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Şark misakı hiçbir dev
letin aleyhine değildir 
Yahudi mühacereti Arap unsuru. ... 

nun sıyası ve medeni hukukuna 
mahiyet almışsa ... dokunacak 

Irak hariciye nazırı Nuri Salt paşa (ortada) Irak'ın Ankara elçisi Bay 
• Naci Şevket (gözlüklü ve Irak f.aşkonsolosu Bay Gegldm 

:t'ürk gazdecilerik birlU..te 

Bir haftadanberi §ehrimime bu- Şark ademi tecavnz muahedesi, Filis
lunan Irak Hariciye nazın Nuri Salt tindeki hadsieler ve !rakın diğer Arap 
Pata Pazartesi gUnU Cenevreye hare- devletlerile yaptığı ittifaklar hakkında 
ket edecektir. 90ruJan suallere karplık mUhim be-

Dlln Emirg!ndakl In.k elçilik bi- yanatta bulunmuştur: 
nasında, beraberinde !rakın An.kara - Şark misakı ne mahiyette bir 

kı..:..;~ l\I~J SAız.l=t~ Jr.ıa.lr hA8 tn~ 010,vur ve ıatlKDa.lde~-Deka 
onsolo.u Bay Geylant oldut'J halde 1enJ10r? 

gazetecileti kabul eden Nuri Salt Pa· . - Misak mahiyet itibarile ademi 
§a, TUrkiye - frak - lran ·e Efgani&· tecavüz miaakıdır .. Bu misak ile dört 
tan arasında imzalanmak Uzere o1an Sonu. Sa. 2 Sü. 4 ) 

Cenevreqe fiden he,,etimiz Ati11ada 
..., srenswww:ar=rı .-._~ ,....,, _,_, -"'-2- -

Blştl Aras din Mı· 
taksasla girişti 

iki ulus arasındaki kardeşlik münasebatı 
bir kere daha teshil edildi 

Atina, 12 (A.A.) - Türkiye dıt ba
hru Bay Tevfik Rüıtü Aras ile tç 
Bakanı Bay Şükrü Kaya ve yanlarında
ki yüksek Türk phsiyetleri bugün aa
at 14,30 da Pireye vannıılar ve vapur
da iç bakanı Bay Skilakakis ile dıt 
bakanlığı daimi mlistepn Bay Mavru
dia ve dıt bakanlığı yüksek memurları 
tarafmdan selimlanmıılardır. 

Keza Türkiye, Yugoslavya ve Ro
manya ifgliderlerile Sovyetler Birliği 

orta elçisi de Pireye inmİJtİ. 
Bay Rüttil Aras, aaat 1 S,30 da dıı 

bakanlığına gitmiJ ve orada ba§bakan 
Bay Metaksas tarafından karıılanarak 

kendiaile uzun ve samimi bir görüıme 
yapmııtır. 

(Sonu Sa, i Bil. 6) 
• 

NUrembergde toplanan Alman nasyonal sosyalist kongresi bütün dünyanın 
• er tarafında bilhassa İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusyada b'': ük bir alaka 
ile takip ediliyor. Resmimiz Nüremberg nazi kongresi esnasında sokaklarda· 
ki bir aakerl geçit resmini göstermektedir. 
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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız • 

muayene ettirebilir. ı 
I•••-••-••••-••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arkadaşımız Sırrı 
Uzelli için 

Matbuat Umum MUdUr IU· 
§Unun gönderdl§i telgrat 

\Sen Sebastiqana 48 saat 
mühlet verildi 

Acıklı ölUmUnü ve gömUliişilnU 
hüzünle yazdığımız yazı müdürü· 
milz A. Sım UUtlli'nin kaybı ha
beri memlekette yayıldıkça birçok 
yerlerden teessür ve taziyet bildi
ren telgraflar alınaktayız; asil ve 
necip bir duygunun üadesi ola.o 
bu alakaya bir kere daha teşekkür 
ederiz. Matbuat Umum mtidUril Bay 
Vedat Nedim Tör de gazetemize ve 
lstanbulun Basın kurumu başkan
lığına birer telgraf çekmek sureti· 
le matbuat alemini, uğradığı bi zi . 
yadan dolayı taziyet etıniştir; ken
disine teşekkUr ediyor ve telgrafı· 
nı aynen koyuyoruz: 

A. Sımnın ölüm.il milnaaebetile 
Baaın ailerine baf atığı diler ve de
rin teessürlerimizi bı'Zdiririm. 

Matbuat Umum mUdUrü 

Vedat Nedim T6r 

Maraş 
Mi tat 

say.lavı 
Alam 

Dün Jostlarının elleri 
üstünde gütiirülerek 
şehitliğe gömiildli 

Maraş saylavımn cenaze meraalmln
dıen hazb( bir görüniif. 

Otomobil kasası neticesinde kaldı
rıldığı hastanecle vefatını teessürle 
haber verdiğimiz Maraı saylavı Mit
hat Alam'ın cenazesi dün çok büyük 
bir kalabahiın iştirakile kaldırılmış
tır. 

Asiler 
• 
ıaşe 

Madriti tamamen sarmış 

irtibatını kesmişler ... 
Pamplün, 12 (A.A.) - Havasın ı 

San Sebastien cephe~indeki muhabi
ri, Şehrin karadan tamamen çev
rilmiş olduğunu ve şehire hakim olar. 
tepelere bataryalar yerleştirilmiş 

bulunduğunu bildiriyor. \ 
Milliyetperverler, milislerin mukave
met imklnsulığı önünde teslim ola
caklannı limit ediyorlar. 

San Sebastjen, 12 (A,A.) - Ha
vas: Uç asi tayyare şehir üzerinde 
uçarak beyannameler atmışlar, tes
lim olmak için şehire kırk sekiz saat 
mOhlet vermişlerdir. Bu müddet pa. 
zar sabahı nihayet bulacaktır. 

Sivil halkın bü)·ük kısmı kaçmaya 
hazırlanmakta ve kamyonlar müte
madiyen jnsan yükliı olarak Bilbao
ya hareket etmektedir. 

MADRID iHATA EDiLMiŞ 
Seville, 12 (A.A.) - Radyo jle 

neşrolunan resmi bir tebliğ, General 
Franko kuvvetlerinin Tietrad vadisi· 
ni iıgal ettiklerini ve General Mola
nın San Martin de Val de Glesjasta
ki kuvvetlerile yeniden irtibat peyda 
ettiklerini bildirmektedir. 

Bu kuvvetler, bu suretle Madricll 
ihata etmit ve paytabtın en mühim 

(Sonu Sa. 6, Sü. 3 ı 

Türk-Sovyet dostluğun
da yeni bir adım 

Her iki memleket arasındaki 
mütekabil alaka kültür yolu 

ile de takviye ediliyor 
OçUncU Dil kurultayına iştirak et

mek üzere şehrimize gelm.ia bulunan 
Sovyet R~sya dil bilginlerinden pro
f e~ör Somolloviç dtln Sovyet sefaret
bane9inde Tirtl JUlleellerini kabul 
etmi§, hubıh&lde bulunmuştur. 

Bir aya y-akm bir zamanda memle· 
ketimbde miaafir bulunan Samoiloviç 
bu mUddet içinde lstanbulun çok de
ğerli kUtUphanelerinde çalışmış ve kıy 
metli etUdler hazırlamıştır. Profesör 
Samoiloviç bu çalışmaları etrafında 

şunlan söylemiştir: 

- Beyazıttaki umumi kütüphane
de ve Evkaf mUr.esinde çalıştım. Son 
senelerde Asya Türklerinin edebi lisa
nı ile uğraşmaktayım. Bu mesele etra
fında her iki kütüphanede Hocendi is
minde birinin yazmış olduğu Letafet
name kitabını buldum. Yazma olan bu 
eser, Orta Asya Türk edebi ve lisan 
tarihi için fevkalade kıymetlidir. Bir 
çok eserlerimde yudığım gibi Çağa· 
tay dili ve Altmordu edebiyatı hak
kında yalnız Taaşşukname eserinden 
istifade ederdim. Letafetname göste
riyor ki bu sahada Taaş§ukname yal
nız değildir. Bu son eser Altmordu 
devletinin 14 Uncu asırda yazılmış e
serlerinden olan Muhabbetnameye bir 
cevaptır. 

