir daha göreoıi1 

ceksin. Bu son görüşündür. Yetirrı ~ 
hyorsun arhk. 

Kristine bu sözii söylerken ken° 
tutamadı. Gene hrçkırmağa başladı· 

Mini mini yavru annesinin, ne • 
layışr, ne de sözleri onun dudakla 
daki tatlı gülüşü değiştiremedi. J{rİ 
ne yavaş yavaş beşiğine götürdü \ 
tırdı. Çocuk biraz sonra uyumuştı.t· 

Akşam oluyordu. Babası öküz s 
basile geldi. Sofra kuruldu. Yeme~1 

sonra Kristjne çocuğunu beşikten ~ 
dırarak gezdirmeğe başladı. Yavrı1' 
uykusunu atamamı§ olacak ağtartı" 
başladı. 

Marika: 
- Allah t.::ahretsin .. diyordu. Sa~ 

tanberi ağlıyor. Bıktım artık. 
Datia homurdandı: 

~·f 
- Bana bak, diye kırına t.ıağ 

Sustur onu yoksa ikinizi de kapı d~ 
atanm. Yorgun yorgun sizi dinliye' 

değilim. /' 
Kristine acı acı güldü ve cevaP 

medi . 
eV 

Etraf ölüm sükutünc dalmış. ır 

herkes uyumu§tu. Uyurruyan )'9 

Kristine idi. Eşyalarxnı bir bohçarı1~ 
çine koydu. Yavaş yavaş beşiğe .~ 1 
taştı. Üç defa çocuğunu son defa oP 
Sonra: ~ 

- Allaha ısmarladık güzel kıt·. 
ti, artık herşey bitti. diye söylerıd1·c 

Ayaklarının ucuna basarak e'I~ 
çıkştı. Bahçe kapısında durakladı· 
döndU. ,.~ 

- Bir daha seni de göremiyece;, 
diye mmldandx ve karanlıklarda 
boldu. jl 

Gece yarıstnl geçmi§ti. Çocuk 
11 

mağa başladı. 

Marika: oC· 
- Kristine, Kı istine. gene r 1r 

ağlıyor .. dive bağııdr. Fakat ce""1P f 
ren olmadı. Çocuk cırrlığ· gittil,çf' r 

ıktl· tırıyordu. En niha ··etMarika ka 0~ııl' 

zmın odasına gitti. Yatak b~~bf·rl 
Dıı-anya çıkmışır. di,-e dü§ünd0 • 1•11~ 
bekledi. Sonra bah~e kapısrna ··tii t 
Kapkaranlık, zifiri bir gece. 0 

tabiat... ·nf) 
( A r1>nS1 1 

Oıküdar Hukuk Hakim1iğinclc;;1ı1; 
Göztepe birinci orta sokak 8

1 
ıı> 

).z L'1 ·~· rah hanede sakin MUrvet Den l ... ııı 
a Cı ıf 

hanede sftkin koc~sı Osman d L'1 ı:1., 
e e •Al' 

açtlğı ihtar davasının cereyan c1e"Jl't 
hakemesi sonunda kanunu f11C i\Ôıl(I, 
132 inci maddesi mucibince ttl jtilıl~ 

. deL'l tr 
aleyh Osmanın tebliğ tarihın ıe e1 6' 

lar yapıldığı, giyotinlerin insan hak
kını tanıtmak için yine insan kanı 
içtiği ve hiirriyetin bir bayrak halin
de ufuktan ufka koştuğu ve hakkın 
bir şule gibi bir asrın kapısını açtığı 
bir devirde ve bu devri idealize eden 
!!- r.~1.,:-r:- -frr..i önünde olup bitmek
tedir. 

