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'l'tttldJe lle Y111Q11&VJ& arumd•kl 
dolltluk her eahacta oJdutu afbi ldlltflr 
ghıeında da slln pgtlkQe kuvvetlen
mettecUr. 

JJd mtlttettk mMDJeket birblrfnfn 
ldlltUr heAtmı yümden takip et
mettedlr. 

Guetecilerlmls Yugoalavyaya yap
bklan l8)'llıat .,. doet memleket ga
.19tecflerfnha memleketimfzl ziyaretle
ri bu ldlltilr temularmm çok kuvvetJi 
bir teahtlrU. olmqtur. 

Belgradm her akpm TUrk dllile ga
.te haberleri veren radyon cıo.t 
memleketi bbe daha yalandan bağla-
maktadır. (Borlu Sa. t SA. .JJ 

Şair oe bestekar 

Bayan Leylayı 
da kaybettik 

Bayle dellJ de dnJetln idare çerçevesi 
içhıde daimi l1lrette mevki alacak bi • 
rer tetJdllt maml 

llncut mnmnl mlfettifUkJerfn 1- -
naat ftd,etledne a&'e bu ınWJere 
m8*bet yeya menfi tekilde bir cevap 
'ftl'IDek blay bir teY delildfr. öyle 
aımedfJ'OriU Jd bu eaaaJı nohmm hal
li anwnr ıeJmlltfr. Onun için mUfet. 
tlfler koqrellnden sonra alınacak b -
nant tedbirter arumda bu cihetin ete 
Jel' tutacalt tahmin olun.bilir. 

ASIM US 

Fenerbalıçe Çeklere 
2-1 yenildi 

koz Topkapı ile, lstanbulspor 
leymaniye ile berabere kaldılar 

....,._ g4Jlı& ... ~ Aey...ı. bn. 
. er_,., ~ t.oUeJ 

Sancakta tethiş hareketleri 
1 amamen doğru malim.at 

Veren bir mektubu neşrediyoruz: 

Hadise çıkarmak gayesile . 

Çocuklara ateş açılmıştır 
Beyrut, 6 (A.A.) _ Havu ajans 1 

bildirlTOr: 
Tiirk matbuatı tarafından verilea 

haberleria tenine olarak, lakeade. 
riT• sanatında hiç bir pddet rejimi 
teeia edilmemiftir. Ba arazdei irft 
idare llb edilmemif •• ae9m dene.ı 
mfihlm hadi8eler olmabımt ee1'e7U 
et.mit n dıpnd&a plea tahrlklta 
ratmen nisam müafaa edilmlftlr. 

Not: 
Aatak)'& hadlmelerlae blaat fÜ!l 

olm11f bir arkadqmuma ••naif olda. 
ta maltmatı a)'Ha qaiıJa denedi. 
yoru. Havu ajansı, b• maltmata 
ne der?. B• maltı.atı verea arka. 
dqm mlUI malafasdv Te ma16ına. 
tıa tamamen doln o1411iu tesblt e. 
dll•lftlr· 

"30 tefrlalaaal 1938 puartesl .... 
hı aat 8 de hlktmet tatll edilenk 
Mle•••o, ll'Üoprla, Balulea• ıt1'I 

(BOM&:I&. l& 1) 
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Hmn Kum~•ıı 

Haberiniz 
var mı? 

YARIN 
Salı iıawmiz çıkıl}or 

BU SAYIDA 

Bir kanun meaelesi 

I
• ltaıyan edibi PlRANDELLO'nun 

en stbrıe1 hiklyelerfnclen biri 

1 Ayrıca 
Palqaço Grok 

Ve reakll bir kapak içinde mtlte
nem birçok JUl)aı' 

sine ateş açtılar . 
i tlif X ' W 

Beş Sovget vapuru da telif olarıtla 

2500 ltalyan askerinin karaya· 
çıkbğı bildiriliyor 

Moüova, G (A.A.) - T.. •Jamıı ~- SO ~ bı!lr 
bildiriyor: Yesiblarmı tetkik 'ft laamaleeinl taJa 

tapanyol uilednln barp cemDeri 22 (Sonu: Sa. 2 SU. O't 

Komünist partisinin lıükfimete itimat 
göstermemesine rağmen 

rraaıız llalllaeıı 
lıtlla et•edl 
P•k•t koınUnlatler halk ceph•lnden •,nlır
lar.. a.,vekllln de ~kllec .. I e8ylenı,_ 

Müsabakamız 

llunu tanııor muaunuz? 
-7-

• • • • • • • • • • 

Pari8, • (A.A.) - il 'ftoreiia ... 
PDJa ablokuıaıa kaldml-w il. 
tlyea n B. Delbosla lqlltueji, ... 
abloka71 kanet111Ullrdlkleda4ela t9. 
layı teakit edea ve •Jtçı 811Ufma •"i. 
mkn olaalana turiblne •az•ar elaa 
bir dıt siyasa lehlade re7 'Nl'l91t 111. 
zim i~n lmklnaddır.,, dlJB ••tk1iiL. 
dan aoara .U. Bhm ktln87e plenk 
demfttlr ki: 

•Bfrkaç dalrfka 80ara pı.t karan 
hakkında reTiakl veneefflaw T .. 
menni ederim ki, ba re7, bltia mecU. 
sin reyi olsan. Fakat bea, bilıaa.a 
ekseriyete hitap edl1or11111. Yraaaaıa 
en bilyllk menfaaU ban§tadır. Ana. 
pa barıp, keadl banflJI& merbat ita. 
lunmaktadır. Pranaada herkes &7111 
samimiyet •• a)'IU suretle banp iatL 
yor. Bandaa flphe edeae•. Her. 
kes aalıyor ki, artık top 81Bleri pi. 
nıı bir tek memleket hadatlana .. 
patbyamu.., 

Meells, 1'11 re7e kal'fl 350 reyle 
hft8mete itimat etml§tlr. 

1 
KomUniatler mtiateüif kal••tlır .. 

'-----------· .(Utlm .,.,.,. t19lallllSl ' 



Sanca , ta tethiş nare et. lngillerede buranın 
1 

Bugün halledilmek 
( Ustyam 1 ıncıc.ttı ) 

• haç Arap köyünden müse)lah jaJı. 
darmnların muhafazası altında ,.e 
kapalı kamyonlar içerisinde geprilen 
ve istifa ettikleri halde kabul edilmL 
y~r~k fC}?redilen müP.tehibj sanilerle 
Süvcydiye nahiyesinden gene cebir ve 
tazyik ile getirilen birka' Türk - A. 
levi müntehibi saniden ve 45 bin nU. 
fuslu Antakya merkezinden 90 mün. 
tchibi saniye mukabil Kuseyri Mu.s. 
t:ıfa, kardeşi, kahyası ve bir kaç u. 
şağınm teşkil ettiği yedi müntehibi 
saniden başka hiç kimse iştirak etme. 
miştir. 

Buna rağmen ve kanunlar hüküm. 
süz bırakılarak mebus intihabı yaı>ıl. 
mış ic;e de halk, yüce komiser n~din. 
de bu vaziyeti derhal protesto etmiş. 
tir. Otedenberi mutad olduğu veçhilc 
tertiplerinde mağlup çıkan hükumet 
otoritesi bir vak:ı ihdas ederek mem. 
Jekette tethiş ve tazyik vesilesi ya. 
rntma yolunu bu defa da tutmuştur. 

YAKA iHDAS ETMEK iSTEMiŞ. 
LERDI 

Halk hıtihaba, gayesi çok derin 
ulvt bir maksatla iştirak etmemiştir. 
Türklerin intihaba iştirak etmedikle. 
ri Mendabnn organı olan \'e başında 
I:dvar Nun bulunan Eıtiva gazetesi 
ile ilan ye tasdik edildiği halde mü. 
h'akiben, her nedense halkı intihaba 
j;tlmk etmiş şeklinde göstermeğe ça. 
lı'}!~ ve kanunen yapılmaması Uizım 
ı•elen mebus intihabım hile ile yap. 
mak suretile halkın hakkı çiğnenmiş. 
tn. 

Eu \"aziyetten heyeana düşen 

halk, sükOnetini muhafaza ettiği 

halde, bir vaka ihdas ederek Sancak. 
ta bir tedhiş ve tazyik rejimi kurmak 
hedefini istihsale çalışmaktan geri 
durmıyan resmi otoriteler, şimdi izah 
edeceğim gibi, pek feci ve gülünç va. 
ziyetler yaratmaya da muvaffak o!. 
1·1 uşlardır. 

Ramazan geceleri, her tarafta ol. 
! 1 gibi Anta.kyada da çocuklar şar. 

J ı okuyarak dolaşmakta. oldukları 

hir sırada umumi cadde üzerinden 
geçerken Adalı Mehmedin evinin hi. 
.7..asına geldikleri va.kit ba evin için. 
den çlf te ile çocuklarm üzerine iki el 
silah atılmış ve neticede biri yedi, 
diferi de dokuz yaşında olan iki ço. 
cuk biri alnından, diğeri de göğsün. 

..den yaralanmışlardır. 
Borada naz.arı dikkati şu noktaya 

celbcderlm: Bu hadiseye maruz ka. 
lan çocukların yaşlan 7 - 15 dir. Bu 
çocuklardan taarruz beklemek man. 
tık.sız bir şeydir. Yaralı çocuklar ve 
arkadaştan bağırarak kaçarken An. 
takya belediye reisi Hacı Etemin e. 
'inden de bu çocukların ~tüne ta. 
banca ile ate~ edilmiştir. Burada da 
bir çocuk ayağından yaralanmıştır. 

Bu 8i1Ah sesleri iizerine halk cad. 
dede toplanmaya başladığı bir sırada 
mesalihi hassa zabiti yetişerek hük(l. 
mett namına ~ilah atanların tecziye 
edileceklerine dair söz vermiş ve bu 
____ _.,...,amanrnıtıtnttaıııımtmmmımnmıunmnuJ11111111•nn 

dır. 

KABiNE iSTiFA ETMEDi 
Parl.s, 6 (A.A.) - B. Blum, mat. 

buata beyanatında, şimdi mevzuu balı 
solan mesele, komünistlerin istinkd. 
!ı ilzerine, hükumetin istifa edip et. 
miyeceği meselesi olduğunu bildlrdl1<: 
ten sonra: 

"- Kabine, sosyal barışın ncfin<' 
olarak,. işine devama ıttüttefilmn kq. 
rar verdi.,, Demiştir. 

KOMUNISTLER llALK CfJl'HE. 
SiNDEN ÇEKILIRLERSfi: ... 

Oeuvre gazetesi diyor ki : 
Biran hUkQmetin hemen istifa et. 

mt'sf ciheti derpiş ctlilmi~fir. Fakat 
harict \"C dahili bir takım selıcpler 
do1ayı.ı:ilc bu fikirden vaz geçilmiştir 
• fatımafih bundan IWylc ortaya çolc 
nıhim lıir ekscri)'f't meselesi çıkmış. 
tır. B. Dlumun elinde yedt'k bir ek. 
scriyct \"nrdrr. Faknt o, bunu iste. 
memcldc:Jır. Halkçılar ct'phcsi for. 
miilüne sadık otan Başvel-11, bu cep. 
henin bütün grup1nrınn istinat etmek 
istemektedir. Eğer komünistler. hac;. 
Jannı ~lıp gf dect'k olurlarsa nsış\·ekil 
de çekiıtp gidecektir. Söz, şimdi ko. 
münistlerlııdir. 

söz kar~ısınd:ı halk 
,m.ışpr. 

sükunetle dağı!. ihtimali var 
HALK TrldRIK EDiLMiŞTiR 
Salı Nıbahı tesadüfen beş altı ki~i 

beraberce işlerine ı:iderke.a Kuseyri ı 
Mustafanın evinden kardeşi Fuat ağa 
tarafından bunların üzerine tabant'a 
ile iki el ate;ş edihni.ştir. Halk silah 
;;eslerinin geldiği cihete aitmeğe baş. 
lamı~ o sırada mesul bir memur ta. 
rafından: 

"- Ne duruyorsunuz, Kuseyrı 

Mustafanın evinden halk Uz.erine ateş 
ediliyor!., 

Diye bağırılmak suretile halk tah. 
rik edilmiştir. Halk, bu tahrikftt ü. 
zerirıe, zaten dünkü yaralanma ha. 
disesile müteheyyiç olduğundan Ku. 
seyri Mustafanın evi istikametine doğ 
ru toplanmağa başlamıştır. 

Bu sırada gene Kuseyrinin evin 
den otomatik tüfekle halkın üzerine 
ateş açılmış ve halk arasında bağrış. 
malar başlamıştır. 

ı Otomatik tüt eğin hususi bir evd~ 
bulunmasının ve halk tarafından hiç 
bir teşebbüs yapılmadan ateş açılma. 
sının ne demek olduğunuun takdirini 
havas ajansına bırakırız.) 

Bu silfilı sesleri üzerine milis ve jan
darmalar yetişerek silngülerle halkı da
ğıtmağa teşebbüs etmişlerdir. Bu sıra· 
da mesalihi hassa zabitlerinin kuman -
dasında kışladan üç zırhlı otomobil ye
tişmi~. ikisi halka kar§I tertibat almış 
biri de halkı çiğniyerek Kuseyri Mus -
tafanın evine yana§Illl§ ve Kuseyri 
Mustafa bu .r.ırhlt otomobilin içine alın
rruştn. Müteakiben mesalihi hassa za -
biti halktan dağılmalarını istemiştir. . 