Letaf etnameyi okuduktan sonra 

f 

Bay Samoiloviç 
çok memnun oldum. Vatanıma dön· 
dükten sonra Çağatay edebiyatile Al
tınordu edebiyatı arasındaki münue
bata dair ikinci bir makale yazaca 
ğım. 

Bu kitaptan başka umumi kütüp
hanede rastladığım kur'anın eski tUrk 
çe tercUemleri de beni çok memnun 
etti. Bir kaç sene evvel Sovyct mtıa-
teşriklerinden biri Orta Asyada kur'an 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 
Cenaze saat 10 da Haydarpaşa 

NUmune hastanesinden kaldırılmış. • 
el üstünde Haydarpaşaya kadar ta
şınarak burada 74 numaralı \'ıtpura 
konulmuş ve Sirkeci araba vapuru 
iskelesine ıelinmiştır. 

Tabut vapurdan çıkarıldıktan 
sonra tekrar eller iiatüne alınmıştır. 
Burada cenazeyi Milli Müdafaa Ba
kanı Kizım Özalp, Maliye Vekili 
Fuat Ağrah, Kültür Bakanı Saffet 
Arıkan, General Halis, General 
Ali Fuat, bir çok saylavlar, merhu
mu seven dostlan karşılamakta idi
ler. Elliden fazla çdenk önde götü· 
rülüyordu. Şebir bandosu matem 
marşı çalıyor ve tabutu takip eden 
merhumun yüzlerce dostları, iki ta
rafta yürüyen asker ve polis müfre· 
zeleri arasında gidiyorlardı. 

Sirkeciden Beyazit camiine gelin · 
di. Burada cenaze namazı kılındık
tan sonra tabut belediyeniıı cenaze 
otomobiline konarak Şehitlik mezar
lığına götürüldü. Merhumun meza
nna Riya.seticumur namına, BUyUk 

(Bonu: Sa. ! Bil. ! ) 

Dün Modada yQzme ıampiyonluk mar;lanna c!emm ttdllmiştlr. P.cımı;mia 

vüzmelere iıtimk eckn Bayan Kirüanti'J,t güıterigor. Alüsaba.';ıı r~Lice
lerU üneü ıagı/amızdadu. 
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Nörembergde Hitlerin yeni bir nutku 

Dört yılda bir milletin dirilmesi 
gibi bir mucize başarılmıştır 

Nasgonal Sosgalist kongresi /ngiltere matbua'tı tarafından 
çok büyük bir alaka ile takip edilmektedir 

Nüremberg, 12 (A.A.) - Hitlcrci 
gençlere mensup dört beş bin 8.za ile 
genç Alman kadınlan cemiyetinin beş 
bin a"'.ası bu sabah Führerin huzuriy
le yap:ılan merasime iştirak etmişler-! 
dir. Şeref tribününde, nasyonn.l sosya
lizm hareketinin bütün idarecilerinden 
başka, yabancı diplomatlar, ordu mü
messilleri, hUkumet azası ve iş servisi 
idarecileri de hazır bulnmuşlardır. 

Nüreınberg, 12 (A.A.)- Bitler siya
sal idarecilere hitaben verdiği nutukta 
Bitler ezcUmle demiştir ki: 

"Dört yıllık bir zaman içinde, de
rin bir surette vurulan ,.e izzeti nefsi 
yaralanan. bir milletin dirilmesi gibi 
bir mucize başanlmıştır. 

İktidar mevkline geldiğimizin ilk 
senesi, hala tarihin seyrini gene de 
döndürebileceğini zannedenler vardı. 
İkinci yıl zarfında, hareketimizin yük
sek menfaati adına vermeye mecbur 
olduğumuz izahatın sarsıntısını çek
tik. Geçen sene hasut düşmanlarımı
zın tehditleri, dış siyasada tesadüf et
tiğimiz husumet ve bizi ihata eden teh 
likeli anlayıfisızlık bUtün dikkatimizi 
çekiyordu. 

Bugiln burada tekrar toplandık ve 
iç gerginlik devresinin de tehditler ka 
dar bertaraf edilmiş olduğunu mUdrik 
bulunuyoruz. 

tarika cumur başkanı doktor Kortezin) 
oğlu refakat etmekte idi. 

Berlin, 12 (A.A.) - Doyçe Algc
mayne Zeitung gazetesi yazıyor: 

Moskova şimdiye kadar na.syonal 
soyalist Almanya aleyhinde hiç bir 
neşriyat fırsatını ihmal etmemiştir. 

Sovyct matbuatı herhalde Bolşevizme 
kar§ı Nürcmbergde meydan okuması
nı da büyük bir alaka ile karşılamış
tır. Fakat şurası !}ayanı dikkattir ki, 
gerek Rosenbcrg ve gerek Göbbels ta
rafından delillere müstenit olarak ile
ri sürülen sıkı yahudilik Bolşeviklik 

rabıtası hakkında bütUn Sovyet ma~ 
buatında bir tek kelime çıbnamıştır. 
Bu zımni itirafı senet ittihaz ederiz. 
NüREMBERG KONGRESİ !NGIL-

TEREDE ÇOK BÜYÜK ALAKA 
UYANDIRDI 

Londra, 12 (A.A.) - Nüremberg 
nasyonal sosyalist kongresi mesaisi 
!ngilterede çok büyük bir alaka ile ta
kip edllmekte ve Londra matbuatı, 
muhtelif nazi liderlerinin söyledıkleri 
nutukları neşrederek bunlar etrafında 
geniş miltalealar yürütmektedirler. 

Daily Telegraph diyor ki: 
B. Hitler'in ve B. Goebbels'in kul

landıkları lisanlar Avrupa siyasi mah 
!ellerini çok hayrete düşürmüştür. Al 

man.yanın bol§evizmi sevmemesi key
fiyeti, Avrupa kıta.sını ateşe ve kana 
boğabilecek ve faşist devletleri, Al
manyanın hiç bir suretle korumadığı 
bir kuvvete karşı bir cihat açmağa 

sevkc<lebilecek olan bu kabil nutukları 
izaha ki.fi değildir. 

Morning Post. diyor ki: 
Şayet B. Hitler, Sovyetlerle haki

katen alakayı kesmek istiyorsa. bunu 
yapmak için neden dolayı şu anı inti
hap etsin? Şu sırada, iki memleket 
arasında hiç bir kavga sebebi mevcut 
değildir. B. Hitleri, So'1yet Rusyaya 
karşı böyle bir harekete sevkeden şey 
belki de Lokarno konf eransırun yak
hı~mış olmasıdır. Filhakika, Sovyet
lerle münasebatm inkıtaı halinde, Al
manya, Lokarno konferansında, bazı 
Arap devletlerinin, bilhassa Fransa
nın öir Şark garanti paktı tanzimi hu 
susunda ileri süreceklcrinden şüphe

lenditi teklifi gayri makul diye tav
sif edecektir. 

Daily Herald da B. Hitler'in müza
kereye giri~meği kabul edip etmiyece
ğini ve yahudilerle bol§evikler hak
kında. tqıdığı f ilai sabitlerin nu na
zik anda onun dü§ilncelerine bu dere
ce zararlı bir su.rette hA.klm olup ol
mıyacağını aoru§turmakta.dır. 