S..ncakta olup biten hadiseler bi

zi yalnız insan olarak, hjesi bakım • 
dan de8il; vaadedilen beynelmilel 

haklnr bakrmmdan da alakadar eder. 
Biz bir taraftan Sancağın istiklalini 
Milletl~r Cemiyetinde müdafaa ede

lim. Fakat her sevden önce bu cina· 1ı 
yetlere niheyet vermeli, Sancakta --~~~-----------

oy:mnan kanlı oyunun perdesi nrtıkl !!"' --DE M Q S T E N 1 
ebediyen inmelidir. :)ün ve : ann tercü~ külliyatındandır 

Kanı mutlaka kanla mı yıkama ~ Fiyat1 35 kuruştur ı 

casmdan kaçmış. Tlf1ı:ı denen bir se 
birde ya!!ıyormuş. Görsen rıe iyi, ne gii
zel elbiseler giyiyor. Seni anlattım. Ne 
yapıyor, ne dil'5ilnilyor, dedi. Kendisini 
öldUımeği, dediM Güldü. Ne münas~· 

bet dedi. Burada oturamıyorsa . başka 

yere gitsin, orada yaşasın, dedi. Beril· 
ber götürmeği kabul eder misin?. diye 
sordum. Memnuniyetle kabul edeceğini 
bildirdi. !ster misin onunla gitmeği?· 

J{ristine bir an diicoiinrlü. Sonra: 
- Ben' kendisilc görü§ebilir miyim? 

diye sordu. 

ren bir ay zarfında evine avde;,11ıı lıl' 
tik vazifesini ifa etmesinin iht~ cıtô ( 
11.936 tarihinde karar veri1rrı1Ş t11~&6V' 
ğundan müddeialeyh Osmanı~ttle~ ~J 
ti mezkfire zarfında evine dö t11e~ 
zumu mumaileyhln ikametgah;l111ıı!· 
olması hasebile ilanen tebHğ 0 

9491) 
(V. No. 1 

Jıdır? 



Bir kal)ıp daha I 
. , 

Siirt mebusa Mabmat 
Jün akşam hayata 
gözlerini Y\Jmdu. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasrtıan aşağıda yazılı (7) grup 
malzeme her grup ayrı ayrı ihale edi imek üzere hizalarında yazılı gün ve 

saat!erde Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksilt -
me ile satın almacakbr. 

kalp rahatsızlığı onu CSlilme götüren 
hükmünü gösterdi, Bebekteki evinden 
Taksimdeki Fransız hastahanesine kal
dırılarak sıkı bir tedavi altına alınma
sına rağmen, iıte dün akpm üstü ha
yata gözlerini yumdu. 

Bay Mahmut, Siirtte doğmu§ bir 
Türktü. Harbiye mektebinden çıktığı 

ve Rumelinde üçüncü ordu hizmetine 
geçtiği zamanlar Meşrutiyet mücadele
sinin hızlandığı günlere geliyordu. Genç 
zabit bu mücadelelere lakayt kalamaz
dı. Ali Çetin Kayanın yüzbaşısı olduğu 
bölükte bu sessiz, fakat içli zabitin kı
lıcı kadar kalemi de benimsediği görül
müştü. MüUizim Mahmut daha o tarih· 
tc bilmeksizin o günleri takip edece!c 
olan Alatini köşkü muhafızlrğında ge
çecek §ehı:ade hocalığı veya sadece ho
calık meziyyeti kazanını§, daha sonra
lan kendisine geniı bir §Öhret yapacalc 
olan ''Hakimiyeti Milliye,, ve "Milli
yet., başmuharrirliği için hazırlanmış o
luyordu. (Selanikte ordu köşkü muha
fız zabitanından Mahmut Nedim) im
zasile ve (Muhabbeti vataniye) adile 
İstanbulda neşrettiği eser işte çadırlar · 
da geçen bu mücadele günlerinin mah
sulü idi. Mösyö Salyer adlı bir Fransız 
nıütefekkirinin eserinden tercüme sllt'e
tile vücude getirilen bu kitabın (Birkaç 
söz) diye baıına yazılan ve 2 Haziraıı 
1326 tatihini ta!ıyan satırlar - ki bugün 
rnerhumu hayırla andırmak için bazı 

Parçalarını okuyucularımıza sunuyoruz -
Siirt mebusunun fikir kabiliyetini ve 
tuh istikametini kuvvetli hatlarla gös 
terir. 

Bay Mahmut askeri vazifesini 1'· ·~

dan sonra da resmi talim hayatile meT
cderek Milli Mücadeleye kadar gelmış 
\re 1336 da Büyük Önder'in refakat z ?. 

biti olmugtur. 1339 da Büyük Mil!r.t 
Meclisinin ikinci dc:vresine Siirtten meb 
IJs secilmis ve bu devrede kendisin,. 
~ecep Peker•in vekMet vazifesi alarak 
b:raktığı 'HAkimiyeti Milliye,. mUdU:-
11e başmuharrirliği tevdi olunmuştur. 