ZIHLI OTOMOBiLLER ATEŞ 
AÇl"I 

Halle bu talep karşrıunda "adalet is
teriz, verdiğiniz sözü yerine getiriniz. 
Çocuklannuzr öldüren hainleri, canileri 
kaçırmayınız,, diye bağınnağa başla -
ıruşsa da mcaalihi hassa zabitinin ip -
reti ile zırhlı otomobiller evvela hava -
ya ateı açmışlardır. Bu ateş kar§ısmda 
halk açılıp dağılmağa başlamışken zırh· 
1r otomobi1ter sebepsiz ofarak halk üze
rine m.itnı.lyOzle 11t~e ba~taıruııtanlır. 

Bu ateıten tahminen elli kişi yaralı düş 
milş, iki kişi ölmüştür. Birçok da ağır 
yaralı vardrr. 

Zırhlı otomobillerin halkı ate§le biç
meğe başladığı bir sırada Kuscyri Mus
tafanm bulunduğu zırhlı otomobil hal
kı çiğneyerek Halep istikametine geç -
mittir. Bu sırada süvari milıellah kuv
vetler yetişerek halkı kılıçla dağrtmağa 
ve hayvanlarla çifnemeğe baglamıtlar -
dır. Bu sırada yaralı bir genç ııüvari -
ter tarafından başı çiğnenerek öldUrUl
mUştUr. Bu §İddetli tazyik karşnııında 
halk dagılmış ve o gUn protesto maka
mında olmak ilzet.c dükkanlar açılma
mıştır. Bu vak'a sekizde bao;lıyarak 11 
de nihayet bulmuş ve o sırada kolonel 
Merson idareyi eline alınıştır. 

Halkın ramazan olmasına rağmen 

be;ten sonra evlerinden çıkmaları mc -
nedilmiştir ve hükitmet konağı milisler 
tarafından işgal edilmiştir. 2 ilkkanun 
çarşamba sabahı tahminen bir tabur ka
dar a!ker Halepten Antakyaya getiril
miştir. 

Antakya sokaklarında her iki eve 
bir süngWii nöbetçi ikame edilmiş, ge
lip geçenlerin ve hattl kadınların bile 
ilstleri aranmaya başlanmıştır. Köylü
ler ~ehire bırakılmam.akta ve otomobille 
rin ıehir haricine çıkmaları menolun -
makt;ıdır. 

Bu mektubu yazdığım ilci kAnunu -
evvel akşamında Antakyada hayat mef
lOç bit halde idi.,, 

IKlNCI BiR MEKTUP 
Antakyadan 2 kanunuevvel ~rihli 

ve mUteaddit imzalan ihtiva eden aldı
b'lmız bir mektubu aynen neşrediyo -
ruz: 

''Mendup ve mahalli otorite intihap 
esnasında Türk, Alevt, Çerkes ve orto
dokslann Taşnaktan gayri bir kısım er
menilerin intih~b:ı iştirak etmemek sure 
tile gösterdikleri vahdetin mansı ve ul
vi gayesi hakkında efkarı umumiyeyi 
tereddüde sevkettnek için bir takım be
ynnnamelerle bu hareketin aleHide bir 
intihap meselesi olduğunu ileri sUrme
ye çalışmaktadrrlar. Hakikat tamamile 
bunun aksinedir. Halk namzetler üze
rinde değil, ptensip ve mukaddes gaye 
üzerinde birlcııniş ve intihaba iştirak 

etmemi§tir, :l§tirak etmemenin manaar 

Londra, 6 (A.A.) - istişare dün 
gece geç rnkte kadar devam etmiştir. 

Sir J ohn Simon dün akşam n. 
Baltlvin ile tekrar görüşmüştür. Buh. 
ranın yarın halledileceği sanılmakta. 

dır. 

l.ondra. 6 (A.A.) - -unday DL-;. 
pach, bugün .saat 16,30 da n<.•şrettiğı 
hususi tabıncla şu satırları yazmak. 
tadır: 

Kral, hükumetin talebini ı,abul 

edemiyeceği~i b~ldir.me~te~ir. Ba;-. Ankara ya 1:...'ıvu.şan Mülkiye mektebi k-urul11şunun 60 ıncı yıldönümiınO 
ba~nın. ,·ahde I~r~lıçeyı ~ıy~ret et. orada k"UtluUınuık saadetini ya.,adı. Ru münasebetle yap1l<ın merasi·nıi ve B~ 
mesı, bir karar ıttıhaz edılmış oldu. vekilimizin .~öy1ediği mühim nutku el.ün bildirmi§tik. 
ğu -~nnını ''ermektedir. Kralın ken. Buradaki rcsimd.e Başvekil, Maarif vel;fü Saffet An.kanla beraber J!ülkt' 
disını, hususi hayatını, kendi.c;;iae lflcrin arasında görülüyor. 
ya~lan ~~iyelere göre tanrim ede. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cek mevl ide görmediği, fakat, şim. 

diki hükumetin başka türlü fikird~ 

bulunacak bir hükumet teşkil edece•-: 
vaziyette olmadığı takdirde vuku bu 
lacak bir felaketle imparatorluğu teh. 
likeye düşürmek de istemediği bild'. 
riliyor. 

Londra, 6 (A.A.) - B. Vinstoıı 

Chorchill, bugünkü buhranda sabır 
ve mÜ8amaha lehinde yaptığı bir be. 
yanatta ezcümle demiştir ki: 

'•Kral ile parlamento arasında bir 
anlaşmazlık mC\·cut değildir. Parla. 
mento ile hiç bir suretle istişare e. 
dilmemiştir. Ortadaki mesele şudur: 

Kral, iktidar mevkiindeki kabintı. 
nin fikri üzerine istifa etmeli midir, 
etmemeli midir? Parlamanter rejim 
de böyle bir fikir, bir krala karşı hl~ 
bir zaman ileri sUrü!memiı;ıtir. Kral, 
hiç bir halde burada beş ayda dahi 
tahakkulc edemiyecek bir arzu izhar 
etmiştir. tngiliz kanunu esaslc:;inde. 
böyle bir farazi esas Uzerine kralın 
saltanattan vazgeçmek ve memleket. 
ten çekilmek gibi f evknliide fedakar. 
lı~ı iltiıam ettirecek hiç bir kayıt 

mevcut değildir.,, 

Dünya sulhu için . 
A merika Birliği konfe-
ransında bir proğram 

hazır tandı 

Buenos Aires, 6 (A.A.) - B. HuH, 
Amerikada ve bütün dünyada sulhun 
muhafazasına müteallik olan progra. 
mını şu Huretle i:z.ah ve teşrih etmi:i. 
tir: 

Sulh doktrininin bütiln hükumet. 
Jerce milletlere taUm olunması, mil. 
Jetlerin mütekabil anlaşmalarını, be. 
raber çah~malarını inlCişaf ettirmek 
mak.sadiJe bütün mtııetler rnümessi!. 
!erinin muntazam bir konferans ak. 
detmeleri, Amerika hükQmetlerlni 
harbe mUracnnttan korumak için hü. 
kilm~tler, kabul etmiş oldtıkları sulh 
itilAflnrı ahkftmını icra etmelidirler. 
Amerikada mii~t~rek bir bltarnfltk si. 
ya.seti ve liberal hir ticaret siyaseti 
vücuda getiriJmeqf, beynelm!Jel teş. 
rikl me.sal esas prensih(nln tıtthikl, 
hukukudü,·et k:ıidelerfnin Yehi basttırı 
te~i~i \'e tahh·e5:1, beyne1milel itilaf. 
Jnr, misak \'e muahedelere rinyel 

1 ürk muharrirleri 
Selô.n1kte 

Atina 6 (Husust) - Evvelsi ak~am 
Selaniğe giden Türk :muharrirleri ha
reketlerinden ewel Maarif vekilini zi
yaret ederek Gür.el sanatlar teşkilatı 
ile son çıkarılan kanuna göre Yunan 
gençliğinde yapılacak te§kilfıt hakkın
da izahat :ıhnışlardır. 

Maarif vekilinin verdiği izahattan 
memnun kalan Türk mubattirlerl lkı 
millet arasındaki manevi münasebetle
rin inkişafı temennisinde bulunmuşlar
dır. 

falan veya filanın namzetliğini kabul 
ettirmek için değİt, Sancağın Suriye ile 
hiçbir alakası olmadığım ve başlı ea -
şına istiklal istediğini cihan efkarı u -
mumiyesine liir daha artlatmaletır. 

Sancağın hakiki ve yüzde doksan 
evl!tlarının b-.ı dü~üncesinin muhterem 
gazetenizle bütün dünyaya bir kere da
ha ilanuu isteriz.,. 

YEf\Tİ SOVY ET 
• • 

anunuesas ısı 

Bazı tadılıerden sonra kabul edildi 
Mo~kova, 6 - Sekizinci Sovyetler 

fevkalade kongresi yeni kanunuesasi -
nin kat'i metnini kabul için toplanmış 
ve Stalin raporunu okumuştur. 

Bu rapora göre, tahrir komisyonu 
kanun projesinde 32 maddeye ait 43 ta· 
dil yapmıştır. Diğer 114 madde hiç de
ğişmemiştir. 

Tadil edilen maddelerin arasında çok 
mühim olanları vardır. Bunlardan bi -
rinde kolhoz tarafından İ§gal edilen 

Diğer bir tadile göre, mevcut {ede' 
ral halk !<omiserlerinden fazla olarır 
bir de müdafaa endüstrisi halk konıi ' 
serliği ihdası tasavvur edilmektedir. 

Tadil edilen en milhim maddele~ 
biri şudur: 

"Sovyetler Birliği yiiksek mccli&İ ' 
nin iki toplanma devresi ara&1nda, i>'f 
kanlık divanı, Sovyctler Birliğine ~~ 
şılıklı müdafaa hakkındaki beynela:ıil 
mukavele taahhütlerinin tatbiki icabı' 