Hain bir gün bu devleti çökertebi- T k • • d d k 
ıcceğini zannedenler, eskı duşman ve roç IDID ama ı ve iZi 
muhnsmıımız bize taarruz etmiye te-
şebbüs ettiği takdirde, Almanyanm k a· ·ıa· ~ 
bu dUr;amnın amaçlan için art.ık f aa- r 
liyet sahası teşkil etmediğini derhal urşuna mı ·iZi 1 • 
göreceklerinden !JÜphe etmesinler. E
sasen bu muhasmılan tanıyoruz. Ve 
gene bir gün Almanyada bize kafa tu
tabileceğini veyahut dışardan. zehirle
rini ulusumuzun damarlarına sokmıya 
muvaffak olabileceklerini zannetme
sinler. Bütün bu uzun yıllar esnasında 
duamız şu olmuştur: ''BüyUk Allah, 
ulusumuza dahili banş ver ve dış ba
nfjlllt da muhaf ııza et,, bilhassa nesli
miz bu kadar cidal içinde yaşadığı i
çin, barıeın muhafazasını herşeyden 
evvel arzu etmekllğimiz sebebi kolay
ca anlaşılıyor. Çalışmak istiyoruz. Al
man devletini, bir yahudi Bolşevistin 
fikir1erine göre değil, kendi temenni 
ettiğimiz şekilde teşkil etmek istiyo
ruz. Çocuklarımızın istikbalini temin 
etmok istiyoruz. Onlann hayatını em
niyet altına almak ve kolaylaştırmak 
istiyoruz. Bizim çektiklerimi1.den on
lan esirgemek istiyoruz. İstediğimiz, 
işimizi görebilmek için yalnız barış 
ve huzurdur. Şimdi tam bir emniyet 
içinde hareketimizin inkişafına devam 
edebiliriz. Ne ihtiyatsızız, ne de hiçbir 
§eyi mühimsememczlik yapıyoruz. Hu 
zur içinde ve kendimizden emin bulu-
nuyoruz. 

HlTLER'lN KADINLARA 

HİTABES! 

Nüremberg, 12 (A.A.) - B. Hitler 
nasyonal sosyalist kadınlar toplantı
sında. söylediği nutkunu: 

"Diyebilirim ki, kadınlarımızın 
yurtseverliğine ve fedakarlığına. gü
venmeseydim, htiklımetimi hiç bir za
man muvaffakiycte sevkedemezdim.,, 

Sözleriyle bitirmiştir. 

SEF1RtM.tZlN TEŞEKKÜRÜ 

NUremberg, 12 (A.A.) - Alman a
jansı bildiriyor: 

B. H.itler, yabancı devletlerin dip
lomatlarını ziyaret ederek davetini ka 
bul ettiklerinden dolayı kendilerine te
şekkür etmiştir. 

TUrkiye büyük elçisi B. Hamdi Ar
pat, hepsinin büyUk bir sevinçle ka
bul ettiği davetten dolayı elçiler he
yetinin tcşckkürUnü bildirmiştir. 

B. Hitler bundan sonra Kostarikaı 
hususi heyetinin başkanı doktor A
kostayı kabul etmiştir. Doktora Kos-

Norveç hükumeti Sovyet Rusyannı 
notasına cavap verdi 

Varşovadan "Deyli Meyl., gazetesi-

ne bildirildiğine göre, Troçkinin d~a- Hesabımıza ça lıştını 
dr ve kızr Moskovada kurşuna dızıl- 6 

miş... . iddia edilerek ••• 
Var§ovada çıkan Kuryer Varpvakı 

gazetesine atfen yazılan bu malfunat 
arasında bir çok diğer bol§cviklerin tcv 
kif edildiği havadisi de vardır. 

Bunlar arasında Kafkaslardaki giz
li polisin iki şefi Pankratof, Uraldaki 
gizli polis eski şefi Çcrniç sovyctlerin 
Viyana konı:olos muavini Manzakiye
kof, Viyanadaki Sovyct elçiliği sek
reteri Bodolski ve Varşova sefaretine 
mensup iki diplomat bulunuyor. 

Moıkova, 12 CA.A.) - Norveç dıJ 
bakanı Sovyctler birliği elçisi Bay Ya
kuboviçin 29--8 tarihli müracaatına 

cevap vererek, Norveç hükumetinin 
Troçki ve kansı hakkında aldığı kon-
trol tedbirlerinin bunların Sovyetlcr 
birliği devletine zarar verebilecek 
her hangi bir harekette bulunmasına 

imkan bıraknuyacağmı bildirmi§tir. 
Bay Yakuboviç, dış bakanına ver

diği cevapta Sovyet hükQmetinin bu 
beyanatı maalesef kafi ve iki memleket 
arasında mevcut dostane mUnasebata 
uygun addetmediğini ve Norveç hlikQ
metinin bu beyanatı ile ahnan tedbir
lerin ve TToçkinin Norveçte bundan 
sonraki ikametinden doğabilecek neti· 
cclerin bütün mesuliyetini kabul et
mekte olduğu kanaatinde bulunduğunu 
bildinniıtir. 

Maraş saylavı 
(Ustyam ı tncıdeJ 

Millet Meclisi, Milli Müdafaa, An
kara \•ilayetf, Ankara beled:yesi, lç 
işleri Bakanlığı, Adliye Bakanlığı, Js

Bulgaristanda bir casus 
yakalanmış 

Belgratta çıkan Politika gazetesi 
4 eylül tarihli sayıamd& Sofyadan al
dığını kaydederek bir cuusluk habe· 
ri vermektedir. Ga.reteye göre Bulgar 
Politik zabıtası Kara Dimitrov adında 
birini "TUrkiye hesabına,. casusluk 
suçile tevkif et.nıi§tir. Tahkikata me
mur makamların verdiği mnlfunata 
göre Marin kr~lalardaki efradın adedi, 
tankların sayısı ve nerede bulundukla
n hakkında malfımnt veremkte lmi~. 

lngiliz Başvekili 
hasta 

DünkU posta ile gelen İngiliz ga
zeteleri, lngiltere başvekili Baldvi
nln sıhhati yerinde olmadığı cihetle 
mezuniyet mUddetini daha uzatıp 
teşrinievvel iptfd.alarrnda yapılacak 
olan muhafazakar pnrtisi umumi 
toplantısına maliye na1..ın Sevil Cem
berlayn'ın vekıileten başkanlık etme
sini iEtemiştir, 

Baldvin uykWJuzJuk hastalığından 
muztariptir. 

Muhalif gazeteler, Kralın ta~ 
giyme mera~imine varmadan, yani 
gelecek yılın mayısından evvel istifa 
edeceğini ve yerine maliye nazınnın 
başvekil olacağım yazıyorlar. 

:tanbu: vilayeti, Cumurlyet Halk --------------
Partisi ve birçok mali müesseseler doktorlara, çok acı ölümü dolayısile 
namına çelenkler konmuştur. mektup ve telgrafla baş sağl8ında 

bulunanlara ve kendiaine son hürmet 
Teşekkür ve tazimi ifa eden arkadaş ve dost-

Maraş sayla,, Mithat Alam'ı ya- tara, kederli aile.sile kayın biraderi 
şatm. k için başı ucunda sabahlara Gaziantep sayla\"I Ali Kılıç minnetle 
kadar canla başla didinen değerlı teşekkür ederler. 

Irak hariciye nazırının 
mühim beyanatı 

ııt 

(Clstyanı J tncide ) 
devlet arasında her ihtiüıf hakem u
sulü üzere halledilir. Kabul edilen ha
kem usulü mütenevvi olduğu ıçin bu 
usul ile halledilemiyecek bir ihtilat 
kalamıyacaktır. Misakın ancak imza
sı kalmıştır. 

Bu misak fikrini ilk ortaya atan 
Türkiye Dış bakanı doktor Rü~t A
rastır. Evvela Türkiye, Iran ve Irak 
devletleri arasında aktedilmiş daha 
sonra müzakereler neticesinde Efga
nistan devleti de misaka iltihak et
miştir. Misak hala, bizimle alakası o
lan diğer devletlerin i§tirakine açık· 
tır. 

Ancak imza eden devletlerle iltiha
ka talip olan devletlerin karşılıklı mu 
vafaka.ti l!zımdır. 

Misakın Cenevrede tescil edileceği 
tabüdir. Beynelmilel tesirine gelince, 
hiç bir devletin aleyhinde olmadığı i
çin iyi karşılanacağı şüphesizdir. 

IRAN - IRAK IHTtLAFI 
- İra.nla Irak aralmdaki ihtiliflı 

meseleler ne vaziyettedir? 
- Geçen ağustosta Tahrana gi~ 

miştim. Şehinşah hazretlerinin tavas
sutlarile hudut meselesini halletml§· 
tik. Zaten en mUhlm ihtilif da buydu. 
TefeITUata ait bazı meseleler kaldı: 
Şattülarapta seyrisefain, ikamet ve 
ticaret muahedeleri, bunlar arasında
dır. Bunlar da hazırlanmaktadır. Ve 
yakında tamamlanacağını Umit ediyo
rum. Esas itibarile iki devlet arasın
da tam bir Ahenk hUkUm sürmekte
dir. 