Bir mliddet sonra, yeni ku· 

yi auitefıir etmemeli, manayi zahirisine 
aldanmamalıdır; çünkü bir §eyİ hiç bir 
feclakirbk mukabilinde olmıyarak yat
ma kuru bir arzu ile iıtemek biç bir 
zaman muvaffak olmak demek değildir. 
Naıdki hayat ve maiteti ferdiyenin te
mini te§ebbüı ve faaliyeti ıahıiyeye 

bailı ise milel ve akvamın saadeti de 
ayni kanuna tabidir.,. 

"-· Ben ıu itikattayım ki bu mülke, 
bu millete yapılacak en büyük hizmet 
efradı milleti vatana karşı mütehassis, 
mütce11ir, riayetkar olarak yetİ!tirmek
tir; bunun için onlara metin bir terbi
yei vataniye vermek lazımdır. Bu terbi-

llUJLARI 
~.-.!. ... -.~.S.MT ~AVAJilR J 

İstekJilerin malzeme hizalannda yazılı muvakkat teminat ile kanu • 

nun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü madesi mucibince i§e gir -
meye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 İnci işldme Komisyonu tarafın -

dan parasrz olarak verilmektedir. 

1 - 7 ,200 M3 çam azmanı muhammen bedeli 288 lira ve muvakkat 

teminab 21 lira 60 kuruş olup 21. XI 1. 36 Pazartesi günü saat l O da. 

2 - 1 adet cereyanı daimi Elektrik motörü muhammen bedeli 395 
lira ve muvakkat teminab 29 lira 65 kuruş olup 21. 12. 36 pazartesi gün" 

saat 10 da. 

3 -- 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 555 lira 50 lruruş ve 
muvakkat teminab 42 lira 45 kuruş o!up 21. XII. 36 pazartesi günü sa • 

at 10 da. 

yei merdane ana kucaklannda, aile o- .------------,--~ 4 - 45000 adet Marsilya biçimi kiremit 300 adet Marsilya biçimi ça· 
caklannda başlamalı, mekteplerde, a- lstanbul Levazım 3.mirliği h kiremidi muhamın'en bedeli 1704 lira 60 kul'Uf ve muvakkatteminatı 127 
!aylarda, velhasıl her nevi müessesat Sat 

1 
na 1 m a Hra 85 kuru§ olup 21. 12. 36 pazartesi günü 11aat 10 da. 

ve mahafilde devam etmelidir. 5 - 625 rulo ala cins karton bitüme (26. 30 ve 40 kiloluk) mu • Komisyonu i l anları 
Vakıa yalnız insanlar değil, haf- ___ , ____________ hammen bedeli 3869 lira 25 kuru§ ve muvaklcat teminatı 290 lira 20 ku • 

vanlar bile doğduğu, büyüdüğü yere, 
vatanına şiddetle mecluptur; fakat bu İdareleri İstanbul Levazım amir nış olup 21. Xll. 36 pazartesi günü saat 10 da. 
bir ıevkitabiidir; halbuki vatanı yalnr2' liğine bağlı müessesat için 40 ton 6 - 10 adet delme makinesi, 10 adet el testere makinesi muham • 
bu hissi ulviye teb'an değil, muhakemei zeytin tanesine verilen fiat pahalı men bedeli 2150 lira ve muvakkat teminatı 161 lira 25 kurut olup 
fikriye ile de sevmek lazımdır; binaen- görüldüğünden 9-12-936 Çar • 24. 12. 36 perşembe günü saat 10 da. 
aleyh erbabı tefekkürün, ashabı kale· şamba günü saat 14 te Tophanede 7 - 2000 fİte telgraf mürekkebi muhammen bedeli 854 lira ve mu-
min dıi'°i hamiyetine yüklenen vecibei lir be d 

Satmalma Komisyonunda pazarlıgıy vakkat teminab 64 · a 5 kurut 24. 12. 36 perıem günü saat 1 O a. vataniye, millette bu muhakemei fikri-
yeyi vücuda retirmck bir dimağT mü- yapılacakbr. Tahmin bedeli 11 bin M h bed li 297016 1· l 1 k ti'f b kır ki . . . u ammen e • - ıra o an o omo a oca an ve 
tefekkir yaratmaktır. işte bu gayei kc- bardır. İlk temmab 825 lıraclır. Şart- . bakır ._ ___ l8-l 