toprağın "parasız olarak,, onun ebe - dan olarak hali harp ilan eder.,, 
diyen istifadecine verildiği, diğer bir Stalinin raporundan sonra 1caıı1" 
maddede mülkiyet hakkının "tevarüs madde madde okunmuı ve ittifakla lı" 
hukukuna,, malik olduğu, diğer bir mad bul edilmiştir. Yeni kanunuesas!nin t:' 
dede de muhtar cumuriyctlerin beıer bul tarihi olan 5 ilkk!nunun bütün rtJ 
değil, 25 §er meb'us ıeçecekleri tasrih let için bir bayram günü olarak ilarıııı' 
olunmugtur. karar verilrrugtir. 
~~~~~~~~~~~~~~.;_~~~~~~~~~~~---~ 

4000 yıl önceki 
türk tiyatrosu 

JAsiler Sovyet ge' 

Aynı radyoda Ttirkiye hakkında 

Yugoslav dostlanmıza konferanslar 
verilmektedir. Bu defa verilen konf c· 
rans "dört bin sene evvelki Tilrk ti
yatrosu,, başhğırtı taşıyördu. 

Milletimizin eski devirlerdeki büyük 
medeniyeti her an daha kuvvetli delil
lerle isba.t edilen bugünlerde &lgrat 
radyosunda dinlenilen bu konfcranl» 
dost memleketin kültür hayatımızla 

ne kadar yakından alflkadnr olduğunu 
göstermekte ve Tilrk - Yugoslav dost
luğunu ta.kviye etmektedir. 

Büyük bir ilmi kıymeti bulunan bu 
konferansı okuy•uculnnmıza gazete
m izde aynen veriyoruz: 

Tilrkler kadar 'Yugoslavlar W:.erin
de btiyilk t·e uzun süren tesir yapmı<j 
hiçbir millet yoktur. Türklerin Yugos
lavhr tizerinde bilhassa Yugoslav di
linde yaptıkları tesirlerin izleri pek 
büyüktür. Yugoslav dJlinde TürJtçed""Jj 
yahut Tilrkçenin delıiletile diğer dil
lerden altnıp kökleşmiş bir süru keli
meler vardır. Türkler, Yugoslavlar 
üz.erinde beşeriyetin en öUyU k e.!ef'i 
sanatı ve en muazzam medeni serma
yesi olan dil delaleti!e azami derecede 
tesir etmiş olmalarına ragmon Yugôs· 
lavların Tütk medeniyeti. Türk harsı 
ve Türk sanny'i nefiscsi hakkındaki 
bilgileri pek mahduttur. 

Büyük Türk oğlu Knmal Atatürkün 
idaresi altında ve gayet kısa bir müd
det zarfında 1'ilrk milletinin elde etti
ği muazzam ve harikulade terakkinin 
bugün bUtUn cihanla beraber hiz Yu
gosla.vlar da hayranıyız. Ata.ttırke tc
kaddüm eden medeniyet sahasındaki 
cali tedennlnin dini muüki.ssıpların an
anevi irticaJar.,ı neticesinde VUcut tiul
rn~ muvakkat ve ani bir tevakkuf 
devresi olduğunu bilmek de TUrk ulu
sunun hars ve mtıdenlyetinln takaiti 
bakımından gayet mühimdir. 

Yugoslavlar Türklerle ilk öefa t . 
mas edip tanıştıkları vakit Orlaçağ 
Sırp medeniyeti E'znns ve Garbt Ro
ma medeniyetlerine muvafftildyetli 
rekabet devresinde bulunuyor, nıez
kür milletlerin medeniyetlerine mey
dan okuyordu. 

Türklerle Yugoslavlar arasındaki 

ilk mü.sadem.eler milıt bir mahiyeti 

• • 
mısıne ateş açtı 

,'L"v#-···ı ... ~ ""''""'-/ ..g 

kik maksadile, Cebelüttank'tan geÇ/ 
}erken Sovyetlcrin Rion, Kosaaraf, ~ 
ba, Stefankhalturun ve Harkof vapul 
tarını tevki! etmiılerdir. 

Roterdam'dan 2elmekte olan Çe~ 
vapuru, boğazda asilerin atC§İne 1"' 
ruz kalıtııştrr. 

Salamanka, 6 (A.A.) - Sanseb-' 
tiyen radyosu bildiriyor: , 

Asilerin bir harp 2emiıi harp nı'1r 
.zemesi yüklü bir Sovyet vapurunu /ı 
denizde tevkif etmi§tir. rl 

Londra, 6 ( A.A.) - CebelüttJ 
tan bildiriliyor: , 

Dün, söylendiğine nazaran asi ~', 
vetleri takviye için 2500 ftalyan J\lJ' 
ılras'da karııya çıkmıştır. :1 

Salamanka, 6 (A.A.) - Valaıı"', 
r:.ıdyMu, Valansiyanm tahkimine b'f, 
]andığını bitdirmektetlir. au ameli1e 
nin başında yabancı teknisiyenler bil 
lunınaktadır. 

Maclrit, 6 (A.A.) - Flnlandiy• -', 
larethanesinin bir binasında yapıla~ r 
raşttrma neticesinde 600 kişi tevlc1 

11 
diltnitşir. Bunların arasında yüksel> 
bakaya nıensup inAat1lar da vardır• ı 

Talevera de la Reina, 6 (A.A·) 

Madrit etrafındaki asker1 Hareklt" 1 
nebze tevekkuf eseri görülmüştlir· /, 
nunla beraber tôkrar mukabil ta•~ 
geçmek için yapılan Mzıflıldarı or. 
maksadile kasten atalet gösterilı1'1'51 

timaH de derpiı edilmck~edir. ~ 
haiz olmaktan faZla padişahlarl• r"., 
çarları arasında te.f eWUk karnkte/. 
İslamiyet ile hrlstlyanlık, ar-''1 
prestij mahiyetini havi uzun mU 
devam eden mUcad~lelerdtr. 1., 

• Salip ve hilil yeıı:dlğerile gayet 
9 

; 
8Uren bir mticadeleye girmtş ol~ ti, 
mUcadeleae haklkatı hal6e her il< 1~ 
arız mi1Hettlt lıfuvvetlerin meô8

' ~ 
aleyhinde muharebelerinden bM;' 
gey değildi. MetkQr Harpler bUt~ 
saruığr zulmete Uka ettn~ur. ). ~ 
asıflann mUrurundan sonra ~ 
esltl ve llUyUk bit medeniyetin • ~ 
li:t1stlyanlık kita.kterifıf baiz ôlıi1 ti' 
berabeı- muazzam bir medeni~/, 
mevcudiyetini duymağa l>&ŞljJll~ 
Teceddüt naleikaten b.aşlamıştı~lf 
bu tcceddüde rönesans adını ve .,11 

(J)eıJa1"' 



San' at aleminde 

Musıki teşkili.tının 
güçlü~leri 

Yazan: Mahmut R. Kös-emihal 
Kaybolmuş 

hindi ler 

Şe itbkıeri imar cemiqeti 
loo ıantısını dün IJOplı 

• • • Geçen yazıda gördük ki musiki r musikisi yükselmiş, hepsini birden 
kültürü çok esaslı bir seviye alm.ı§ 1 tanımanın faydaları kararlaşmış ol
olan Atina şehrinde hem nüfus kala- duğu için eski "tek cepheli,, kültür,. Meşhut suçt.ar mahkeme- Çeenk 

kendi 
ışını cemiyet 

•• • 
uzerıne 

balığı hem de musiki verimlerine rağ- tarzı hem dllşmüş, hem de zararlı gö- sınde me1akiı bır dava 
bet var, konserler almış yürümH<•, rülm.ekte bulunmuştur. Büyu .. k mem-

"""' göru"Ldu·· opera artistlerinin en birincileri var, leketler tek cepheli killtürün cereme-
fakat bütün bu ~rtlara rağmen Milli lerinden artık sakınıyorlarsa da, bazı Meşhut cürüm mahkemeleri gün 
opera hala yok. opera artistlerinin bi- ekonomik (ve kültür müstemlekeciliği geçtikçe azalmaktadır. Uk tatbikirıc 
tinci sm.rftan olanları Avrupa şehir- ile ilgili) menfaatler tecrübesiz mem- başlandığı vakit günde otuza yakm 
lerindeki operalara. dağılmışlar, ora- leketleri ha.la boyunduruk altında tut- mahkeme görülürken şimdi ancak beş 
larda hayat kazanıyorlar. Tenor Lap- mak istemektedirler. Mesela, Fransa altı ehemmiyetsiz vakaya rastlanmak. 
Pas, Mili.nanun "Scala,, sına. angaje ile Belçika arasındaki musiki birliği tadır. 

oluyor; Margarita Perra, Viyana ope- bunun neticesi olmuştur: Par~ nota Dün nöbetçi mahkemelerinde bir 
tasında çalışıyor; diğer bayan Far.i matbaalannm Belçikaya fazla partis- kaç sarhoşJuk muhakemesi yapılmış. 
Papanastasiu da Milanonun "Scala,,- yon satabilmek ve Alman matbaaları- ve hakim B. Raşidin nöbetçi bulun. 
snıda oynuyor. v. s. Fakat bütün bun- nm ihraçlarile rekabet etmek endişe- duğu bfrinci sulh ceza mahkemesind'.! 
lara rağmen değerli bütün elemanları leri muvaffak olmuş. Belçikalı kom- bir hindi hırsızlığı mahkemesi görüt 
birleştirecek "Milli Yunan operası,, pozitörler ister istemez "Pa:ris müelr müştür. 
ha.la kurulamamış! lifler cemiyeti,, ne bağlanmışlar, kon- Sulukulede oturan cambaz Hüse 

Çünkü: A) Atinadaki "Olimpia ti- serler ve halkın zevki Fransız musi- · yin Topkapıda Kegorkun hindilerim 
Yatrosu,, ile "Pallas,. sinema evi =-h- kisine dönmüştür. Fransız matbaaları .,,~ çalmakla suçlu oJarak getirilmişti .. 
rin en iyi saolnla.rı olduguv halde ikisi bu yüzden çok kazanmışlarsa da, gene; 

Davacı Kegork şöyle demiştir: 
de iyi opera verimlerine elverişli de- Belçikalı kompozitörlerin milli bir ... - Bu adam, benim hindileri önü 
g"illerd.ir. Belçika:. kompozisyon okulu kurmak 

B) En mühim mesele olarak: Dev- yollu çabalamaları ha.Ik arasındaki ne katmış götürürken komşular göt. 
let yardımı, işi hA.li himayesine alma- yerinden mahrum kalmıştır; bu acı- müşler, bana haber verdiler. Peşin. 
in.ıştır. Bir Yunanlı meslektaşın dedi- nacak halin tafsilatını vermeğe yeri- den koştum, kaçtı. Polise haber ve. 
ği gibi 0 Yunan musikisi ta ilk kral miz elverişli değildir. rerek yakalattım. 
Oton'un za.manmdanberi devlet yardı- Ne yazık ki bu gibi rekabet veya Hüseyin de "·akayı şu suretle an. 

, tnmdan mahrum kalarak yerini bir ta- dikkatsizliklerden tecrübesiz şehirleriıı lattı: 
knn kötü İtalyan opera takımlarına musiki mukadderatı en fazla zarar gö- - Haşa.. Ben hırsızlık yapma. 
htrakmağa alışmıştır . ., Atina musiki- rüyor. dım. Uç hindim kaybolmuştu. Ara. 
Cileri yalnız halkın rağbeti ve bilet ''İşe başlarken iyi kötU bütün aki- mağa çıktım. Sora sora Topkapıya 

~ sat.mu ile • şimdiki ekonomik şartlar betleri göz önünde tutmak, her şubeyi geldim. Kegorkun evinin önünde hin. 
ic:.ıinde - ağır başlı bir opera teşkilatı denkli ve ba.şabaş yürütecek şek.ilde dileri görünce: 
l'aşatamayacaklarmı nice maceralar- çalışma programları çizmek,,: İşte şu- - lşte, dedim, hindilerim. Ve ya. 

~ darı ve iflaslardan sonra anlamışlar- urlu ve fayda getirecek, yükseltecek naştım. Yanaştım ama, içlerinde bfr 
I' cltr. Hepsini sayıp dökmek uzun sü- bir musiki organizasyonunun baş şartı de topal hindi vardı. Fakat benim 
~ :t-er. budur. topal hindim yoktu. Acaba topaJJa_ 

Bütiln bunlar işin para ile ilişikli Kom.şulanmız olan Balkan memle- dı mı diye düşündüm. BenimkiJere 
l'anla.rıdır. Fakat musiki orga.nizas- ketlerinin musiki tarihlerini gözden tıp.atıp benziyordu. 

1 ~onunu demirden leblebi bir hale geti- geçirirken ha.zan ~ok yanlış işler gö- Hakim sordu: 

jfu ı.0 #J(Jif.~it « 

Şehitliklmi imar cemiyet-ı 

~hitlikleri imar cemiyeti yıllık 

kongresini dün saat ıa de Eminönü 
Halkevi salonunda yapmıştır. Kuru. 
mun başkanı Il. Cevdet Kerim lnce. 
dayının burada bulunmaması dolayı:. 

sil~ Kongreyi İstanbul müftüsü B. 
Fehmi a(mıştır. Kongre başkanlığı 
na İstanbul saylavı B. Hak.kr Şlnası, 
katipliklere de B. Kazım ve B. Refi!i 
seçilmişlerdir. 

Evvela bir yıllık çahşma raporu 
okunmuş, rapor alkzşlarla kabul edil. 
miştir. Bundan sonra bütçe ve hesap 
işlerini tetkik etmek üzere komisyon. 
Iar seçilmi.ştir. Komisyonlar mesai 

diiiıkü toplantısında 

İkinci celsede üyelerin yaptıkları 
teklifler dikkate alınmağa ve üzerle. 
rinde konuşulmağa başlanmlştrr. Bo 
arada Süreyya Hidayet, ölülere gö. 
türülen çelenklerin, Şehit1ik1eri imaT 
kurumu menfaatine teşekkül edecek 