IRAK - ARABİSTAN 
MUKAVELESİ 

- Irak ile Suudi Arabistan ara!m
da akdolunan ittifak ne haldedir? 

- İttifak muahedesinin mUbade· 
lesi için önUmU7.dekl kış mevsiminde 
Riyada gideceğim. Muahedede Yeme
nin de ittüaka iltihakı için bir madde 
konulmnAtur .. Muahede_ lc.i~ve karnı 
yapılmış bir ittifak olıfiayıp mtln ası· 

ran. tecavüze karşı hazırlanmıştır. E
sas maddeleri Milletler cemiyeti misa
kının ahklmmdan mUlhemdir. 

MİLLETLER CEMiYET! 
ZAYIFLIYOR M.U? 

- Milletler cemiyeti bugünkü şart
lar içinde kuvvetlenmiş mi, yoksa za. 
y:ıflamıg mı görüyorsunuz? 

- Bu mesele, bir hayll mUşküldUr. 
Şimdiden bir §ey söylenemezse de 
herhalde Milletler cemiyetinin zayıf 

noktaları anlaşılmı§tır. Bu zayıf nok
taları izaleye çalışmak herkesin borcu 
oldu. Milletler cemiyeti yaşatılmazsa 

umumi sulh namına onun yerini tu
tacak başka bir teşekkül yoktur ve ta
savvur edilemem.i§tir. Sulh için Millet 
ler cemiyeti si!temlnden başka blr va
sıta mevcut olmadığı görülüyor ve 
herkes onu tekemmül ettlrmP,ğe çalı. 

şıyor. Nitekim önUmUzdekl aMamble 
toplantısında da bu mesele görllştile
cek ve zayıf noktalann iuleslne ça
lışılacaktır. Milletler cemiyetinin asıl 
derdi, onun misakının ruhuna sadık 

kalmak zihninin henüz yerleşmemesi
dir. Eskidenberi her memleket yalnız 
kendi menfaatini düşünüyordu. Millet. 
lcr cemiyetinin te§ekkUlilnden sonra 
memleket menfaatlarlnl gözetmek, fa
kat bu menfaatleri Milletler cemiyeti 
menf aa.tlerfle uygunlqtırmak icap et
ti. Efkan Amme buna göre hazırlan
ma.mıg olursa güçlUkler çıkmaaı gayet 
tabitdir. Meseli Britanya. imparator· 
ulğu eczasından her biri mUstakllleıı 
hareket ettiği halde gene her biri im
paratorluk menfaatleri çerçevesinden 
çıkmadığı f çin imparatorluk eczası a
rasında vlfak devam etmektedir. Mil
letler cemiyetinin böyle bir örnek da· 
bilinde çalıgması gerekir. Şimdi ıslahı 
dilefuıUlen Milletler cemiyeti misakı 
belki esasında iyi bir misaktı. Fakat 
amell ve tatbiki kıymeti dolayısile bu
günktl oera.ite uygun hale getirilmesi 
için çalıgılmaktadır. 

Netice itibarile iyi bir misak yap
malda 1§ bitmiyor. O misakı haume
decek ve ona müzaheret edecek efkl· 
n umumiye ister. 

FlL!ST!NDE ARAP - Y AHUDl 
MÜCADELESİ 

- Filistin vak'aları ve son tavas
sut ~ebbüsü hakkında bizi tenvir ~ 
der misiniz? 

- Iraklılar Filistin Araplarına Jiaf 
mi rabıtalarla merbutturlar. Irak ay· 
ni zamanda İngiltere devletile de doSt 
ve mUttefiktir. Bu ilci sebepten dolaY' 
tavassut çaresine baş vurduk. Fakat 
bu şartlar içinde mütevassrtm vazife
si o kadar güç ve naziktir ki fevkal&-
de dikkat ve itinaya ihtiyaç vardır. 

MüşkUlii.tı takdir etmekle beraber il· 
midimi kaybetmemiş bulunuyortJlll
Herhalde netice;ıin hayirli olacağtnl ta 
zannetmekteyim. 

Filistin Araplarının muhak ve ına· 
kul şikayetlerinin nazarı itibara aıına· ıe 
cağım ümit etmekteyim. Şimdiden bU a 
muhik ve makul şikayetlerin mahiye-

11 
tini takdir etmek güçtür. ÇijnkU lngil· 
tere hükumeti "Royal Comission,, ad• e 
lı bir tahkik heyeti göndermeğe karat 
vermi§tir. Bu heyet, vaziyeti tetkik e- e 
derek raporunu hazırlayıp lngilterf ı 
hükQmetlne verecektir. İngiltere bU· 8 
kümeti ona göre bir karar alacaktır· m 
Vaziyet az çok tabii bir mahiyet alın· ıi 
ca heyetin teşrinievvel sonlarmda i~ m 
başlıyacağını ümit ediyorum. 

Ancak vaziyetin daha vahim bir 
hal almaması için İngiltere hUkfunttl 
Fillstine yeni askeri SP.vkiyat yapıyor. le 
Bu sevkiyatm sırf ihtiyat kabllindeO IY 
olduğunu zannediyorum. Ümit edlyo· 111 
rum ki bu kuvvet hiç bir tarafı incit• il 
mek veya ezmek niyetile gönderilmek• a 
te değildir. Tavnssut bahsine gelince, 
Filisttnde bizzat ahvali tetkik ettim. ra 
Fevkalade komiserle görUştüm. Ve va la 
ziyet hakkında bir fikir edindim. Fik• 
rimi iki tarafa söylemiş bulunuyorulTl· tl 
İki taraf bu fikrimi kabul ederse o le 
vakit tavassuta başlıyacağım. Henüı 

müzakere halindeyiz. lu 

İngiltere hUkOmeti kendi noktai 
nazarına göre mandater devlet sıfatı· .o 
le Milletler cemiyetine karşı taahhüt· m 
leri bulunduğunu ileri sünnil§tUr. ve tü 
Fillstindc Yahudi yurdu bunlar nra

1
• 

....... ı ... ı.- "''"-• +•h'kilr ...r-1..··"' r 
muhaceretinin ölçüstinü de anlı~ t• 
yani Filisitne hariçten akm etmiş olan 
Yahudilerin miktarı Filistintn iktisa· li 
dt tahammUlünün derecesini tecavüz 1ni 
etmiş ve Arap un.surunun siyasi ve me mi 
dent hukukuna dokunacak mahiyeti 
almışsa ona göre tedbir alınacaktır. 

Bu arada Milletler cemiyeUne kar· 
§ı verdikleri taahhUdUn infaz edilip re 
nihayete erdiğini görmeleri de mUm· la 
kündür. ağ 

Fillstine bilhassa. Şarktan gitmiş ot 
bazı ifrntkar Yahudi muhacirleri var· ka 
ki Arapları cidden yeise düşUr~celc, ba 
sözler söylemi§ ve hareketlerde bu• 111 
lunmuşlnrdır. Onlara kalırsa, Filistitı 

aslen Yahudi yurdu imiş. Yahut bil· ko 
tün Filistinin Yahudi yurdu olmasını 
istiyorlar. Halbuki Araplara göre va· 
ziyet böyle değil, manda nokta.smdaıı b 
da böyle değil .. Filistin dahilinde de YQ 

haricinde de hl ç bir Arap Filistinil1 ta 
kô.mllen Yahudi olma!ma tahammiil rl 
edemez. Ja 
TÜRKİYE - mAK MlJNASEBATl la 

- TUrkiye • Irak mUnasebatı hak· ~ 
kında bir kaç söz söy~er mieiniz? 

1 

- Irak - Tilrkiye mUnnsebatı ~ 
vi§en iki kardeş mUnascbatıdır. Eml· 
nim ki bu muhabbet iki milletin beye- ea 
ti umuıniyesl arasında ne kadar sami· 
m! lse iki milletin işba.§ındaki ricali lb 
arasında da o kadar samimtdir. Değil 
yalnız şahsım ve işbaşındaki hUkOmet 7° 
bUtUn Irak ricali ayni hisle mUtehd' • 
sistir. lki millet kardeştir ve ilelebet •a 
kardes kalacaktır. il 

- Son defa kendisine apandisit s· 
meliyat yapıldığını işittiğimiz oğlu .. 
nuz Bay Sabah'ın sıhhati naaıldır? 