1937 
p t • .. .. t 15 30 d k lı arf 

• . .. .. . . saır aK&1U11 - azar eıı gunu aaa , a apa z 
male vusul, ancak bu vadide vatanpe, . namesı Komısyonda gorulebıhr. İs· .. . . . 
verane ne,riyatla kabili husuldür. kl'I . k .. 'k l ril be usulu ıle Ankarada ıdare bınasmda sa bn alınacaktır. 

le ı enn anunı veıı a a e ra • 8 • . k • • nl · 56 30 r 64 ku 1 k kk • 
Vatana hizmet beıeriyete hizmettir be bell' K . im I . u ışe gınne ıstıye enn 1 • ıra ruş u muva at temı • 

r ı saatte omısyona ge e en. il k . • v • 'kal R .. G · 7 5-1936 tnıaniyet, sulhu umumi fikirleri, bu be- (
2

4S) (
3397

) nat e anunun tayın ettigı vesı an, esmı azetenın - lr• 
dayi-i hayaliyye memleketimizin hiç bir 3297 No. h nüshaamda intitar ebnit olan talimatname dairesinde almmıt 
dimağında yer bulmamalıdır. Eğer i'i- • • "' veaika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komİJyon reisliğine ver-
saniyete hizmet etmek istiyorsak bu idareleri latanbul Levazım imir- meleri Jaznndır. 
hizmeti vatanımız vasrtasile yapmalı ı·-· ba-1 .. · · 500 Şa 1 ( ) kuru An k H d 1 · de ıgıne g ı muessesat ıçm ton rtname er 1485 ta ara ve ay arpaşa vezne enn sa-
yız.1870 71 h . . . b yulafa kapalı zarfına verilen fiat pa- tılmaktadır. (3292) 

- azımetının ceva ı ve ne- .. .. .. _ .. 
t~W~ikeden~~~~k~~ P~~~~2-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teri feliiketiahirelerinin, akıl ve muha • Çarpmba günü saat l 4,30 da İıtan· ı u 
kemeden doğan bir hubbi vatanın frk· bulda Tophanede Satmalma Komis· 
danından neş'et ettiğine kani oldular, yonunda pazarlıkla yapılacakbr. Tah 
elbirliğilc bu noksam ikmale çalıştılaı · b d ı· 31250 ı· d ilk t · . . mm e e ı 1ra ır. emı -
Efradı mıllete bu bapta cıltlerle y~zı 
yazdılar, hitabelerde bulundular ve h•: 

sayede bugUnkil hali tekemmüle geldi 
ler .... ., 

Kiralık EmU\k 
Beyoğlu Pangaltı Elmadağı Cadde si 33 No. h Ev 

,, Katip Muatafa Çelebi telgraf sokak 13/ 19 N. Ev 

l'Ulan İ§ Bankasının idare mec- ---------------

liıi azalık ve son seneye kadar da ida- sa n c a k 't 

natı 2343 lira 75 kunııtur. Şartna -
me ve nümuneleri Komisyonda gö· 

rülebilir. İsteklilerin belli ıaatte Ko

misyona gelmeleri. (249) (3398) " " ,, Abdullah sokak 18 No. Ev 

,. ,, ,, ,, 16 " ,, 
te mecliıi reisliği varif esini alarak ban- a 
lcanın iktisadi faaliyetlerini tanzimıte 
lıizmet ctmiı ve İ!tanbulda eski ''Mü
lct,, le buglinkü "Tan,, arasında ve ay
ni rnatbaada "Milliyet., guetesinin ba· 
111ndan sonuna kadar baımuharrirliğini 
Yapmıştır. 