bir kurama yaptm1masını teklif et. 
miş ve ekseriyetle kabul edilmitir. 

Bundan başka üyeden B. Tevfik, 
şehitlikte ölüleri ya tan ailelerin ce. 
ntiyete iiye olmalarm1 teklif etmiş, bl.l 
teklif de kabul edilmiştir. 

En son olarak yeni idare heyeti. 
nin seçimine geçilmiş ve eski yönetim 
kurulu tekrar ipka olunmuştur. 

l'en daha birçok takıntılar var; her rüp denkaiz neticeler elde ettiklerini, - Galiba senin hindilerin çok bii. sini bitirdikten sonra kongreye tek. --------------
rar devam edilmiştir. 

.aınm•ı,.nımıımın:t111nn11u1'HJruımnmııım"'"111111fmH:1nm111rwmırw1"'9mllmll9tff' 

güçlüğü yenebilmenin ustası olmak birçok yıllarını bu ytlzden kaybettik- yüktü de üç hindiye mukabil Kegoı-. 
!le çetin bir iş .. Birkaçını hatırlata- Ierini görüyorsak da, oralarda da - kun beş hindisini sürmeğe başladm 
l~ nice tecrübelerden sonra· artık ''or- - Haşa.. Sürmeğe başlamadım.. benim hindilerimdir. Kaybetmiştim 
'eli'~a senfonik musiki t.erbiyesi 'Ver- ganiaıasyondl.J şuur ve denklik,, çağına Muayene ederken üzerime sreldi1er: buldum. 
nız l:fuzme bır elit sınıfı teşekkül """'15" u ;yd.l\..l~m:ugmr seçıyoruz: ldea.ı - Sen hırsızsın; dedı"ler. B h K ~"- d en emen egorka haber verdim. 

t
"'-'erek bu yu" zden operanın m•; ... terlleri gaye e esasen budur. n· 1 h. 

uq ın enen şa ıtlerden Artin de şo .. y. Digver şa.hı·t Raf l d ı ·· 
' ~a titiz olur, Vagner operalan gibi Gramer kaideleri kadar mutlak ve le dedJ: · ae e şun arı soy. 

"1 çetin ve yüksek eserlerden başka- beynelmilel olan bu maddelerden son- _Yolda. gidiyordum. Bu adamın ledi: 
'ıtıa rağbet azalır, m<ı"'teri sa""BI dü- ra kendimize bakabiliriz: Bazı ,.,,.,..,ir- - Kiliseye gidiyordum. Artinle bu 
ııh y,q J~ ~ bizim Kegotkun hindilerini sürmekl~ d k 

· wr. (Atinada oldugu~ gibi). !erimizde en küçük bir musiki kalkı- a am onuşuyorlardı. Artin, hindL 
,.,., olduğunu gördüm: ı K 
.t'a.zla opera temsilleri verseniz ve nışı bile hıilA göriilmiyorsa., hata "mü- er egorkundur, diyordu. Bu adam. 

C».L • - Ne yapıyorsun. dedim. 13u h ı.- · d. d d 
' -·ı.a değerdeki opera eserlerini fazla 8Gm.eN!cilik,, ten öteye geçilemiyorsa , ayır udım ır, iyor u. 

6ah (B ada 1 hindiler Kegorkundur. O: 
,,
1
. neye çıkarsa.ruz bu sefer de süzme ur mese A gtizel ve kabiliyetli Neticede hakim~ Hüseyinin hin. 

"ıt 1'~•-ı h t ı - Hangi Kegorkun, dedi. Bunlar 1 ~ • sınıfı kalmaz. (Sofyada olduğu ~ a ırıyorum. .. } Bunun sebebı dileri ~larak götürmek istediğini sa. 
r b hı) .. Londradaki seviye bir iniyor ne halkımızın dikkatsizliği ve kabili- bit gördü. 

lr çıkıyor.. yetsizliği, ne fena itiyatların roIU ne Hüseyine: 

Y ~ 1
'0da musikisi11 konserlerine fa:z;la. bilet parasmın eksikliği ve veriml~rin - Suçun sabittir, dedi. Şahitler 

er verseniz öteki sahaların mUşter.iBi milşterisizliği, ne bUyük bir kalabalı- de hindileri çalmak istediğini söyIU 
ı' ~ır. Bunun ceremesinl son defa çe. ğm radyoda çokluk Mısın açması, ne yor1ar. Seni iiç ay hapse mahk(h 
~ı ~n küçük bir memleket, Belçika. ol- de Avrupa san.atı yolunda kafi bir ruı- ediyoruz. 

"-ll§tur: Umumi harbm silrdügu"'·· do"rt anenin ve zilmrenin yokluğu, v. s. gi-ı .,41 b' 1 d v.ld" Hliseyin titr .emeğe başladı. 
f lıı ... içinde Belrikalılara her tUrlü ~"""' · 1 şey er egı ır; bu yollarda ara sıra 

........ "' ""'Y" d b d ·· Hakim devam etti : 
ı' ~tılar yasak edilmJc:ı.ti,· onlar da. va- §Ul'a a ura a. one SÜrüldilğUnU gör- d .. 

":I d .. yüm.Uz ütaleal h - Cezayı bir aya i.n ırıyoruz. 
, h. verlilc sevkiyle tiyatro verimleri- ug m ar alk iel tefsirler-
~ · d 'b t lerdi d v Hüseyfnfn yüzü biraz güler gibi 

1 ı..... gıtnıemekte ısrar ediyorlardı. Çün- en 1 are şey r; egerleri, dilci-
"tı b likteki "halk t" ı oldu. Cezasının indiğinden memnun ~ u sa.hı:ieler Alman zabitleri için ' e ımo ojisi., nin ilim 

ı 
111 
. .,.. l§tna.kta, ve yalnız Alman musiki- karşısındaki hUviyetinden farksıZdır. olmuştu. 

r 'le h M""·ilci ..... ;.,..,,.,Y bL Hakim Raşit devam etti: ı.. ası-edilmekte idi. Bütün bu za. ...a org~ onu ır Şehir işi-
( '<ta.tı, dir· Her şehir kendi ba - Yaşın elliyi geçkindir. Cezanı 

ltı Uı.rfında "Oda musikisi, Belçika- · şının çaresine 
,r a.r 1• • h ' bakmalı her hususıA ı·dare k d.i tecil ediyoruz. Yalnız be<:ı sene için · ltıa, ~lll • emen hemen biricik toplaş- ' en musi- t 'J • 

1 
ııh ... Ça.:esı olmuştu. Konserin progra~ ki ~!erine karşı açık elli olmalıdır. • de bir daha hindi çalmak hevesine 
ttı~ hır kere tasdik ettikten sonra Al- Aksi takdirde, zaman, kendi başına Evdeki adam, hırsızlara _ Yat'l.n kapılır da yakayı ele veı·irsen o va. 
dııı~l ele~~ılan ötesine karışmaz ol- hiçbir zemin .hazırlayamayacaktır. gece gelseniz olmaz m.ıı.1 Tabancamı kit bugünkü cezanı da birlikte çeke:. 

; ~~art ıç~, Belçikalılar kendilerini Musiki kültürünün ilk mesut kaynağı tamire verdim.. sin. Şimdi resmini alarak ikametg1. 
,ı l~ evlerınde sayabiliyorlardı. Böyü her şehir için kendi konservatuarı ola- ................... ,,.,.'"'"'ın"'""'"'m""'"'""""'ttı1....,11wınu•nn""'"'111""'".. ha raptedecekler. Bir daha böyle şe~ 
~·,. ~:t'\Ut Oda musikisi konserleri _ hele cağına göre her büyük şehir peı;ıirı adr atlattığımız bunca vartalar gibi yapma. 

blt 
11 

8elde _ pek çok artarak neticede kendi konservatuatmı açmakla mü- sebeplerden dolayı bir iki musiki ko- Hüseyin, kapıdan çıkarken mem 
/ı" bt.r- abaya karşı ha.Ik arasında ölçüsüz kelleftir. Bahtlı devrimizde ve en bü- lunda geri kalan seviyemizi de kuvevt- nundu. Söyleniyordu: 
rr l~l'cl Zevk uyanmıştı. Halk bu gibi iş- yüğü.mUzün yol göstericiliği ile bütiitı Iendirerek ilerilere geçmemiz matlup- - GaJiba gözüm hindileri iyi seç 
I~ c:ı tae kuzu gibidir. ne tarafa çekseıı bu işleri bafJararak Balka.tılardaki iyi tur. Bir kelime ile söylemek lazım gc- medi ama, hem, tıpatıp kendi hind i. 
~ b l'afa gider. musiki yerimizi alacağımız açıktır. lirse: Musiki sahasında ''or ganizas'!fO'lt leriıne benzetmiştim. Neyse, yarın 
~ ~~ iası var: Bir şehirde herhangi bir Kadınların tesettürü, ve Meşrut!yet çağını idrak etmiş ve onun bütün güç- üç hindiyi aramağa başlıyacağım .. 

~\tap e veya. herhangi bir maksatla inkılabından Cumhuriyet devrine ka- lüklerile karşılaşmış bulunuyoruz. Haıa bulamadım ... 1 Cı\cı:~en bir meinleketin musikiAl --------------~..:_ _____ ::__..:._. ___ .......,::_ ___ :._ ___ .......... ~_._..:......:..:=-'-'-'-----
~ .... ~ltz b• 

~lı~d ır derecede fazla çalınırsa 0 
ıV ~lt~ Y~lıuz o memleketin musik; 
,J ~~ ~ h .~ ~teki musikiler aleyhine ola-
~~ Q \trı ıı.kunı sürüyor. 18 ve kısmer;. 
~ (~al\ .. cu asırlarda 1talyan musikisinin 
r ~hr ""do~ ! ~ ~ l.lı) b·· 0 u talyan sahne ınusilü-
~ ~ 1 ~e b~tUn Avrupayı ele almış olmt:t-
,~ ~~°Uçlar dan doğan yarı iyi yarı kötU 
, ~ı-; 0 ıneselen~n tarihteki rrı.isali

~~ l' ~ Za:rnanıar İtalyan musikisitıin 
,, ~t ..,, to.a hocalık etmesine biraz za-

r;,. fl,.:~_ı, u.:::; ç_ilnkU en yüksek musiki 
~ "e a.rtıstıeri her yerdek!letden 

Sôktu. Bugün ise her yerin 

iLERLE 
.Bir deri de işte bu!. 1 

Oi1uuıgirde oturan iki olcuyucı:muz vazı.yor: 
"BeneZerdenberi Oihangird~ oturuyoruz. Bıtrada yine 

senelerdıenberi büyük ~ inşa fooliyeti göze çarpar. Ay 
t>e gütt ge~me~ 7ci yeni bir binanın temeli atılmış olmasın. 
Fakat, Oihangir tarıaflıarındtLki bütün bu faaliyete rağmen 
aokakların oomyoti bir türl-iJ, düzelmek bilmiy01". 

Yazın, ~etten beZJcı de hiç kimsenin §ikdyeti yok, 

lakin kış gelir gelmez so7oo.kZat o kaoor fazla geçilcmiye
o8k bir hal alıyor k'i, ister istemez itısan alah."al7 bir ma
kama şikliyete mecbur kalıyor. Cihangir, bu berbat vaz;,.. 
yetinden aoa:ba ne zaman kurtulacak. Biz Cihangirde otu
ranlıar, acaba ne zaman bu çamur deryasm.dan potinleri
mizle paçal.arımı~ kurtarıp evlerimize bi-rer insan gibi 
tem~ olıallYik gireceği:tt.,, 

1 Polis Haberleri J · 

Çuvalın içinden 
neler çıktı? 

Yirmi yaşlarında sabıkalc Hasau 
adında biri, arkasında bir çuval oldu. 
ğu halde Babı~li caddesinden koşarak 
geçerken zabıta m~murlarının dik. 
katini çekmiş ve geri çevrilmiştir. 

Hasanm arkasında bulunan çun.1 
yere indiri1miş ve yaprlan muayen~ 
neticesinde c;:uvahn içinde elektrik 
malzemesi bulunmuştur. Bunlarrn 
Sarayburnu park gazinosunun elek. 
trik tesisatı olduğu anlaşılmıştır. 

ANNESi ARANIYOR - Dün sa. 
hah Beyoğlu Çeşme mezarhğında üç 
ayhk b ir çocuk bulunmuştur. Çocuk, 
Camiikebir mahalle mümessili Şevket 
tarafından bulunarak zabıtaya teslim 
edilmiştir. Çocuğun annesi aranmak_ 
tadır. 

BlRDENBJRE DÜŞÜP BAYILDI 
- Kadıköy Değirmen sokağında 4 nu. 
marah kahvede oturan 57 yaşlarında 
Zekeriya isimli birinin Uzerine fena.. 
hk gelerek düşüp uayılmıştır. Hasta, 
im dadı sıhhi otomobili le derhal has. 
t.ahaneye ka ldırılmıştır. 

AYAGI !{AYARAK DÜŞTÜ - Ih. 
latta Tanaşm fmnmcla çalışan Rizeli 
Hasarı, frrmın önUnden g(lçerken a_ 
yağı kaymış düşüp )'aralanmıştır. Ha. 
sanın yarası ağır olduğu l<:in derhal 
ha~tahaneye ltaldmlrnıştır. 

BAŞINJ)AN YARAL ADI - Şoför 

Avninin idaresindeki 9!>;).3 numarn.lı 

otobüs Fener ('ibali caddesinden (e. 
rerkt!n füıuf admcla birine c;arpara~ 
adamca<i1z1 basrndan ra r:ı hı mıc;tır. 

ŞAPKA l{ANUNP N A A YT\IRI 
HAREKET - Fenerde oturan l\l~h

met oğlu Sii leyman şaplrn knnnnltM. 
aykırr olarak !':~nk:ı ,..i .. rliı!i j .. ;.., va. 
kalanm ış vr h'\1-kında kanuni takib:.ı. 

tu baı;;lanmrı:ıtır. 

Türk~e ve l\l!oda 
Şişli H alkeı•in.den: 

Şapkacılık, çiçeksilik, biçki ve 
Türkçe derslerine 15 birincik.anunda 
başlanacaktır. Şimdiye kadar kaydo. 
1unan1arla diğer isteklilerin Nişanta.. 
şı Rumeli caddesindeki Halkevimi.ze 
gelmeleri.-
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Sultan İbrahimin kız kardeşi Sali
ha sultan, Ayvansaraydaki yalısının 

balkonundan Halicin durgun sularma 
bakıyordu. 

Hind ipeğinden örtillü süslü bir di
vanda oturmuştu. 