- Oğluma karşı gösterilen bUyU1' 
şıy 

alaka beni derin surette mütehassis 
etmiştir. Biz, Türk arkadaglanmıza ve 
Türk hükftmetine bir çok meselelerde de 
medyUnu şükranız. Bu husust işte de ha 
lfttf en izhar buyurulan itina ve ihtl· Yo 
mama karşı yürekten gelen teşekkUt· dü , 
!erimi ifade edecek söz bulamıyoruıtl• ı:-ö 

• • • 
Sağlık yurdunda kendisine apandi· 

sit ameliyatı yapılan Bay Sabah Nı.ı· 
ri'yi Ba.{JVckilimiz lsmet İnönü ve aıı· 
riclye vekilimiz Tevfik Rüştü Ars9 

ameliyatı müteakip bizzat görmU§ ,·e 
hatırını sormuşlardır. 

de: 
ıtht 

tal 
fştı 
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Yazan: Sadri ER7EM 

Slaagov göll 
---- uşaklarından kara saplı kamalar 

özüken balıkçılar; ve bir işte iki 
adamın çalıştığı memleket!. 

imparatorlukla Anadolanan yeni( 
nını birbirinden ayır111ak gerek, 

lbukl; Balkanlann ve Romanya 
il oldutu halde Orta Avrupa 
mllletlerl bu btlTtik ruh, tarih n 

denlyet deflımeleri intlnde H88iz 
maktadırlar. Yıkılan Ollmanlı 

paratorlutu veallMile gene yeni 
n eald kinin, eski düşmanlığın 

efl olarak ileri ,urülüyor. 
imparatorluk bir tarih ve bir me 
1et devri olarak yaşamuı, rolü 
yapmıft nihayet tarihin izbeleri· 
nakledilmiş, yeni hayat, ancak bu 
paratorluia kartı iki asır süren 

ihtilal devrinin zaf erile doğmuş: 
paratorluğa ilk isyan Balkanlarda 
lamış, son isyan eden Anadolu 
nlrğı olmuştur. 

Bükreıte Türk mezarlrğını. Peşte 
Gllbaba türbesini ne hisle karşı-

orsam Hermanştattaki Saksonu. 
ilkede Gök su)a dalan ve bir daha 
nuyan Fredrik Barbarosu da aynı 
le hat·rlryorum. 
Fredrik Barbarosun çocuklarına 
uı onu:ı dilile konuşanlara bun
dolayı asla kin duymuyorum. 

Geçenlerde Peştede bir toplantı 
du. Revizyon istiyen l\lacarlarm 

• !!ftrdükleri tez şu idi: 

"- 250 sene Garp Alemini koru
. Bugün bu hale girdik. 

Viyana önünde Osmanlı impara
rluğu ile mukadde. Roma Cermen 
p:ıratorluğunun döğü mesini bu-

• ijnkq hnY.nt ki.n gş.ra;HLhaline koy-
ak, ıkı me:aenıyet, ikı ""'t.arıh; ıkı ruli 
uındaki bUytik farkı hiçe saymak 

ektir!. 

Hristiyan - lslAm mücadelesi ba
de tarihe mal olan hadiselerin 

illi kahr.ımanı olamıyacağı gibi 
·m düşmanı da olamaz!. 

SINAGOV GOLU 

Sinagov ~ölü Bükreşe otuz kilomet-
mesafede, güzel bir asfalt orman

nn koynundan geçerek, bir tarafı 
~açlar, bir tarafı yeşil sazlar ve 
larla kaplı gölü şehre bağlar. Bir 
ç sene önce buradan geçenler bir 
tal:hk görürlerdi. Şimdi ucuza 
l olmuş zarif bir restoran gölün 
narında güzel bir yaz bahçesi de
ru ta'llUlmlar. 

Gölün tistinde on ikind 88ırclan 
h11a ınaautır bakayası ile, Osman
P&tuının aeJlmbfına benziyen ka
kl u ınimari, ince, saz tavanlı ta.h
kötk, modern beton bina gölgele-
birbirine karışıyor. Uzanıp kua-

b gölgeler tisttinde balıkçı kayık· 
n, sandallar, kotralar, motörJer, 
Yaz ince çizgiler ve sudan hareler 
rakarak •eçip gidiyorlar. 

Kenarlan geniş ppkalı, bıyıklan 
• beU kupklı Ye kuşaklarının U· 

ndan kara u.plı kamalannın aapı 
en dl kayıkçıları bir karadan 

-.&r11ı1rane Atlantfk sabitinden AIH-
,. .bakar gibi derin, derin bakı

rlar, Onıuzlannda heybetli kor
lana hrurun• benzer bir aeaip 
boyarbtı feryat eder gibi dile ge-

7or. . 

Ne mafrur bir adım atışı, bıyık
n;r elile lllYazlayışı var. 

otlr11mQz tahta 19keleye yana
yor. 

Pebesko anlatıyor: 
k~- Şu 0'1Jk tahta parçası için
e)~ adama dikkat ediniz. Bu adam 

1 çıdır. Fakat yanındakini aiirü-:r musunuz? Bu da onun aziitörti
.. r. Romanyada bir işte tek adam 
oremeı.afnfz. Romanyada bir işte 

kal iki adaın r&llflr. B1111a aztitör 
rler. Asiitör torörün yanında ma
Jlyı ~rlr. Darada bakınız ol

Y• :rem taluJ'or. AzUtör her das 
te vardır. 

Bu ne akrabadır, ne muavindir, 
ne de ortaktır. Banlann hepsinden 
hapa bir ,eydir. Yerint göre alıcı 
ile satıcı, yahut memurla halk. me
bula müntehip arasında irtibat ku
rar. Telefonla konuşur, namınıza 

kartvizit clatıtır, namınıza söyler, 
namınıza yas tutar, hesab·nıza ken
di hesabı gibi hassastır. Bunlar 
ekseriya Yahudilerden ve Yunanlı· 
lardan seçilir. 

Bizim halk hlkiyeleri ara.cıında 

bir "savsacr., tabiri vardır, sanıyo

rum azütöriln tek Türkçe karşılığı 
bu s:ı..acıdır. 

Savsacı da kendilllinden ortaya 
çıkar. Vazifesi, it üzerinde bir nevi 
tavassuttur, irtibat tesisidjr. Ne 
tam bir tuf cyli, n4! tam bir mua,·in-
dir. 

• • • 
- Bir s1h"ika \çmez misiniz? 
Sü,·ika, erikten yapılmış bulanık 

renkli, bir içkidir. Romen biraz da 
siivikadır. 

Sü,·ika kadehleri bir te~I içinde 
dolaşırken, bir taraftan da türlO 
türlü balık, sucuk, havyar, zeytin, 
tere yağı, küçük ekmek parçaları 
üstüne oturtulmuş olarak önünüze 
gelir. Bir kadeh süvika içersiniz, 
kürdanla bir rocze alırsınız. 

Süvjka ve nıezeler, başlıyacak ye
meğin mukaddimesidir. 

- Bir kadın siylüyor: 
- Çorba .•. 
nı t J CQ\i:.&p ve.rıyor: 

- Siz ae iyi TUrkçe blllyorsanuz? 
- Hayır siz ne iyi Romence söy-

lüyorsunaı7 Domates, büber, mu
sakka, imam bayıldı, baklava ••• 
Hep Romence. 

- Türkçe •.• 
:aomen Bayan anlatıyor: imam 

bayıldı ne demektir bilir misiniz? 
lmpara(or bile dudaklarını ağız 

tadile yaladı demektir. 
Mamalika bizim milll yemefjmtz

dlr. BUyük zenginler ve z~vklne 
düşkHn şehirliler, mamalikanın tlstü
ne yumurta kırarlar, içine peynir 
doldururlar, kayınak koyarlar. Köy
lüler peyniri su ile karıştırırlar. 

• • • 
Romen bayan, mide f uıllarma da

ir adeta f elaefe yapıyor. 

Ay söliln üstünde. Fakat başımı
zın üstünde esmer bir kımıldanı§I 
var. 

Yeşl1, e5mer aurath çingenenin 
dişleri arasında Romen neyj ile bir 
harikuladelik halinde süzülen sesle
rin bile unutturamadığı, eritemediği 
acı acı, 71vı§lk 71\'lflk vızıltılar ıe
liyor. 