Bay Mahmut hallık, iyi kalpli, va
~~nsever, kendisini sevdirip saydırmış 
ıt zattı. T emiz ve ciddi bir üslUpla te-

!tıay" d t uz e en yarısı yanında az, fakat 
. atıı, nükteli konuşmalarile de ıevimıi 
1
di ı299 • s·· ğ 1 v . .' ua ıırtte do muş o dugu"l::ı 

lore daha 53 yas m henüz doldurma 
t?ıı"'t• K a· . . b'" 1 k' · d :r • en ısını oy e va ıtsız aramız-

(Ü11yanı, l incide) 

förilm ekmek istedi. Kadın önündeki 
ekmeği verdi. Parasını kabul etmedi. 
Şoför katık olacak bir ıey de istedi. 
Kadın "yok" dedi. Şoför. "çökelek de 
yok mu? .. diye sorunca kadın ağlıyarak 
cevıtp verdi: ''i§te elimizdeki şu arpa 
ekmeğinden başka bir şey yok. Dün 
meb'us seçimi için köyü bastılar, evler -
de, ambarlarda ne varsa hepsini alıp gö
türdüler.,, 

Esasen 16 senedir bu mıntaka aşar 

ve vergi yüzünden kafi derecede harap 
bir h~le konmuıtur. Son soygun hal - ı 

• • 
lcforcleı-i İstanbul Levazun amir-

Sütlüce Mahmut ağa mahallesi Hamam sokak .• No. dükkan 

Nişanta~ı Muradiye caddesi 43 No. lı dükkan 
liğine bağlı müesaeaat için dört yüz Kuru;e§me ve caddesi 119/ 1 No. h arsa 

ton arpa kapalı zarfına verilen fiat Yıılrnnda yazılı vakıf mallar 31 -Mayıs-937 sonuna lmdar kiraya 

pahalı görüldüğünden 9-12-936 verilmek üzere arttmnaları uzatılmııt ır. isteklilerin 7- 12-933 pnz:ırteai 
çarşamba günü saat on beşte lstan- günü saat 14,30 da Beyoğlu vakt flar direktörlüğü aknrat kalemine 
bulda Tophanede Satmalma Komiı- gelmeleri. (3354) 

yonunda pazarlığı yapılacaktır. Tah ------ ---------------------·--
min bedeli yinni bir bin iki yüz lira• 
dır. tik teminatı bin beş yüz doksan 

liradır. isteklilerin kanuni vesikala • 

rile bel1i saatte Komisyona gelme -

leri. (250) (3399) 
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Çınde taziyetlerimizi sunarrı. 

kın f'linde, avucunda kalan son eşyanın --------------

8 ilk kanundan itibaren Karadeniz Yolu postalan deffüeccktir. Bu 
tarihten itibaren postalar lstanbuldnn PAZAR, SALI ve PERŞEMBE 
günleri kalkacaklardır. 

"Mu t.abbeli vatanhıe,, 
f!set inin baş lanqıcı 

"B· 
l>· ır millet evladından iktibas edecc-
.. ı fe · ı. bi)j Yzı 1>uvvetu rnahabbetle yaşıyll-
ll! .r. lierhangi millet efradının yürek
d~;10nun endi§ei hayatile, arzuyu sa.a
ha e çabalıyorsa o millet mübarezei 

Yatta d · beş . aıma muvaffak olacak, heyeti 
~e eı-ıye arasındaki hakku hayatını her· 
ıc_ •e tnıdik ettirecektir. Bilakiı, vatan:> 

,.,1 l"k 
Ilı~ h 8 ayt ve bihiı kalan efrada, yal . 
•irı· •Yatı !ahsiye.ini, ihtirasah sefile
liıt 1h dliıünen ıürülere malik bir mille-

•kku hayatı yoktur. 

diı- Şliiphesiz ekseriya ( iıtemek mukte
o tnalctır.) Fnk"t bu hakikati fikriye-

da kaybolmasına sebep olmuştur. 

MEB'USLAR HALKIN NEFRE
TiNDEN KAÇIYOR 

Halep, 3 (Hususi) - Sancak'ın ye
ni meb'usu Adalr Mehmet Halebe ka -
çarke!'I oğlu Nafii de beraber götürmüs
tür. Baba oğul simdi burada hir otelde 
saklanmı!lardır. Hlakın kininden ve 
takibinden gizlenmek ihtiyacım duy -
mu~l:!rdır . 