Yerde pırıl pırıl Acem halıları var
dı. Duvarlar boydan boya şalla kap
Janmı§tı. Pencere pervazları, tavanlar 
ve kapılar, fil dişi ve sedefle işlenmiş
tL Odanın kenarlarına, içleri kuş tüyü 
ile doldurulmuş olan samur kaplı yas
tıklar atılmıştı. 

Saliha sultan otuz dört yaşlarınday
dı. Güzel bir vücudu ve boyu vard •. 
Fakat kartal gagasını andıran burnu 
ile kocaman ağzı ona bir çirkinlik ve
riyordu. 
Düşünüyordu: 

Henüz memede iken Yusuf paşaY'o 
nikih edilmiş, yedi yaşında ondan dul 
kalmıştı. Sekizinde, ihtiyar vezir Mus
tafa paşaya verilmiş, on üçünde dü
ğün yapılarak zifaf olmuştu. Fakat 
bu adam, bir bunaktı. Saliha sultan da
marlarında ve sinirlerinde yalım ya
lım aşk ateşleri duyarak, fakat bu 
ateşin üstüne hatta bir su serpintisi 
atam.adan yaşamıştı. 

Mustafa paşa da bir türlü ölmek 
bilmiyordu. 

Yıllar geçmiş ve ancak otuz yaşında 
yeniden dul kalabilmişti. 

Gençliğin en ateşli zamanları boş 
yere geçmişti. 

Fakat işte üç yıldanberi eski acı 

~eri tam manasile unutacak kadar 
mesut yaşamıştı. Çünkü kocası Musa 
paşa yirmi yedi yaşında bir delikan
lıydı. Uzun boylu, geniş omuzlu, peh
livan vücutlu, kara bıyıklı ve esmer 
bir leventti. Gözlerinde bir aslan ba
kışı ve yürüyüşünde bir boğa heybeti 
görilnüyorda 

Onu üç yıl önce sekiz çifte kayıkla 
Topkapı sarayına giderken dümende 
görmüş ve beğenmişti. Kapıcılığa, 
kahyalığa almış, Sultan İbrahime ver
diği iri yarı bir Kürt cariyenin karşı
lığı olarak onun bir emrile paşalığa 
kadar yükseltilmiş, Trablu.sşam valisi 
yapmıştı. Fakat Saliha sultanın yanın
dan knnıldamamıştı. Valiliğini kah
ya.sına idare ettiriyor, topladığı vergi
leri altı ayda bir İstanbula getirtiyor
du. Doğrusu bu kadar yakışıklı ve 
genç bir kocası olduğu için herkes S:ı
liha sultana imreniyordu. 

Kahve renkli ve sedef dişli bir hala
yık kapıda göründü. Yedi defa yerle
re kadar eğilerek t:trek bir sesele Sa
liha sultana haber verdi : 

- Sultanım, Zerefşan gelmiş. Ayak 
öpmek için yalvarıyor. 

Saliha sultan biran düşündü. Yalı
sına girip çıkan cariyelerin sayısı, 
yüzleri, binleri geçmiştL 

Halayık ona yardım etmek için ili· 
ve etti: 

- Sultan İbrahim efendimizin ki
lerci başısı ffı.isrev ağaya çırak çıkar
mıştınız. 

O zaman hatırladı. Kumral saçlı, 
çok sevimli, beyaz bir kadındı. Zaval
lı Hüsrev ağa geçen yıl bir gece sa
baha karşı Sultan İbrahime anberi 
çabuk yetiştiremedi diye öldürülmüş .. 
Genç kadın dul kalmıştı. Kocasının 
malları da hazineye alındığı için Ciba
li taraf mda küçük bir evde oturduğu
nu, mücevhelerini satarak şimdilik ge
çinebildiğini duymuştu. 

Saliha sultan düşündü: 
:- Pek darda kalmış olmalı. Şunca-

cagrza yardım etmeliyim. 
Halayığa emretti: 
- Gelsin? 
Halayık çıktı ve Zerefşan girdi. 
Genç kadın solgundu, vücudu ve 

boyu tıpkı Saliha sultan kadardı. Fa
kat yüzü çok güzeldi \'e bakışları kal
be işliyordu. 

İki büklüm bir halde Saliha sultana 

• ••••••n••••-•••••-•.-•••••••••••••••••••••••••• 

Para~ız muaq"ne 
k.u11onu 

B1.1 kupondan yedısmı bırik 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendinj parasız 

muayene ettırebilir ................................................ 

doğru yürüdü; onun ayaklarını öptü. 
Saliha sultan genç ve güzel kadının 

başına şöyle gelişi güzel dokundu. 
Zerafşan geri geri çekilerek kapının 

yanında ayakta durdu. 
Saliha sultan: 
- Otur! 
Dedi. 

Fener bahçe Çeki Karlin takımına 
dün ikiye karşı b · r golle yenildi 

Oturmadı. Ancak UçUncli defa söy
lediği zaman bu emri yerine getirdi. 

Saliha sultan birkaç sözle, onun der
dini duyduğunu, acıdığını, fakat bun
ların alın yazısı olduğunu, Allahrn 
yazdığını kimsenin bozamayacağını 

söyledi: 

Beykoz Topkapı ile, lstanbulspor Süleymaniye 
ile berabere kald1. Vefa - Eyübü yendi 

Galatsaray ile berı:ı.bere kalaıı Çeki Ş f d d 
KISA HABERLER \ Karlin takımı ikinci maçını düu Tak- ere Sta 10 3 

_____ _._ sim sahasında Fenerbahçe takımı ile 

- Seni gözetirim; gönlün rahat ol
sun! 

tzmırde bazı musevt nrmaıa.nn gümrUk yaptı. Hısar 3 - Doğanspor 1 
ten lthall muvakat şeklile ve ihracat eşya Fenerbahçenin bu takımla karşı
.ııma mahsus çuval olarak geçirdikleri mad }aşmasından ne netice alacağı çok me
delerin kanaviçe olarak sattıklarmı ve bu 
suretle 400,000 liralık bir gümrUk kaçakçı rak ediliyordu. Saha bir gün evvelkine 1 
lığı yaptldığı yazılmıştı. Böyle bir kaçakçı nazaran daha çok kala~alıktı. 1 

Lik maçlarına dün Şeref ve Fener 
sahalarında devam edildi. Şeref saha
sında ilk oyun Hisar ile Doğanspot 

Dedi ve sekiz çifte kayıkla yalıya 
dönmesini beklediği Musa paşayı gör
mek üzere pencereye döndü. 

Halicin iki taraftaki süslü ve güzel 
köşkler, rıhtımlar ve yeşil bıhçeler 

onun içini açıyordu. 

lığın yapılmam şehrimizdeki ala.kadar ma __ , ___ ,_,, __ _....~...-

Zeraf şanm gitmesi gerekti, fakat 
gitmiyordu. 

Saliha sultan: 
- Haydi git artık! 
Der gibi dönüp ona baktı. Genç ve 

güzel kadın kekeledi: 
Sultanımıza. bir diyeceğim var-

dı. 

Kahya kadına söyle! 
- Yalnız size söylenecek bir şey-

dir. Başkasına anıatamam bunu .. 
- Kimin için? 
- Musa paşa aslanmız için.. 
Saliha sultan doğruldu. Genç kadı

nı baştan ayağa. kadar süzdü: 
- Yaklaş! 

Saliha sultanın kalbine bir kurt 
düşmüştü. 

Zerafşan yaklaştı ve sultanın ayak-
larına kapandı. 

Saliha sultan bağırır gibi emretti: 
- Söyle! 
Genç kadın titrek bir sesle anlattı: 
- Benim suçum yok. Ben sultanı-

mızın iyiliklerini unutmam. Sizin ayak 

kamları da harekete getirmiştir. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

• Tasfiye halinde bulunan telefon şirketi 
nın 71 aboneden fazla para aldığı tesbit edll 

mJştir. 

• İnhisar memurlarının maa.şlarmdan ver 
gtlerln ye.nlış hesap edilmesi yüzünden ~esi 
len fazla paraların iadesi takarrür etmiştir. 

• Bu sene tiftik ihracatımız şimdiye ka 
dar görillmemlş bir derecede sür'atli ve iyi 
şartlar içinde olmuştur. 75000 balya tiftik 
rekoltemtzden ancak 1000 balya kadar kal 

Dı1'Ur· 
• Belediye memurlarının şebtr dıı.hillnde 

yaptıkları teftişler neticesinde sa.yandan son 
ra yapılan evlerin numarasız olduğu görill 
m~tUr. Bu evlerin numaralandırılması tçtn 
alA.k!ldarlara emirler verilmlşUr. 

Tart.hl kıymeti bulunan ve belediye tara 
fmd:\11 satın alınan Mahmutpaşa hamammm 
sall§ beedll evkafın ikl senelik taviz ücreti 
le beraber ıcza. veznesine teslim edilmiştir. 

• FJorya pla.jmm arka tartmda ln;ıaattan 
kalan toprak yığmmm kaldınlma.ııma karar 

verilmlştlr. 

• Ankara.da yeni radyoloji eı:ı.stitllsünde 
bir Atatürk köşesi vücude getlrilmesl. takar 
rUr etmiştir. 

• cumurlyet halk partisi bütün halkevleri 
ne birer radyo almaya. karar vermiştir. Elek 
trlğl olmıyan ı,ıehlr ve kasabalardaki halkev 
terine dahi akümWA.USrlü radyolar almacak 

tır. 

larmızın altında ölmek bile benim için ---------------
saadettir. lST ANBUL BELEDiYESi 

la;;- Sağol ! Bunları biliyoruz; 1şi an- Ş eh i r Ti g a t r o s u 
- Ben sultanımızın yanında erkek 

tavus yanındaki kazdan farksızım! 
Lakin Musa paşanın gözüne başka 
türlü görünmüş olmalıyım.. 

- Neeeee!.. 

Zerafşan, Saliha sultanın ayakları
nı yeniden öptü ve Musa paşanın onu 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

MASKARA 

mmmnnn 
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lllHllltl 
kolladığını, para yolladığını, bir ya----------------
hucli kadının evine çağırdığını, eğer ŞEHZADEBAŞI FERAH 
gelmezse öldürUrüm dediğini anlattı, SlNEMAS"'NDA 
sözlerini: BUyUk TUrk İllüz. 

- Size sığmıyorum. Uğrun1l7.!l öl- yonisti ve Manye 
mek, hiçtir. L!kin bilmeniz hayırlı tizmacısı 

olur. Zira her kadm böyle bir şeyi Ze.. Pr. Zati Sungur 
rafşan gibi gelip sultanımıza. haber H .. f kali 
vermez. er gun ev · 

de oir program.J' 
temsillerine devar Saliha sultan Musa paşanın kalbini 

çalan bu genç kadını tekmeleri altın
da ezmek, sonra bir çuvala koyarak 
Halicin durgun sularına atmak iste
mişti. Fakat onun son sözlerine de 
hak vermişti. 

Genç kadının çenesinden tutarak 
okşadı: 

- Haydi sen git .. Hiç korkma! 
Zeraf şan bir daha ayak öperek ka 

pıdan çıkıyordu. Saliha sultan birden
bire aklma bir şey gelmiş gibi seslen 
di: 

- Buraya gel! .. 
Zerafşanın gilıelliğini bir türlU af 

!edemiyordu. 
Lakin yarı çıplak bir kayıkçı iken 

paşalığa yükselttiği nankör kocası da 
hiç şüphesiz bir alçaktı .. 

Yavaş sesle Zerafşana bir şeyler 
söyledi. Onun ağzından Musa paşayıı 
bir mektup yazdırdı. 

- Bunu hemen yann gönder. 
Dedi. 

* • 
Yatsı ezanı okunmuştu. Sokaklar

dan elayak çekilmiş ve şehre derin bir 
sessizlik çökmüştü. 

Zeraf şan seviniyordu. Gene sulta
nının hizmetine girmiş demekti. Sı

kıntılı günlere artık son geliyordu. 
Çünkü Zerafşan ~Iusa paşayı o gece 
yatsı ezanından sonra evine çağırmış
tı ama, kendi yatağına Saliha sultan 
yatacak ve koca.sile hiç konuşma.dan 

ediyor 

Zerafşanın rolünü yapacaktL 
Zerafşan: 

- Geliyor sultanım? .. 
Diyerek kafes ardından çekildi. 
Saliha sultanm saraya haber salma-

dığından zavallının haberi yoktu. 
Kapı açıldı. 

1 Burası Zeraf şanın yatak odasıydı 
ve kafeslerden başka ağır ve kalın 
perdeleri de olmadığı için insan bur
nunun ucunu bile göremiyordu. 

Saliha sultan yatakta yatıyordu. 
Musa paşa ona sokuldu ve kucakla

yarak: 
- Zerafşan!.. 
Diye mınldandı. Saliha sultan belli 

belirsiz derecede hafif bir sesle: 
- Sussss! 
Dedi 
Fakat daha çok sabredemedi. De

mek ki Musa paşa Zeraf şanı sahiden 
seviyordu. Artık şüphesi kalmamıştı. 

Birdenbire kapı çalındı ve birkaç 
kişi birden büyük bir gürültü ile içerl 
girdi. 

Bunlar saray bostancılarıydı .. 
Musa paşa dışarı fırladı. 
Saliha sultan da onun arkasından 

çıkmıştı. 

Bostancılar onun önünde eğildiler. 
Yağlı ipler iki zavallının boyunları

na dolandı ve Saliha sultan iki ölüyü 
çiğneyerek kapıdan çıktı. 

Üçe on kala oyuna başlandı. Fener 
takımı şöyle kurulmuştu: 