Bataklıktan çekip çıkantan ıö
IUn pitoreski fevkalade, yanımdaki 
bayan mütemadiyen tabiatin ıüzelll
ğinden bahsediyor. Güzel sözü din
liyoru111. Fakat ku1atımın kenarın
dan alev gibi bir §eY kaydı. Fakat 
bir tilrlii elim kuJafrmın memesine 
doğru ~ıka11117or. 

Bu hareketten adeta utanıyor
dum. 

Bayan, pir Etyeakonun bir mıs
raını oku10rdu. 

Birdeabire eli dizinin U.tUae jndl, 
ve ne psel bir tüladı. 

Cevap verdim: 
- Almanyada Vanze gölünde ne 

kadar sivri sinek nrdır bibeniz. 
Eğer ertesi sabaha sağlam çıkmak, 
başınıza, gözünlze, vticadanuzun 
parçalarına sağlam kavuşmak isti· 
yonanız &'ilnet batarken bir ejblnllk 
içine girmelisiniz. 

Kadın glllümsedi. Gölde kurba
ğalar, derjlerlni sivri sinek ısırmış 
gibi acı acı batırıyorlardı. 

. <Dnmı edecek) 

Mektepler 1 T eşrinievvelde açılıyor 
ilk tedrisat proğramlarında değişmelere lüzum görü!dü; 

olgunluk imtihanları ayın on beşinde başlıyacak 

Son keşidede 
kazanan talililer 
1 avukıa İıındinin su 
ıçı ıği çeşme lıikfıl}esı 

Bayan Fatma ve Dapina 
Beıinci tertip tayyare piyana:osunun 

keıidesine dün sabah devam edil~k 
bitirilmiftir. 

Otu beı bin lirayı kuanan1ar bi
rer, birer betH olmaktadır. Sirkecide 
Hamiıliyc caddesinde oturan Bay th
.aan ile Kurtuluşta kunduı: aa Bay Yor
ci ve Unbpamnda "liay Aır ite Y6il
köyde Bayan Fatma, Bayan Desplna, 
büyük ikramiyeyi kazanan talihliler a
rasındadır. 

Son iki talihlinin bilet alıJı t8yle 
olmuttur: 

Bayan Desplnarun geçen sene baı
lamıf, parasızlıktan bitirilememit bir 
evi vardır. Bayan Fatma da bu evin 
bir odasında oturmaktadır. 

iki gece evvel ya§lı bir kadm olan 
Bayan Fatma bir rilya gönnüı, hemen 
ev sahibine koıarak : 

- Sana para vereyim de mUtterek 
bir bilet alalım demittir. 

Bayan Fattna, bir tavukla bir hin
dinin bir çepncden su içtiklerini gör
milf, bu rüyayı hayıra yorarak ev sa
hibine teklifte bulunmuıtur. 

Bunun Uzerine Bayan Fatma kira· 
cıaına yetmiı 'beı kuruı vermiş, Bayan 
Despina da yetmiı bet kuruş ckliyerek 
lstanbula inmi9, Eminönündc Zenıin 
kişesinden yUz elli kuru§I bir bilet al
mıştır. 

Bu bilete bliyük ikramiye çıkınca i· 
ki kadın dün tstanbula inip bayiden 
biuelerine düten bin yedişer yüz lirayı 
almıılardır. 

Bayan Despina yarım kalan evini 
yaptıracak, Bayan Fatma da yeni bir 
ev abp kiradan kurtulacalmuı. 

Tarlabafll\da 31 numarada oturan 
Bay Tanaşa on iki bin, Y eniçarşıda bak 
kal Vasil ve Pavliye on bin lira çık· 

nuıtır. 

Sonlan 64 le nihayetlenen biletler 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

DUnkU ketidede ikramiye kazanan 
numaraların ırraya konulmuş listesi 
dördüncü sahifeınizdedir. 

EDiRNE GEZiSi 

Türk Hava kurumunun Eminönü 
kolu taraf mdan 4 teşrinievvelde bir 
F.ciirne gezisi tertip edilmiştir. 

Gezinin güz.el olması için bir çok 
sürprizler hazırlanmıştır. 

SEBZE HALiNDE 

Kerestecilerdeki Sebze IIiline ill
ve edilecek kısmın projesi hazırlan
mıftn'. Belediyenin ~eni bütçesi geldi
iinden yakında müııakaaa ilin ediJe. 
cektlr. lnp.at Uç ay kadar sürecektir. 

Hukukun dört yıla çıkanlma11 
iti etrafında yüksek tedrisat direktöril 
Bay Cevadın baıkanlığı altında top· 
lanan heyet tetkiklerine devam et • 
mcktedir. 

Fakültenin dört ıeneye çıkarılmaaı 
hakkındaki kat'i karar pa.ıarteıi günü 
yapılacak toplantıda verilecektir. 

3 mektep daha açılıgor 
Şehrimizin ilk okul ihtiyacını yeni

den karfılamak üzere kültür direktör
lüiil buı tedbirler alllllfUr. 

Şehrlıı Kadıköy, Aksaray. Fatih ta
raflarmda birer ilk okul daha açılacak 
ve mevcut okullann anuf adetleri ço
ğaltılacaktır. 

Parti kongreleri 
Kaza kaymakamları ile 
nahge müdürleri izahat 

verecekler 
Cumuriyet halk partilinin on bet ey 

lWde baılıyacak olan ocak kongreleri 
etrafında görüpnek üzere dün parti 
merkesinde ilyönkurul bafkanı vali ve 
belediye reisi Muhittin Üstündağın ri
yasetinde bir içtima yapıJmııttr. 

Bu içtimada, vali muavini, kayma· 
kamlar, ilyönkurul üyeleri hazır bulun· 
muıtar ve bet teırinievvele kadar ıU · 
Tecek kongre ' ·aklnnda görüımüıler -
dir. 

Kongreler esnasında partili yurttaı· 
lar tarafından ileri sürülecek fikirler 
ve dilekler hütrumetin icraatında esas
lı yer tuttuğundan kaza kaymakamları 
ile nahiye mU:iUrleri kendi mıntakala
rına ait müzakerelerde hazır bulunarak 
icap ettikçe llzım gelen izahatı vere
ceklerdir. 

iLK TEDRiSAT PROGRAMIN
DA DEGIŞMELERE LÜZUM 

GORULDO 

On beş gündenberi ıehrimizde bu
lunan Kültür Bakanı Bay Saffet Arı· 
kan üniversite, lise ve orta okul ihti
yaçları etrafında incelemelerine deverr 
etmektedir. 

DUn de öğleden sonra ıehrimizin 
ilk tedrisat itlerini görü§IDek üzere İ•· 
tanbul 44 ilncU ilk okulda bir toplantı 
yapılnuı ve toplantıda ilk tedrisat di· 
rektörü Bay tamall Hakkı ile ilk okul 
iıpelrterleri bulunmuıtur. 

Bay Bakan, bu itle alakadar olanla
rın vermiş olduktan izahatları dinle
mif, ilk tedr: nt programlarında yeni 
baıı değişme1 yapılması lUzumu ha· 
111 olmuştur. Bu itle talim terbiye 
heyeti yakın · meşgul olacaktır. 

Bakanın bı• gün Ankarayı dönmes· 
muhtemeldir. 

BELEDiYE MUHASiP 
ALJYOR 

Belediyenin muhasebe kadrosu gc
niıletilecek ve liıe mezunlarından rnU
racaat edenler ahnacalcttr. 

Bu memurlara 45 - 50 lira maaı 1 
verilecektir. J 

Köpek başına 
25 kuruş 

btanbul köylerinden tutulup get 
rilecek köpekler için de para veril 
cektir. 

Bu ldSpeJder belediyenin Fatihtek 
hayvan hastanesinde ve himayei h:ı 

vanat cemiyetinde öldürUleceklerdir. 

Poll• Halterleri 

Paraları kim çaldı 
Kırılan çekmecede ık.i 

qüz lira varmış 
Balatta Tabtaminare caddesinde 

nncı Ali Fuat sabztva baıvurarak f 
nnın U.t odasmda bulunan çekmeceı 
nin kınlarak 200 lirasının çabnd ğı 
iddia etmittir. 