BOTUN SANCAKLILAR ŞAPKA 
GiYiYORLAR 

Hama, 3 (Hususi) - Sancak köy -
leri hararetli bir surete p pka tedarik 
etmektedirler. Köylerde ve ~ehirlerde -
ki münevverler fakirlere kendi arata -
mda para toplıyarak binlerce ~apka he
diye etmişl erdir. Köylüler arasında en 
makbul hediye sapkadır. Orta Kuseyir 
nahiye!Iİ ahalisi kiimilen şapka giymi -
lerdir. Bunlara civar olan arap köyleri 
de şapka g iymeğe başlamışlardır. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

PAZAR postası saat 12 de kal l:acnk ve cid'şte Zonz u dnk, İnebolu. 
Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize'ye uğrayarak Hopa'ya kadar 

gidecek ve dönüşte bu iskelelere ilav t•ten Pazar'a uğrayacaktır. 
SALI postası saat 12 de kalkacak ve gidişte İnebolu, Gerze, Sam -

Kapalı zarfla münakasada bulu· sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Gö :ele, Trab2on ve Rize'ye uğrayarak 
nan 161 ton una teklif edilen fiat Hopa'ya kadar gidecek ye dönüşte b •.ı isk~lelere ilaveten Sü rmene, Akça· 
gali görülmüştür. Pazarlıkla alma • abad ve Sinoba uğrayacaktır. 
caktır. Tahmin edilen bedeli 18998 PER~EMBE postası saat 16 da kalkacak ve gidişte Z onguldak, İne
lira ilk teminatı 1424 lira 85 kuruş- bolu. Ayancık, Sinop, Sar:ısun, Üny e , Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu 

tur. İhalesi 8-12-936 Sah günü Vakfıkebir ve Trabzon'a uğrayarak Rize'ye kadar gidecek ve dönüşte bu 

saat 14 tedir. Evsaf ve şeraiti her iskelelere ilaveten Of'a uğrayacak fa kat S'nop 'a nüram!)'acaktır. 
gün komisyonda görülebilir. Ekıilt· Muvakkat dördüncü postalar CUMARTESİ giinleri saat 12 de kal

meye iştirak edeceklerin Ticaret o - kacak ve gidişte İnebolu, Samsun ve Ordu'ya uğrayarak Trabz~n'a kadar 

dasınd:ı lcayıtlı olmalan şart olmak- gidecek ve dönüşte bu iskelelere ilav eten Giresun'a uğra,,·aca dır. (3391) 
la beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve ---- ------------------------
3 üncü maddelerinde yazılı vesikala· 

rı ile birlikte ihale gün ve saatinde 

İzmir Müstnh!ccm Mevki S:ıtm:llma 
Komisyonuna müracallan. (516) 

• 
(3400) 

ZAYİ 

Yeni kazdırı lıp yalnız bir icra işin

den ba§kaca hiç bir işte ve hiç bir yer
de kullanılmıyan ve kultanmadığım 

mührümü kaybettim. Hükmü olmadı
ğın ilan ederim . 

Dr. Hafız Cemaı 
LOIOtAN ITE KIM 

Dahiliye Mütchü~$ıSı 

Satılık Müfrez Arsalar - , Sağlanz Mecmuası 
Nıvart 

(V. No. 19499 ) 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 

ya kadar Ist anbul Divanyolu (104 ı ye-

ni numaralı hususi kab:nesir.de hasta

la ra bakar. 
b Küçük yalı iatasyonu yanında 21 parç.a mecmuu 20000 arşın Hacmini büyülten Sağlam mec-

muası bu "Ym beş:r.dc zengin bir 

Caddesinde VAKiT Yurdu. Vakıt Propaaanda Servisine müraca- ıniinderccatla çıkacaktır. Bekleyi .. 

atlan. Tel: 24370 - 1' ._n.iz_. _________ _. 
ı 

ZAYİ 

1929 yılında Göztepe Amerikan Kol
lej i ticaret kısmından ald ğım diplom<:.
yi kaybettiğimden yenisini çıkaraca

ğım. Eskisinin hükmü yoktur. 
Mahmut Feyyaz 

Knb ne ve ev telefonu : 22398 Kışlık 
t elefon : 21044 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 

saatleri hakiki ~ukaraya mahsustur. 