Hüsameddin - Y<Z§ar, Fazıl - Ce
vat, Angelidis, Reşat - Niyazi, Mu
zaffer, Ali Rıza, Esat, Fikret. 

Hakem Şazi Tezcan. Oyun Fenerin 
hücum.ile başladı ise de biraz sonra 
mütevazin bir şekil aldı. 

Onuncu dakikadan sonra Fenerliler 
üstünlüğü alarak Çek kalesine müte
madi akınlar yapıyorlardı. çekler de 
bu hücumlara mukabeleden geri dur
muyorlardı. Buna rağmen iki taraf da 
bir türlü gol atamıyorlardı. Bir ara
lık ~fozafferin boş köşeye çektiği şüt 

Şişlide beş bin metre 

Çek kalesine giriyordu. Fakat müda
fileri yetişerek kurtardı. Devrede böy
le sayısız bitti. 

İkinci devrede Muzafferin yerine 
Naciyi koyan sarı lacivertliler derhal 
Çek kalesini sardılar. İlk devrede sol
dan Fikret vasıtasile akın yapan Fe
nerliler ikinci devrede sağ taraf tan 
işliyorlardı. Her iki açığın, bilhassa 
Fikretin gerilerden sürüp getirdiği 

topu Fenerin orta muhacimleri bir 
türlü Çek kalesine sokamıyorlardı. 

On ikinci dakikada hakimiyet Çek~ 
lere geçti ve merkez muhacimlcri ilk 
gollerini attı. Bu sayı üzerine Fenerl!
ler kendilerini Q:>parlayıp yine iyi oy
namaya ba.ı;ladılar. Akınları hep gol
süz kalıyordu. 22 inci dakikada Fik
retin kornerini Ali Rıza kafa vuruşi!<: 
Çek kalesine soktu. Kaleci hemen ya 
kaladı ise de bu tutuş kale içinde ol
duğundan hakem bunu gol saydı. 

Otuzuncu dakikada oyun Fenerin 
nısıf sahasına geçti. Sağ mua.vinL'l 
şütünü kafa vuruşile sol içleri ikinci 
defa Fenerin kalesine soktu. Oyun on 
bir dakika fazla oynanmasına rağmen 
2-1 Fen rin mağlQbiyeti ile bitti . 

maçından bir görünii.§ 

arasında idi. Maçı 3-1 Hisarlılar ks.· 
zandılar. 

İkinci olarak Hilal ile Anadolu ts.· 
kımlan karşılaştılar. Anadollular ba· 
kim oynuyorlardı. Bir aralık Anadol· 
lular Hilal kalesine inerek Kenan va· 
sıtasile ilk gollerini yaptılar. . 

İkinci devrede Anadollular hakiDl1' 
yeti tamamen ele alarak daha ~l 
oynamaya ba.'?ladılar. Hilfilliler efe ~~ 
iyi oynuyorlardı. ~" "' 

Otuz beşinci dakikada Hilal kalesine 
inen Anadolu solaçığı hatalı bir şe
kilde durduruldu. Hakem bunun Uze' 
rine Hilal aleyhine bir penaltı ceza.5

1 

lcoşuya i§tirak eden atletler 
. ~ 

verdi. HiKlliler bu penaltıya itira~ ect 
tiler. Hakem kararını değiştirme)'l~~ 
de sahayı terkettiler. Neticede Jtı 
hükmen mağlup sayıldı. 

lstanbu1spor 1 • 

Süleymaniye 1 
ti' 

Bu sahada son oyun tstanbulsF°5u· 
Süleym.aniye arasında idi. oyuna ~1' 
leymaniyenin akını ile başlandı. .. de . ~nuP 
hücum tstanbulsporun kalesı cı 'pili' 

hemen kırıldı. Bundan sonra tstan d$ 
sporlular birkaç akın yaptılarsa 1.j· 

. . dB" 
bir netice çıkmadı. Otuz beşıncı gol' 
kada Süleymaniyeliler ilk ve sorı •)'ıe 
lerini yaptılar. Birinci devre de b<' 

bitti. wıe.t 
İkinci devrede 1stanbulsp0~ . ..ol 

t .. rlU b
ağır basıyorlardı. Fakat bir u .. 1rııt nJP» 
çıkaramıyorlardı. Oyunun So. e b!J' 
doğru hakem Süleymaniye aleyh10 lJtlt1 
penaltı verdi. tstanbulsporlular dil 1u110 
dan istifade ederek beraberlilC go 50· 
attılar. Devrenin sonlarına doğr'\ı~" 
leymaniyeli Nuri bir İstanbu~s~;1şıır' 
yumruk vurunca hakem Nurı:1• ıe.fl\{ 
<;ıkarttı. Bunun üzerine her ıI<t J<l'ıtıiı! 
birbirine girmek üzere idi. lJ:l 

S ~ 1} 
(SOnu Sa. 6 U· 



Anasını Gör Tren makinistli
ğinden nazırlığa ' 

Kızını Al ~ 
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SUlün beyin baba8ının doğduğu Şeh camii malıaTlesi 

Bir tren makinisti iken, çalışıp 
yetişerek nazırlık mertebesine kadar 
çıkmış 1 olan J. H. T omas lngiliz ga· 
zetelerinden birinde hayatım tefrika 
ediyor. Yakın zamanlara kadar ln • 
gilterenin dominyonlar nazırlığını 
yapmış olan bu eski makinist 1893 
senesindeki halile 193 l senesinde 
vardığı nazırlık mertebesini göste • 
ren iki şayanı dikkat resmi yukan -
ya dercediyoruz. 

~erci dükkanındaki tahmin, yanil aldı .•. Fazla durmadı; doğru evine kot· 
'ıl &fair bir haftalık ittir) sözü doğru tu. 

tb. Salının sallandığı, çarşamba- Mahallebici Haldodaki söz ke&imin-
da netameliliği için, perfembe günü 
aze Maliyeye damladı. 
~abı oda11ndan çağutb. Bütün ha

ann bittiğini öğrenince, alelusul 
tğı bir kere gözden geçirmek İcap 

'iinden, anahtan alacak, Edayı peşi
lr.abp gönneğe gidecekti. 
~th mümeyyiz artık o gün 

· e ıelmiıti. Gözü kapıda bekli
U. Odacı İ§areti geçer geçmez, atb 

dini dışan. 
Selam, sabahtan evvel: 
"'Her teY tastamam, al anneciğim 

tan! dedi. 
bildcat ediyorsunuz ya, teyze, abla 

l tok; yerine anneyi kavançe etmİ§. 
'~tlar, sevdikleri kaynanalanna an· 

drye .fiitap ederler a.. 
~, ardından ilave etti: 

~:' Gidin, görün. Şayet acele ile Ul'Ml· 

~! veya gözden kaçmıt ufalc tefek 
\'nlar mevcutsa bildirin. Alenesü 

l'n itmam ve ikmal edeyim! .• 
~llı-asnu söylemeyi de unutmayalım: 

lha ne Hafize. ne de Eda, Tevekkül 
trundal<l evin içini ve alınan efya
~Örmemitlerdi. Şahap, birkaç gün 
.. ~ badanacı1arla haırr neıir olduğu 
1\ aktamt, yorgun argın, hava ka

't ~ kapıdan çrkmııb. 
'ııl tulumbec:!aki Çavuşun kahvesi

, ~ kapıdan girecek, kireçlerini ıü
~ sonra Süleymaniyeye gide

l'am Aksaray karakolunun önün-
~ği ile karJı karJıya gelm.İftİ. 
, kan ağzım açmağa kalmadan: 

tv hazır; bütün qyayı aldım ve 
Ve lakin, bir iki cün daha mü-

8nneciğim ! .. diye boyun bükmüt, 
q'1li • '- n. 
~ lttv nerede?.. Hangi mahallede? •. 

'Yecanlı heyecanlı aonnuı ü.zeri
,,tini aöylemit
V li~ydi, gel göstereyim. demitti. 
~t geciktiği için ırkı adan yiirü-

1' a1kaaabı geçmiıler. Tevekkül 
lt na sapan sokağın batına gelin • 

\. ~~: 
\. ~ll Üçüncü kapı mı? der demez 
11 ~ şrkırdabnağa batlamııt -
\. 
,~mi allaaen? •• Ayol bilmem 
~o evi, Yağlıkçı Tahsin Efendi
)\ ? ... Ona üç oda daha kat, ko -
t~.s~ de, geç öteye! ... 

•Çlni battan qağıya öyle bir 
)~fti ki yalan yok ve hakikaten 

~~etyok göm1ıe1ne, bundan ali ev 
\ I>: Varoı evlatçığım!.. dedikten 
'~~da geçm.İtti: 
• ~t tabiat sahibi olduğuna fÜphe 
~ .. "'· Bat delili meydanda: Eda 
~? ~ gönül verdin mi, verme

~"' .... 

r
' rı~tll'!neii zait .bulmu,, 
~ .t. -ıctaırn pek geç kaldan.. Eda -
~ ~ gelmittir, beni bekler! 

~ ~:'° ~m:u·· ~,ti. 
'I. ~' G P911~ g'Ünil, 

ley '-ttanwn, al annec:iiim ! 
~tarı uzatınca Hafize hemen 

den ıonra, Eda sokağa ya bir kere çık
DUfb, ya da iki ... Maliyeye hiç ayak at
matnıftı. Esasen, zanab olan kağıt ka
vaflığma paydos çekecekti ve çdanitti 
bile-

Çabucak yaşmağını örtündü; fera -
cetini giydi .• Kapdan çıkıp yolu tuttu
lar; yeni eve geldiler ve girdiler .. 

Edacık, gönnemit ve kenann dil -
beri.. Hak kuran kafesinde, patlak ot 
minderler ve kuru tahtalar üstünde, so
kaklarda yalın ayak, batı kabak büyÜ -
müt. Cici annesinin evi denen ondan 
bir gömlek ya yukan, ya da değil. 

Pmlbe badanab gelin odasındaki ef
latun üıtüne güvez dallı döşemeleri vl 
oerdeleri. verdeki aoal Antep kil.imini. 
yatak odasındaki ceviz karyolayı, için -
deki pufla yatakları, yastıkları ve atlas 
yorganı, marun aynaJr dolabı, mermer
li ve musluklu lavaboyu, havai mavi 
ıezlongu, camgöbeği rengindeki perde
leri, karyolanm önüne aerpilmit kırmı
zılı mavili Demirci seccadesini görünce 
sevincinden çılgına dönınüt, çırpını -
yordu: 

- Cici anneciğim, ver elini öpeyim •. 
Çekme, uzat, daha öpeceğim billahi! ... 
bunların hepsine sebep sensin; hepsi 
ıenin sayende oldu! ..• 

Hafizenin yüzü yanm yamalak gü -
lüyordu... Bu gülüşe denınden gelme 
gülüt denemez; hatta istihza, alay de -
nebilir... Dikkat edilirse, farkına van • 
lacak derecede nevri dönmüıtü. Alınan
lan, yapdanlan azımsadığı besbelliydi .. 

Yanm ağız: 

- Eh. pek ala! .. diyor, Eda perde • 
lerin, kanapenin, tezlongun kumaşlan
m elliyerek, 

Holivud 

Amerikalı film yıldızlarından bir 
kısmı film yapmak için, bir kısmı da 
Londrada teessüs etmiş olan yeni film 
dünyasını görmek için birer birer ln
giltereyc geliyorlar. 

Son defa sinemalann meşhur es
mer yıldızı Key F ransis ile Zazu 
Peta ve diğer iki artist daha Holi -
vuttan Londraya gelmişlerdir. 

Resimde Amerikanın en iyi gi
yinen yıldızı olarak tanmmış Key 
Fransis görülüyor. 

- Vallahi ipekli; bak pml pırıl pı • iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
rıldıyor! ••• derken, acuze, göl.termiye- T k • Paaarteııl SALI 
rek, (hnnm!) der gı'bi yÜz burutturu. 8 Vlm 7 I. Ka. 8 I. Ka. 

=======ı22Ranıazar 3Ramazaı yordu. 
GUo dOğılfll 7 11 7 J 2 

Eda, bele guıülhaneye bayılmıfb. Gün batışı 16,41 lt\-4 r 
- Baksana genitliğine... Buraya bir 

mangal da konabilir; pek ala kese sa -
bun da sürülebilir; temiz pak yıkanıla
bilir! .•• diye el çırparken, tahtaboşa çı
kıp: 

Sabab oamuı 6,1)() 6 {)() 
Ogte oamazı 12 05 12 On 
lkJ..odJ oauıuı 14,28 I 4,28 
A.k~ namazı 16.41 lô.-11 
Y'atm namazı 1819 18 19 
lmaalı 5 26 5 21 

;i4I 34! 
2.3 

- Allah atlana buraya gel cici an • Yılm geçen günlen 

neciğim, görüyor musun karşıdaki man- Yılm kalan günlen 
____________________ ._ ____ ~ 

zarayı •.• Y emyetil ağaçlar dolu kosko -
ca bir bahçe ••• Baksana canun fU büyük TAKSİMDE - MAKSİMDE 
konağın bahçesine. Viranelere, medrese HALK OPERETi 
ve türbe duvarlanna bakan tahtaboş - tk" . . . 
1 benz• 7 d rk Hal' . ıncı seneı devrıycr ara mı ıyor ••. e en aze yı-

1 
ne b~ çekiyor, duyulnuyacak bir nu- Bu ak~~~ 30 de 
nlb ıle mınldanıyordu: Ze · ş ' 

· ngın program strr 
- Allah akıl fikir venin sana, alık 

8
·1 

R • ı e azıye. Yazık yazık, meğerse he eben- ı _ "Enailer oper t 

nak.a, ne eplemçÜf şeymişsin sen!.. Zozo Dalmas" ve To-

Eda, alt kattaki küçük odayı, dev - makoslo, 2 - Atina operası primabal
rim yemek maaaımı, ıandalyaLm, mut- lerini Melle Tomakos Bale, 3 - Meş
faktaki tel dolabı, tencereleri, küpü de bur tenor Toma.koa yeni opera parça
görünce, zıp zıp zıplamağa batladı. lan, 4 - Zengin varyete numaralan, 

Uzabnıyalnn, kızcağız dünyalara er- 5-Kıymetıi sanatkar Bayan (Safiye) 
mit kadar memnun, sevincinden çtrpı - ve arkadaşları 
nıp dururken, Hafize kaılannı çattı: Yerlerinizi telefonla ayırtmız 42633 