Tesıthtar Hüseyin, hamurklı M 
tala ve Hüseyin yakalanmııtır. 

Kendi bıçafile 1Ja' alan 
Yeııifehirde Dolapdere cadde11nd 

oturan Recep, lulafat yerinde hurda d 
mirleri parçala:keu yeleğinin cebi 
de bulunan kunduracı bıçağı karnını 

sol tarafına betmııtır. 
Afır ıurettc yaralanan Recep :ı:::e 

oflu haıtaneline kaldınlauıtır. 
ÇOCUKLARI AYIRIRKEN - K 

çükpazarda Davut hanında oturan se 
yar satıcı Fethi, keresteciler haiir.d 
kavga eden ild çocuğu ayınrken Ah 
met, Abidin, Haaan isminde üç satıc 

Fethiyi kolundan tutup geri çekmi§le 
bıçakla muhtelif ycrlerindeq yaralamı 
lardır. 

Yaralı Cernhpap hastanesine kal 
drrılnuf, suçlular ;rakalanmııttt. 

ARAYA GtRDtGt 1Ç1N - Bey 
oilunda Cumuriyet bahçesinde otura 
Davit, Faruk ve diğer bir kaç kit i ka 
ca ederlerken na giren earıon Akif 
batını yarmıılardır. 

Kavgacılar ~et sandalyeyi de kı 

dıklarından yakalanmıılardır. 

1NCtR AGACINDAN DUŞMUŞ -
Uıküd;rda Çakırcı Haaanpap mahalle· 
sinde oturan yedi yatında Mustafa dün 
sabah evlerinin bahçesindeki incir a· 
tacından dütmilf. sai kolu k r !,...,ıı 
batı yanlıruıtır. 

Muıtafa Haydarpaşa hastanesine 
kaldmlnuıtır. 

KALP DURMASINDAN öLC U -
Halıcıoğlunda turıucu mahall : de 
Cami sokağında oturan Saime is inde 
bir kadın Galatasarayda üç aylıl: Maa· 
~ını alırken diltilP ölmüştür. K <l r.ın 
kalp sektesinden öldüğü teıbit e~"l:niı
tir. 

EUNI MAKlNEYE KAPTIRDI -
t{azhçepnede Alekonun deri fabrika
sında çah~an Ömer, sağ elini m kineye 
kaptırmıf, bu elinin bütün parmaklan 
parçalanmış, Ömer baygın bir halde 
Ermeni hastanesine kaldmlmı§tır. 

Ömer ifade verememektedir. 

KAZMA !LE YARALADI - Sa
nyerde yol inpatında çalışan amele 
Sinoplu Şükrü ile Hüseyin kavga et
mitler, Hüseyin Şükrüyü ·cı7,..., ile be
tından yaralamıttır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıJtır • 



- et-KURUN' 

Hergün bir hikaye ------ı 

Fevkalidelikler ! 
Alm•n HlklJe•I 

Otokarın bir randevusu var. 
Adele ile. Saatin altında. 
Adele, saat yedide gelecekti. 
Saat sekizde geldi. 
- Affet, dedi. 
O, lşıkını bir saat bekletince ma· 

zur görülmelerini rica eden ender 
kadınlardan biridir. 

Otokar, rülümsiyerek onun elle
rini öptü. 

Adele, tekrarladı: 

- Affet. Tam sokağa çıkacağım 
81rada, Lili çıkageldi. Bana anlata· 
cak bin türlü şeyi varmış. Frantsa 
Hansa, Kurla, Erişe, Brunoya ve 
Herberte dair. Devlet tiyatrosunda· 
ki yeni eser fevkalideymiş. Ha Lih 
dün tekrar nişanlanmış ve nişanlısın· 
dan b•r yıfın hediye almış. Bana 
hepsiıii de gösterdi. Pek entensan 
ııeylerdi. Tahmin edebilirsin, !Ulnki 
kömUr iistUnde otarurordum. Llkin , 
ne yapılabilirdi? O, benim en iyi 
dostamdur; artık en iyi dostuma 
karşı da nezaketsizlik gösteremem, 
ya. Ey, sen nasılsın, bakalım, Oto· 
kar?. 

Otokann bir ra.ndevusu var. 
Adete ile. Saatin altında. 

Yazan: Jo Han• Rll•ler 

Otokara, yolda, bir otomobil 
çarpt&. Otokarı yolda, kuduz oldu
ğundan şüphe edilen bir köpek ısırdı. 
Başına damdan bir kiremit dllttti. 
Bisikletli bir delikanlı, geriden gelip 
üzerirıe tekerlendi. Bir gaz infila
kına uğray·p, saçından bir tutam 
yandı . 

Otokar, bütün bunlara ragmen 
yarı ölü bir halde, gaatin 'altına var
dı. :3aat tam yedi. 

Adete. bugün vaktinde gelmişti. 
Adete, bugün saat altıyı elti do

kuz ~eçedenheri, bekliyordu. 
Otokar, inliyerek: 
- Affet, dedi. Ufak, tefek ba

zı engellere rastladım. Bir otomobil 
çarptı, bir köpek ısırdı. bir kiremit 
başıma düştü \'e bisiklete binen bir 
delik.".nh, arkamdan gelip varh·zla 
üzerime tekerlendi. 

Adele, narin bumu bir karış ha
vada, dudak bU.ktü. 

V ~ kısa kesti : 
- Peki, peki. .• Anlaşıldı! Sen, 

zaten hep böyle kaçamak yolları a
rarsın! 

BUGÜN 
ö(;LE NEŞRİYATI 

Saat 12,30 - 12,50 Pllkla Türk mu 
sikisi, 12,50 - 13,05 Havadis, 13,05-
13,25 Plakla hafif müzik, 13,25 - 14 
Muhtelif pille neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

Saat 18,30 -19,30 Çay saati - dans 
musikisi, 19,30 - 20 Ambassadörden 
naklen varyete müziği, 20 - 20,30 
Münir Nurettin tarafrndan Türk mu
sikisi, 20,30 - 21 Hikmet Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi, 
21 - 21,30 Erika Morini, Alive Klein 
ve Krayzlerin plaklarından müntehap 
sololar, 21,30 - 22,30 Stüdyo orkest
rası: 1 - Rossini: Barbicr de Seville 
(ouverture), 2 - Strauss: Vo die zit
ranen Blulin, (Valzer), 3 • Chopin: 
Noctume No: 15, 4 • lensen: Serena
de, 5 • Lehar: Pa.ganini (parcalarl 
6 • Brieg: An den Fuhling, 7 - larnc 
fett: Prelud'um. 

Saat 22,30 - 23 Anadolu ajansı ha
berleri. 

PARALAR 
• SterUn «189 - •ŞWnAYU8 
• Dolar 198 - turya ı!,, -

P'raDk 168- •Kark 80.-
•Unt ı6b - •Zloti ııs.-
• Belçika Fr. ., _ • Pengo u.-
•Drahmi lltt.- •Ley 18,-
• lavtçre Fr. '\ıı>,- • Dbıar 61.-
•Len ı!6.- •Yen 8' -

l'lorln 86.- •ıcron lllt-
KrollÇek. 92 - •AJtm 1161 -
Paeta lö - •Banknot 24H -

S,27 534 
5,10 517,5 

5,13 
3,35 4 

3,35 4,12 
18 

156 58,20 
99 100 

63 65 

s p o R 
. 

Dünkü atletizm müsabakalarında 

110 metre manialıd 
Türkiye rekoru kırıld 

--

- -
nare1eeı eaıııorıar 

Dün öğleden sonu Halkevleri 
ba~anlarile Halkevleri spor kola 
pfleri Halkevinde toplannuılar ve 

yükaek atlagıcılar. 

Sovyet Rusyaya gidecek olan 
kevleri sporcuları hakkında so 
rüşmderlnf yapmışlardır. Bu 
mede geçirme merasimi konuşu 
ve hazırlanmıştır. 

Halkevleri sporculanmızın 
Sovyet sporcularlle yapacakta 
mastardan iyi neticeler almaca 
mit edilmektedir. Sporculanrn 
zartesi günü saat 16 da hareket 
cekler ve kendilerini Halkevıerf. 
kanı ile bütün spor mensupla 
arkadaşları uğurlıyacaklardır. 