Herkeain haline göre muamele olunur, 



ABONE ŞARTLARI 
i'ıllılı e aylık ı aylık Aylık 

Memleketlmlzde 7G41 630 236 110 
Yabancı yerlere 1350 726 tOO U5C 

Posta tılrUğlne ı 180 8GO 600 18<' 
g1rmlyen yertcro5 

1'0rk1yenln her posta merke:z:inde KUliUN'a abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latan bul. Ankara Caddeat. l V A.lil'! yurdu) 

jld&re: 2(370 
Telefon lYazı lflert: ııua 

Tetgrat ad.real: KURUN letar:ıbW 

Posta kutwru No. d 
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15Dlm 
18W 

25Dlm 
28W 

Ucuz ve idareli bir tenvirat. 

istiyorsa111:;; Osram ([!]! lam

balan kullan1111z, ve ampl_tf; 

/erin dibinde ayduıbk dere-
40Dlm 

" 39W 

65Dlm 
58W ... 

100Dlm 
79W 

cesi ni t-4 gösteren . (DLnı), ile 

clcht~ik sarfiyatını gösteren 

V(ıt işaretine dikkat ediniz . 

JJ c r z a nz a n v e iz e r yer .. 
~ n.;;.-. ..... 

d c O s ~ a 111 [OOJ: a m p u l le .. 
. . . .... . . 

150Dlm 
111W 

r l n ıl z s t e .)' ı n 1 z. 

RA 
a1111Jul/e,.i ucuz ... nydın l~~ ... teınin ederler. 

Kilo 
800 Sabunlu kösele 
300 Şaplı ,, 
200 Vakete 
T mizlik işleri hayvanatı için lüzumu olan yukarıda cins ve mikta· 

n yazıl• olan malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 
2600 lirn bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazmı müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanuııda yazıh vesika ve 195 liralık ilk 
temimıt makbuz veya mektubile beraber 21-12-936 pazartesi günü sa -
t 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3393) 

Şehir Tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve reklam İşi a· 
çık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığın -
dan pazarlığa çevrilmiştir. Jlan yeri 30 metre murabbaı olup beher metre 
murabbaına 8 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmu~tur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğiinde görülebilir. istekliler 19 lira 25 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 8-12-936 Sair günü saat 14 de Daimi En -
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3188) 

·ye Vekiletinden: 
30-5-1934 ve 15-12-1934 tarih ve 2463, 2614 numaralı kanun· 

lar mucibince hasılı Sivas - Erzurum demir yolunun in§asma tahsis edil
mek üzere çıkarılması kabul buyurulan 30.000.000 liralık istikrazm 

4.500.000 liralık 3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 1&-11-1936 tari-
1 inde başlumıcak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5-12-1936 ak • 
amı bitecektir. 

1. - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka kişelerine ö • 
tlenme .. i mukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretiyle yapdacaktır. 

2. - Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 şer liralık 

4.000 ,, de 500 zer liralık. 

olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 
3. - Bu tertibin ihraç fiyatı 

20 Liralık tahviller için 19 
500 ,, " ,, 475 

"-. - İstikrazm faizi o/0 7 dir. 
5. - Bu istikraza ait şartlar ve menfaatler haztrlanan izahnamelerde 

<.: ha c'wflr bir surette yazılıdır. 

6. - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Me:kez Bankası ile A . 
cbpazan Türk Ticaret, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Sümer ve Türkiye 
z;raat B:mkaları merkez ve şubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır. 

Bundcın başka lstanbul ve lzmi rdeki diğer bank~lar da kayıt mua . 
r 1 .. ine istirak edeceklerdir. (2780) 

ZAYİ 

1328 der yılında M~hmudiye mek
t binden aldıgım 11.Vl!.328 tarihli tas

.• am :ri zayi et im. Yenisini alaca
,ımd n skis'nin htikmü yoktur. 

732 Hasan 
(V. No. 19493) 

S hibi: ASTh1 US - V AKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

KtRALil{ KAGİR EV 

Beşiktaşta. Akaretlerde 27, 33. :;5, 78 
nuranuılı ev1er açık arttırma suretile 
kiraya verilecektir. İsteklilerin 12 ka
nunuevvel cumartesi günü saat 13 e 
kadar Akaretlerde 54 numarada mü
tevelli kayınakamlığma gelmeleri 

(V. No. 19415) 