( Arka8ı var J Biletler ki§ede satılmaktadır. 

S - KURUN 7 1. KANUN 1936 ~ 

Tlrklyeden 8000 
mil uzakta 

--------------~ * *-----------
Bir Amerikan üniversitesindeki 

dört Türk talebesi .___ _______ * * ' * _______ ___. 

Cumhuriyet bayramını kutladı
lar ve Amerikah misafırlerine 

Türkiyeyi anlattılar 
Madiıon, tkincitcırin, 1936. 

16 günlük bir yolculuktan sonra tl
niversitenin bulunduğu Madison şeh -
rindeyim. Burası Visconsin eyaletinin 
merkezi ve Roosevelt'e rakip olan Lan
don'un vali bulunduğu yer. 

Visconsin ttniversitesi Amerikanın 
California Üniversitesinden sonra ikin
ci gelen müessesedir. "D" vitaminini 
keşfeden profesör Steenbach burada 
ders veriyor ve yine bu sahadaki tet -
kiklerine devam ediyor. 

Visconsin Universitesinde biz dört 
Türk talebesiyiz. ilkteşrinin 29 uncu 
perşembe günü, Cumuriyet Bayramı 

münasebctile, mektepte bir toplantı yap 
tık ve bu toplantıya ttniversitenin pro
fesörlerini, diğer bazr zevatı ve gazete
cileri davet ettik. 

Toplantı tlniversite muhitinde bil -
yük bir alaka uyandırdı. Çünüü, Tür -ı 
kiye ve büyük Türk inkılabı bütün A
merikalıJarın tanımak ve öğrenmek is
tedikleri bir mevzu teşkil ediyor. 

Toplantımızda davetlilere Türk kah
vesi ikram ettik. Pek hoşlarına gitti. 
Nasıl pişirildiğini sordular, anlattık. 

Toplantıda arkadaşımız B. Nusret 
K. Kökmen 29 tlkteşrinin manasını ve 
inkılabımızın tarihini kısaca anlattı. B. 
Orhan Yirmibeı Osmanlı idaresinin 
1923 e kadar tarihçesini çizdikten son
ra saltanat idaresinin ihmallerinden ve 
kapitülasyonlardan bahsetti. Ben de 
1923 ten 1936 ya kadar her sahada ya
pılan inkılaplardan bahsettim. 

Anlattıklarımız Amerikalı ilimlerin 
son aerece alikasınr uyan rrdı ve biZe 
tam iki buçuk saat mütemadiyen sual -
ler sordular, cevaplar aldılar. 

Eminim ki verdiğimiz malQmat hep
sinde Türkiye hakkındaki yanh:2 ve ge
ri fiikrleri tamamite silmiştir. Burada 
halfl Türkiyede harem hayatından, üç 
kanlı erkeklerden bahseden meşhur a -
damlar var ... % 90 ı Türkiye hakkında 
yanlış fiikrlere sahip. Yanımızda bulu -
nan gazetelerdeki. mecmualardaki ve -
ya albümlerdeki Türk kadınlannm re
simlerini gördükleri vakit şasıp kalıyor
lar. Sonra şaşkınhklan takdir şeklini 
alıyor: "Mükemmel! diyorlar. Türk ka
dmlan Amerikalılardan daha iyi giyin
mesini biliyorlar 1., 

Tarihimizin 4 üncü cildindeki resim
leri de hayranlıkla ve takdirle seyretti
ler ... 

Toplantımız cok samimi bir şekilde 
nihayete erdi. Ertesi gün, şehrimizde 
çıkan "Thc Capital Times" gazetesi 
şunları yazıyordu: 

"Dün. Türkive Cumuriyetinin kuru-

Amerikadan ?Mktup gönderen arka
~ ô. R. ôztamıu.r 

lu§unun on ilçilncU yıldönilmü geldifi 
zaman Wisconsin Univeraitesindeld 
dört Türk talebesi kendilerini yurtla -
rmdan 6000 mil uzakta buldular. Fa -
kat mesafenin uzaklığı onlan kendi 
"4 temmuz'' bayramlarını ~? kutla • 
maktan alıkoymadı. 

Bu dört talebe dün ge<>~ bu ytldö • 
nümünü kutlamak için yaptıkları top • 
lantıya bazı misafir de davet etrniıler • 
eli. 

Talebelerden B. Yinnıöct misafir -
!ere Türk kahvesi piJirdi ve nasıl yapıl
dığım anlattı: Türk kahvesi kaynar su
yun içine toz halindeki kahve döküle -
rek yapılır. Kahve süzgeçten geçirilme
den içilir. Şekerlidir, fakat içine süt ve

ya kaymak koymazlar. Küçük fincan • 
larla içilir. Türkler kahveyi yemek ara -
sında değil, yeemkten sonra, ekseriya 
bir sigara ile beraber, bir çeyrekten bir 
saate kadar, yavaı yavaş içerler. 

Toplantının yaptldrğı salona Tilrk 
Universitelileri Reisicumur Roottevelt1e 
Kama! Atatürk'ün fotoğraflanru yan -
yana asmışlardı. Türk ttniversitelileri 
Reisicumurlannr çok seviyorlar. Ona A
tatürk isminin millet tarafından veril -
diğini söylediler. Bu isim "Türklerin 
babası" manasına geliyor. Atatürk, Tür
kiyenin George Washington (Corc Vıa-o 
şington) udur. 

Türk talebeleri memleketlerinin cu
muriyetten evvel ve sonraki halini an • 
tattılar. Talebenin anlattıklarından ıon 
ra misafirler kendilerine uzun uzun ıo
aller sordular ve Türk Universiteliled 
bunlara cevap vererek memleketleri halt 
kında daha bir çok şeyler anlattılar.,. 

ö.R.öztanmr ' 
~---------------~--~----------------------.,-------------

Bir Alman casusu mahkum oldu 
ıı=-============;;::======· •==============--=====~=-

Evrakı arasında bir taqgare 
çıkmış topunun planları da 

•b:a:==-=--=======-=========· 
Kendisini Alman imparatorluğu 1 

ordusu sabık zabitlerinden diye tak· 
dim eden ve göğsünde Demirsaliı; 
nişanını taşıyan Herbert Ranft Pa -
riste yalnız casusluk davalanm gör
mek Üzere yeni teşkil olunan mah -
kemede muhakeme edilmiştir. 

Bu adam, sulh zamanında casus
lara verilen en ağır cezaya mahkum 
edilmiştir. On sene hapis yatacak -
tır. 

Ranft'ın, Almanya hesabına Fran 
sız ve lnailiz müdafaa planlarını 
çaldığı sabit olmuş ve kendisi Lon • 
draya gitmek üzere iken kayalanmış
tır. 

Ranft miitarekenin hemen ertesi 
gününden itibaren Parise gtimİ§ ve 
şimdiye kadar orada yaşamıştır. 
Fransız tayyare zabitleriy)e sıkı sıkı 
ahbap olduktan mada, yeni bir tip 
tay;:are için gizli kısımlar imal eden 

•..:========·==============' 
bir fabrikaya işçi olarak da girip ça • 
lışmıştır. 

Mütekabil yardım uzlaşmalan 
ahkamı veçhile "Sırlan mütekabi • 
len mübadele,, sartını ifa icin Fran -
sızlarm İngilter; ve Sovy~t Rusya 
askeri makamlarına vermiş oldukla
rı yeni bir tayyare defedici topun 
planları casus Ranft'ın evrakı ara -
smda çıkmıştır. 

Ranft Parisin Gar dü Nora istas
yommda tevkif olunduğu zaman 
Amslerdamda Alman teşkilatına 
çantasındaki evrakı teslim icin tre-
ne binmek üzere idi. ~ 

"BlR SiZDEN, BlR BiZDEN!,, 
Londra, 5 - Almanyada bir 

Fransız genci 8 sene hapse ve 20 se· 
ne nezaret altında yaşamıya mahkum 
olmuştur. Bu gencin Rendeki müs· 
tahkem mevziler trtıntakasmda ca • 
ausluk yaptığı haber verilmektedir~ 
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o Radyo Protramı o 
7 Kanunuevvel 936 Pazartesi 
P.OLE NEŞR1Y ATI: 
8aat 12,30 PllkJa Türk m~. 12.DO 

Ji'avadJ& 13,05 PlAkla hafi! mUzik. 13,25-1\ 
1,,00 .Muhtelil pllk neırcyab. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 plAkla d&n.I muatktat. 19,30 

Cocuklara masal l. Galip tarafmdo,n. 20,00 
1utat ve ark~lan taratmdan Türk musı 
illa ve halk §&rkılan. 20,30 Safiye ve arka 
Gaftan tarafmcl&n TUrk mıaıldal ve halk 
larkılan. 21,00 Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
tf.rafmdan bir temsil. 

Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleri. 22,30 
Pü.kıa sololar - Ertesi günün proıramı. 
23,oo Efen. 

8 Kanunuevvel 936 Salı 
öOLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk musıktst . 12,50 

:lf.tvadJs. 13,0:5 Plakla hafi! müzik. 13,25-
ı,,oo Muhtelit plAk neırlyatı. 

AKŞAM NEŞRlY ATI: 
Saat 18,30 pltl.kla dans musikisi. 19,30 

~erans: Doktor All ŞUkrU tarafından 
20,oo Vedia Rıza ve arkadaştan tarafmda.ıı 
'J'llrk musıktsf ve halk §arkıları. 20,30 Ce 
aıaı KAmil ve arkadqlan tarafından Türk 
lluaıktat ve halk oarkılan. 21,00 Şehir Tlyat 
-..U OP4!fet kısmı tarafından bir temsil. 

Saat 22,00 A~ ve borsa haberleri. 22,30 
~la sololar - Ertesl gtµıtın prop-amı. 
•.oo Son. 

9 Ki.nµpuevyel 936 Çarf&Dlba 
öOI..E NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plakla Türk muın~ 12,50 

... vadta. 13,M PIAkla hafif mllzlk. 13,25-
l,,OO Kııhtelil plAk neoriyatJ. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 plAkla dana muslkl81. 19,30 
Ottar Keeyo taratmdan. 20,00 Jılllzeyyeıı 

.... ·- -ve arkadaşlan ııu,.tmdan Tllrk musiktsf n 
halk prkılan. 20,SO Türk muaıkl heyet1. 
21,00 Orkestra: 

ı - K 1 1MDet: (Phedra) uvertür. 
2 - Strauaa: (Ş&hane vals). 
3 - Oflenbadı: ( Hoffmaıı hik&yelertn 

den) ~ar. 
' - Gztbulka: (Balodan sonra aşk rüya 

81). 

15 - Toçelll (Serenat). 
Saat 22,00 Ajana ve bona haberleri. 22,30 

Pllkla eololar - Ertel!lt gtııµln programı. 

23,00 Son. 

1 O Kanunuevvel 936 Per§embe 
ÖÔLE N~RtYATI: 
Saat u.so Plllda Türk muırıklst. 12,80 

H&vadill. 11,03 PlAkla hafif mUzik. 13,215-
14,00 Kuhteut plAk ne§rlyatı. 

AKŞAM NEŞRtY ATI: 
Saa' 18,30 pltl.kla dan.I muııtktat. 19,30 

Konferans: Doktor Fahrett1n Kerim tarafm 
dan. 20,00 Rlfat ve arkadaştan tarafından 
Tllrk mu-nk:.S ve halk prkıları. 20,30 Safiye 
ve arkadaşları taratmdaııTUrk musıklsl ve 
halk şarkıları. 21,00 Orkestra: 

1 - Suppe: (Bandlttenatrelche) uvertür. 
2 - Griegf: (Sabah) (Anftran) nm dansı. 
3 - Malllart: (Mllnzevinin ~411l&n). 
4 - B. M. Hellmund: (Wonnctraum) en 

tcrmczzo. 
5 - Kalman: ~Ç&yırbk gipQ), 

S~t 22,00 Ajans ve borsa haberleri. 22,SO 
Pllkl& ~olar - Ertelf g1ln1lıı progr&JDJ. 
23,00 Son. 

11 Kanunuevvel 936 Cuma 
öOLE NEŞRtY ATI: 
Saat 12.ao PWda TUrk mu.ık181. 12,GO 

Havadla. 13,015 PIAkla hafit mUzik. 13,215-
1'.P-Q MubtelJf ~ D..nntı. 

AKŞAM NEŞRtY ATI: 

Saat 17,00 UDlvenUeden bıJal&p derileri: 

Recep Peker taratmdan. 18.30 PlAkl& dans 
mwuldsl. 19,30 Spor mllaahabeleri: ~! 
Şetık tara.!mdan. 20,00 Vedia Rıza ve arp 
da§ları tarafından Türk muınklst ve halk 

· ~arkıları. 20,30 Cemal KAmll ve arkadaşları 
tarafmdaıı Türk musıklsl ve halk şarkılan. 
21,00 Orke.stra: 

1 - Keler -- Bela: (İtallenische sc:hau 
splel) uvertür. 

2 - Ranner: (Schönbrun) vaı.t. 

3 - Tcbalkovskl: (Cassc Nolaette). 
1 - Çin il dansL 
2 - Mlrllton dansı. 

4 - Delibes: (Kopelya balesinden Mazur 
ka). 

:5 - GrtJl!chstetten: {Orlof) opereUnden 
parçlllar. 

Saat 22,00 Ajans ve borsa haberleri. 22,!0 
PIAkla sololar - Ertesi güniln programı. 
23,00 Son. 

12 Kanunuevvel 936 Pazartesi 

öGLE NEŞRtY ATI: 

Saat 12,30 PlAkla Türk musıklsf. 12,50 
Havadis. 13,0:5 Pltl.kla hafif mUzik. 13,215-
14,00 Muhtcllf plAk neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Şehir Tiyatrosu komedi kısmi 
larafmdan bir temsil. 19,30 Tasarruf hafta 
ııı mUııaseebUle kontcraııa. 20,00 TUrk mu 