~uhtı~.aJı,)Harit~lı Haf cit Tak~roi~;~~~Ş 
~ .. ~, .. Jıu eııız n . emsalsiz takvimin taklıtleri vardır Taklitlerini almamak için .dikkat . etmelidir:• r'""-. ~ ~<': 
,! Tak!imei ait her türlü malümatı; dünya. ~arihlerini . inkılap tarihleri. ' dınl tar~~1er, ; ihttr~lar ~~~r~1Tif1'. 
:. · '!. d_ünya devletlerinin ·~ufuı ve ku~v~tlerl, ~llayet ve kazalarımız. nufuıumuz : tr,e~· icl._~'f'.~nl,~'rl; Jt!n:an; ~e,~''i; 
I··· . tikeleler. kanunlanmız,, saı}hk bılgıleri, .. guzellik çarelui ve herkesin · itine yarayan dalia bir.'. çak· fpydab i;~ ... 1 

.' ~alG"ı!ı'1h.,':· n\ü.kemmel bir muhtıra de!terini, yedi. renkli bh:' Tür~ye hıİ.ritaıını hll.V.L:, · ·~ ·: .:~: "." J;>;; ... ~~' 
· .. · · · f HAY AT T;4.KVİ~İ ) nin taklitleri çıkmııtır · Aldanmamak için ( Mubtiralı •Haritö.lı, HA Y~T· tathrbiıi ).)4· - ~ 

adına dikkat .. etm'elidir;., fiatı : 25, be'z ciltlici 35 kuruıtur. Markezl latanbul MAARiF.:·kttaphane;tdff;,,.::t:.-.i.··· 
' ' f • '\' • • "" ' ' • '• ., ~ '· '•~ > r·• .... ~-- ' -,' .'• ' 

'• 

Bütün Türkiyede tanınmış BEY
KO Ticarethanesi KÜRK MAN
TOLARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

satmaktadır 

Anadoludan ayni şeraitle sipariş 
kabul etmektedir. 

Mahmutpaşa Kürkçü han içerisin
de BEYKO TEL: 21685 

İŞ ARIYORUM 

Orta okul mezunuyum. Askerliğimi 
yaptım. Az bir ücretle yazıcılık ve her ., 
iş yaparım, daktilo da bilirim. 

Galata Gi.izel Bandırma oteli 
No. 7 Sait 

SATILIK APARTIMAN 

Aksarayda Atatürk caddesi dvarm
cla İğnebey mahallesi Tiryaki Hasan 
Paşa sokağında 26 numaralı üç daireli 
apartımanın 6500 liraya acele satıl:ktır.

1 İçindekilere müracclat. 

I 

o 

BIRE·, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

..-
, ... 

--
•• .t ·4 .... 

,, 

Deniz Levazım ~atınal
ma Komisyonu ilanları 

Marmara Üssübahri Satmalma Komisyonunöan: 
Cinsi Kilosu T nhmini tutarı 

Lira Ku. 
7. M. Potrel 18 lik NP. 193 adet 29587 2514 90 
7.M.U. Demiri 16 lık NP. 582 adet 76592 6983 28 

Komutanlık ihtiyacı için yukarıda cins, miktarı ve tutarları yazılı i~-1 
kalem malzeme 26--11-936 tarihin de yapılan cks!ltmeı;imb talip çıkeJLl~ 
dığmdan yeniden pazarlıkla 7-B. K iinun-936 Pazartesi günü saat 1 
de eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 705 lira 62 kuru~luk tcminatlari'~ 
birlikte lzmitte Tersane kapısındaki Komisyonumuza mu~yyen saatte lfliJ 

racaatları. (3374) 

Marmara Üssübahri Satmalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini Tutan 

Lira Ku. 
Kuru Fasulye 60.000 7800 00 

Komutanlık Deniz erleri ihtiya CJ için yukanda cins, miktarı ve t~d • . e 
mini tutarı yazılı . fasulye 27-11-9 36 tarihinde yapılan eltsiltmcst:.1 ... ~ 
fiat gali görüldüğünden yeniden 7-Birincikanun-935 Pazarte:.i cıı!.I 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İstekJilerin 585 lira ilk teroin!l• ,,. 
rile birlikte muayyen saatte T ersaıi.e kapısındaki Komisyona müracaatlt1tl• 

(3381) 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu Büyük 

Şimdiye h adar binlerce kişiyi zeng!n eimiştir 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadıf• 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır· 

ı 

l 