sıld heyeti. 20,SO MUnir Nurettin ve arkada§ 
lan taralmdan Türk musıklııl ve halk pr 
kılan. 21,00 Orkestra: 

1 - Schuman: (Genovova) uvertUr. 
2 - Dellbea: (Kopelya balealnden bir 

noktönı). 

lki Oyuncaklar ve vals. 
a - ııousorgaky: (Acem d&n.lı). 
4 - Kalman: (Marlça) operetinden par 

caıar. 
Be.at 22,00 Ajana ve borsa haberleri. 22,30 

PIA'kla s ololar - Ertesi Jilnlln propamr. 
28,00 Son. 

-M·,-ıe-m-1ı_e_k,:eitı\n---e--E-R--ı, 
kültürüne hizmet 

1 etmek maksadlle li 
: 1 ikinci k4nun 1987 tarihinden itibaren 

i Lisan dersleri 
Vermeğe başlıyor 1 
1 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan Öğ· ı 

renmek metotlarının en mük~meli plan bu takrirleri, dilimize, 
memleketimizin tanınmış litan hocalan tatbik etmişlerdir. 5 

Kendi kendDDeırlne 1 
Fransızca, Almanca, lngilizce i 
Öğrenmek istiyenler bu dersleri takip etmelidir. 1 

Her liıan 90 dersten fazla ıünniyecektir. i 

Memurlar ve askerler 1 

Üç aylık abone fiyatı olan 400 kurut üzerinden % 1 O iskonto 
görecekler ve bu miktan ayh}t müea lfl taksitlerle de ödiyebileceklerdir. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

lıim ve adresler okunaklı ohn~. 

j HABER gçı~etesı 
JSTANPUL 

GazatanlzlA ll••n der.•l,rlne d•vP-m Jç'" •ılı~ 
•IJf'n• qlurorum. aırr"cı t•k•lt oıaa k~ru' 

ala gBnderı,mlfUa:. 

Adre•; 

lmze 

··---···--··············-··-·············· .. ··········-···············································--
latanbul Levazım lmirll§I 

Satın alma 
Komlayonu ilanları 

l•tanbul tcomutanbiı 
Satınalma 

IComl•yonu lllnları 

J"lava Krt'atı için bin çift erat~- Es~şehir Tayyare fabrikası için 
durası 8-12-936 Salı günü saat 150 ton Lave kömürü açık eksiltme 
15,30 da Tophanede Satmalma Ko· ile ihalesi lS-12-936 Cuma günü 
misyonunda pazarlıkla alınacaktır. saat 15,30 da yapdacaktır. Muham. 
:r,Ja-in ~ 42SO liı-ad.r. Tepı! - men tutarı 2a2p ~~. ~ 
nab 637 buçuk liradır. ~e ve her IHn öjl~en ~n~ ~Qmisyon~1lZ 
nüm~~i ko°?isyonda gö~ebilir. da ~ijr~~ilir.lateklilerin l 75 liralık ilk 
lsteklilenn belli tulle konuayoM ~ .. t il\~~ vey1a µıektup~ ile 
gelmeleri. (251) (3435) beraber ~i m~yyeninde f~ • 

• • • lıda Komutanlık satmam. Komia • 
Kuleli Askeri Li~~i isin~~ ka. yaınma gelmel~tj. (~) 

lem Spor e§yası 22-12-935 salı ~ "" • 
günü saat 15,30 da Tophanede Sa· lt~nlnıl Komut~.nlı~ birlikl~ 
tmalma Komisyonunda k8Rab zarf. ihtiyacı plan 16003 ıö!o Pilivhk Pi
la ektiltıneıi yipıla~. H~ıinin riqç açık ~ksiltme İJf: İ~•· 18-12 
tahmin bedeli 14316 lira 50 kuru§· 935 Cuma günü a~t 16 d~ yapıla• 
tur. ilk tenaipab 1073 lir' 7!1 kurut· faktJr. M\IB~en t-qtarı 4Qtl0 lira· 
tur. Şartpamesi ve Nümuneleri Ko. dır. Şartna'llasi her giin öğİeden ev· 
misyonda görülebilir. isteklilerin ka· ve1 Komisyonummda görülebilir. 
nwıi ye~i~ariJe teklif ıp~J<t~p~ lıte%1il,arin 300 l~k il~ t~ 
ihale saatinden ~ir ıaa~ FVYel Ko~İs· mekttıp veya makb•Jz!an ile bera • 
yona vennelıri (247) (S3ij9) ~f ihale ~nü v~~i muayyeninde 

~ ~ • l?ındıJ4ı~a l'Pmutanhk ıatmahıa kır 

KµJf'li ~eri Lj~i i~ip 28 "*le!Jl misyonuna ıe~el~ri.:;. (3355) 

Spor malzemeıi 22-12-936 Salı ~ =1o 

günü saat 15 de Tophan'!de Satm • &.tinci 1'oı: için 12 tane Beter 
~a IÇprpisyonunda açJk eksiltme Jijz ~ilq Yf! 3 tfuae biner ıglq ~ 
ile allflaczıkf'f· l!epsipjp ~ilmin ~- 15 tl'ınc ~"skül açık eksiltme ile iba
deli 483} lira 50 kyruıtur. Şartoa lesi 18-12-936 Cuma günü saat 
mesi ve niinwne~eri Komisyond'2 15 de- yapıl~caktrr. Muh~en fi • 
1Ji>rütebilir. htelçlilerin kanuni vesi- atltır JnCf.llJUU 2499 liradır. S:utna· 
kalarile beraber beJli saate J(pnıia . mesi hprg\jn öğleden evvel J<omis , 
yona gelmeleri. {2.tq) (33~) yonum! zda r,örülebilir. Üstekilerin 

188 !irahk ilk terr.inat makqu"? ,-e~ 

KU~UN Dqktoru 

Necael/.din Atasaqıın 
Her: gQ.n lö,30 darı 20 ye "adar 

ı.alelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hast•lan· 

nı kabul eder. Cumıırtl"<"i günı,rt 1' 
den 20 ye karutr rrıuavene naruır· 
<1ır. 

DOKTOR 

Hüst'yin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

1J4iltehass1sı muayenehanesi: Uleli 
ltfttuf apartımam. Saat '-' Y.• ka
dar. 

me}dup)an ile beraber F pıdıklı~ ~ 
mu~nMc Satmalmıı f'om::;yrnuna 
gelmeleri. (3~<17) 

Sağ/anı Mecmuası 
Hacmini büyülten Sağlam mec· 

mp~ı bP. ayın beşinde fıf!n«in bir 
m\inder~caUa çıkacaktır. Bekleyi. 
niz. 

SATILIK APARTIMAN 

Aksarayda Atatürk caddesi civann
da İğnebey mahallesi Tiryaki Huaıa 
Pap aokağ1nd;l 26 numa~ı, Uç ~'ij 
apartnnan 6SQO lifa» ~cflı il~ 
İçindekilere müracaat.. 



ABONE ŞARTLARI 

MemJeket1ır:ı.l.zde 

Yabancı yerlere 

Poeta DtrUgtne l · 
(trmtyeıı yerlere~ 

o aylıll 

236 

•OO 

A.ylU 

110 

tılrldven1D iter Oot1ta aıerkeztnde K UHUN'• abone yaZlltı 

YAZl VE YONETIM YERi: .. 
lst&ııtıuı. Ankara Caddelıa. l ~AJU·ı ywau) 

jldare: 24370 
Telefon }Yazı lflert: nw 

Tetgraı adresi : il URUN LetanbUJ 

Posta kutusu N~ U 
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l .................................................... . 
C!if:.~/et Demiryolları ve Limanları işletme 

.. ' ( ~·: ... "' .~ .. Um.um idaresi ilô.nları . . · . . 

Muhammen bedeli 297016. -lira olan lokomotif bakır ocakları ve 
sair bakır aksam 18-1-1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapab zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında sa tın almacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin 156 30 lira 64 kuruşluk muvakkat temi 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1936 g. 
3297 No. lı niishasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde aJmmı~ 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 1 4,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri 18.zmıdır. 

Şartnameler (1485) kuru~ An kara ve Haydarpa~a veznelerinde sa 
blmaktadır. (3292) 

Denizyolları işletmesi müdürlüğünden= 

ı 

Karadeniz Postaları ı 
8 ilk kanundan itibaren Karadeniz Yolu postalan değişecektir. Bu 

tarihten itibaren postalar İstanbuldan PAZAR, SALI ve PERŞEMBE 
günleri kalkacaklardır. 

• • 
iNHiSAR ŞARABI 

BOŞ ŞiŞELERiNi 
Aşağıdal<i fiatlar Üzerinden HER BAYİ geri 

3.40 
2 

almağa mecburdur. 

Litrelik Galonlar 

'' '' 70 Santilitrelik şi~eler 

25 
15 
10 

kuruş 

" 
" inhisar şarabı aldığınız her dükkAn bu şarabın boş şişesini 

bu fiatlar üzerinden geri almağa mecburdur. PAZAR postası saat 12 de kalkacak ve gidişte Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize'ye uğrayarak Hopa'ya kadar 

gidecek ve dönüşte bu iskelelere ilaveten Pazar'a uğrayacaktır. A 1 nı ayan 1ar1 1 n h is ar 1 ar 
SALI postası saat 12 de kalkacak ve giditte İnebolu, Gerze, Sam 

idare
aun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Görele, Trabzon ve Rize'ye uğrayaraL 5 İne Ş İka yet ediniz. (3338 

Hopa'ya kadar gidecek ve dönüşte b•..1 isk~lelere ilaveten Sürmene, Akça· •ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
abad ve Sinoba uğrayacaktır. 

PERŞEMBE postası saat 16 da kalkacak ve giditte Zonguldak, ine. --------------------------------------
bolu. Ayancık, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu 
Vakfıkebir ve Trabzon'a uğrayarak Rize'ye kadar gidecek ve dönüşte bu 
iskelelere ilaveten Of'a uğrayacak fa kat S\nop'a uğramıyacaktır. 

Muvakkat dördüncü postalar CUMARTESi günleri saat 12 de kal· 
kacak ve gidişte İnebolu, Samsun ve Ordu'ya uğrayarak Trabzon'a kadar 
gidecek ve dönüşte hu iskelelere ilaveten Ciresun'a uğrayacaktır. (3391) 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliğinden: 
Bazı Halkevleri için satın alnı acak 17 radyonun pazarhk suretile 

münakasası Birincikinunun 14. üncü günü Ankara Halkevinde yapıla -
caktır. Alakadarların mezkUr tarihte saat 11 de Ankara Halkevinde hu it 
için teşekkül eden komisyona mürac aatlan ilan olunur. Satm ahnacak bu 
radyoların konulacakları yerlerin "10" da altamatif, ve "7" sinde daimi ce
reyan vardır. 

Bu malfunata göre eksiltmeye iştirak edeceklerin hazırlanmaları ay
nca tavzih olunur. (1996) (3415) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ş· mdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2 nci keşide 71 Birincı Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Avrıca: 15.000, 12.000, 10.0GO liralık ikramiyelerle 
( 10.0[)0 ve 20.000J Hı alık iki adet mükafat vardır. 

)elimiye Askeri Satıoal-ıl 
Tia Komisyonu ilanları 

1 - 11-11-936 günlemecin · 
de eksiltmesi yapılan 19000 kilo 
Sade yağma üstencisi tarafından ve
rilen fıahn pahalı olmasından 11-
12-936 günü saat 14 de Pazarbğı 
Selimiye Askeri Sabnalma Komis
yonunca ya~ılacaktır. 

Yağın bedeli 18262 lira 80 ku -
nıştur. 

2 - Teminah muvakkatesi 1369 
lira 71 kuru, tur. 

3 - Teminatlar vaktinden evvel 
yatmlarak talipler lizımgelen resmi 
vesaiklerini Komisyona ihraz etme -
ğe mecburdurlar. 

4 - Şartname her gün Komis -
yonda görülebilir. (3376) 

Bütün Türkiyede tanmmı§ BEY· 
KO Ticarethanesi KORK :MAN
TOLARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kef aletsiE olarak 

satmaktadır 

Anadoludan ayııi gıeraitle a. .. >ariş 
kabul etmektedir. 

+ 
HAVA[;All ~OF-BEN 
İLE BİR DUŞ SİIE 
2 KURUŞA MAL OLU~ 

HAVAliAZI 5DF·BEni . . .. • 
~01 iSTiKLAL CAO. iZAHAT 

. -
1 LAN 

Dokuma, Trikotaj ve Çorap 
inıaıathaneıeri sahiplerine 

Pamuk ipli~~ ihtiyacı o)anıarın <:1oğrudan doğruyS 
ıstanbulda 4 uncü VAKIF Hanındakı Uyuşturucu Mad"' 
deler inhisarına muracaat ederek dileklerini kaydet"" 
t:irmeıeri lüzumu ilan oıunur. 

BAYRAM.DA YALNIZ 
K 1 Z 1 LA Y Gazetesı çıkacaktır 

Uanlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 

~fbf : AITTM US - VAKTT Matbaa!lı Mahmutpaşa Kürkçü han içerisin- 1 Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

1 
de BEYKO TEL: 21685 il 

Neşriyat Direktörü: Refik A. 8evengil .._ ___________ .&1"••••••••••:•••••••••••••••••••••••··-11"" 