Cenevreye gide 
heyetimiz 

o.,,,... .,l ili 
'&'..,..a,.~x.a~c: ...... ~ .... ,......,,.-... .. ~~.~ounoan aonıa :ıs 

Britanya otelinde Türk bakanlar 
kadaşlan şerefine bir çay ziyafeti 
mittir. Türk bakanları ve arkada 
saat 18 de ayni vapurla hareket c 
terdir. 

Türk bakanlar gerek Pirede ve 
rek Atinada geçtikleri her tarafta 
kın muhabbet tczahürlerile ka 
mıılardır. 

Bay Rüıtü Aras, Yunan mat 
na, Atinadan geçmesi münase 
kullandıktan samimi ifadelerden 
yı teıekkürlC'l'ini ve bundan dolayı 
hassa mütehassis bulunduğunu b 
mittir. 

Bay Aras, her defa Yunanista 
yaret fırsatı buldukça çok mes 
duğunu ve burada kendiıini vata 
gibi telakki ettiğini ilave etmiıtir. 

Bay ŞükrU Kaya da hem eski 
zeteci ve hem de Türkiye matbuat 
rektörlüğünün tabi bulunduğu 
leri bakanı aıfatile Yunan uluı ve 
buatına samimi ıelimlannı bildi 
tir. 

Batbakan Bay Metaksas, Bay 
tü Arasla görüıtüğünden dolayı pt 
yade memnun olduğunu, ken 
Belgrat mülakatı esnasında ııkı dl 

sebetler te!iı etmiı bulunduğunu. 
diıinin Yunaniıtana kartı olan 
sevgisini ehemmiyetle takdir ettiği 
bu ıevginin Yunan hüklımet ve 
ıunun dost ve müttefik Türkiye 
olan muhabbetine çok uygun old\I 
eöylemittir. 

Bay Metakaa11, diğer Yunan 
tarının Bay Rüttil Aras ve Bay Ş 
Kaya ile olan görütmeleri çok 
ve doıtça olmuı ve iki devlet ve 
ara11nda mevcut kardetli.k müna 
terinin bir kere daha müphede v• 
bitine imkan vermiıtir. 

INKILAP ABiDESi NERE 
DIKlLECEK 

tnkilip ibideıinin yapılacağı 
çin belediye imar müdürlüğü e• 
yapmaktadır. 

Şimdiye kadar teklif edilen 

::e.-~· 
Seçilecek en münasip yer ıehit 

runı yapacak olan müteha11rs 
bildirilecek, ;el.:r plinmda abide 
ri gösterilecektir. 



1 Gezi;tiler· I' 
ikinci tabı 

BQflığı •öreni.er, biliyorum, 
yanılacaklar. Sanacaklar, ki ıi
f irilmi§ bir kaç d eğerıiz •ahr için 
çıkaTJan, gazete ikinci tabJann
dan azlanıyorum. Hayır, öyle 
değil. Ben, dün gördüğüm bir 
ilan malında komqacağun. Ba 
bir kitap ilanıdır ve bQfında 
"ikinci tabı,, müjduini tafıyor. 

Bir sinema yıldızının sırrı 
Gazetecilerden çok korkan Marlen 

Ditrih sinemanın istikbalini 
renkli filmde buluqor 

Kıymetli arkaJQfım Peyami 
Sala, .anarım, ki bana herkesten 
çok tevinecek. Çünkü o, bir hal
ta önce, Cumhuriyetteki yerin
de, bu kitap meuluinden acı acı 
dert yanıyordu. Gerçi o yazJar
da durgun bir mÜ§ahedecinin öl
çülü göriifiinden çok, heyecanlı 

bir sanatkar titizliği vardı. Fakat 
ne çıkar? Yara yaTadır ve ıztı
rabın lıaynağından ziyade kendi
a •in önünde tutulmak gerektir. 

insan hayatta nasllsa renkli filmde de öyleymiş 

Hele bu kitap İ§İnin öyle de
rin, alımlı bir yanı var, ki Peya
mi'nin keskin haykırııını bCl§tan 
bCl§a haklı gö.terir. 

KURUN, iki senedir bir an 
•e11izliğile bu kitap davasına gir
miı bulunuyor. Geçenlerde ellin
c:i cildi OTtaya attı. Bir yandan 
tliinya u•ta iti eserlerini, en de
ferli kalemlerle dilimize ttJ§ır· 
ken, bir yandan da zihni be•li
yen, likri ıııldatan ilim lıitapla
nm çevirtiyor. 

BQflanacağı günlerde, ben, 
elimden geldiği kadar, bu güzel 
duyguyu ve dii§ünüıü körükle
miıtim. Yurdum için bunu belki 
en hayırlı ba§anlaTdan •ayıyor
clum. K""fımıza dikilen engelle
ri, G§dnuuı güç .arpları taTtma
mıı cleğilJim. F aleat lxqlıyanla
rın iradelerine İnanıyordum. lıte 
fk: ;yıllık gürültüriiz, göıteriı•(ı: 
çall§ma ortada. Gerçi bir çağlı
yan gibi köpürerek alunıyOT. Ama 
damlaların birikerek göl olmağa 
doğru gittiği ele artık inkara 11ğ
ğamaz. 

"ikinci tabı,, damgasını tCl§ı
yan eıer, bu kitap zinciri içinde
dir. ilk günlerde alıcılar •eyrek
ti. Belki cluyulmamıı, belki du
yurmak uğrunda fedakarlığa kat
lanılamamııtı. Bizde yurt için 
verimli me•eleler daha hep bir
den kavranmıyor. Ba,.kasının bG§
lamaıı, gönüllerde kııkanç rüz
garlar büe eıtircliği oluyor. Bu
gün "Andre Murova,, nın "iklim
ler,, i ikinci basılıfa erdi. Yarın 

daha ağır baflı likir eıerlerinin 
tle t.ılnları çoğalacak. Ümitli ol
mak Ja bir türlü gönül zenginli-ı 
ficlir. t;. G•zafn 

1 efrika No. 57 

- Hakkı var adamcağızın ... Boğaza 
bdar borç içinde ... Bunları ödemek ka
bil değil. .. Her §CY böyle tıkmnda sa • 
nılırken birdenbire beş parasız kalmak, 
&ılınacak bir çatıdan bile mahrum olmak 
ihtimali var. 

Remzi Bey tekrar söz aldı: 
- Borç yeni değil ki .. Hem bu yıl 

onun epeyce yüklü bir kısmım ödemeyi 
ümit ediyordu. Asıl başka ıey onu üzü-

Dc.inkü sayımızın sinema sayıfa

sında Marlene Dietrıch'in tele,;zyon 
filmi çevirmek istemediğinden bah. · 
etmiştik. Meşhur yıldız., buna mu
kabil .renkli filmi pek sevmektedir. 

Şimdi Pariste bulunan l\larlene 
Dietrichin Avrupa seyahati bir haylı 
dedikodu uyandırmıştı. Artistin Pa
rise vtı Londraya niçin geldiği merak 
ediliyordu. 

Bununla beraber, bu sır henüz çö
züleır.emiştir. Çünkü Marlen Diet
rich ı:;ükutu çok fazia seven bir ar
tisttir. 

Onun en büyUk şikayeti gazeteci-
lerdir. 

Kendisile görüşmeğe en nihayet 
muvaffak olan bir Fransız gazeteci
sine artist şunları söylemiştir: 

- Gazetecilerden biraz korkarım 
ben! Amerika da benim ağzımdan 
uydurup uydurup mülakatlar yaz
mışlar. ömrümde görmediğim kim
seler hakkında ben söylemişim gibi, 
türlü dedikodular çıkarmışlardır. 
Niçin": Anlamıyorum... l<~ransada 

biraz rahat ettim. Fransız gazeteci
leri daha nazik. Ben sükutiyim \'e 
sükutu çok severim. 

Marlen, sevdiği süküta daldıktan 
sonra nihayet bir suale cenp \'eri· 
yor: 

- Sinemanın istikbali mi? Renkli 
film!. Holh·udda günün meselesi bu. 
Ben ı>ile bir çok tecrübeler yaptım. 
Çok hoşuma gitti. insan hayatta ne 
ise orada da öyJe görünüyor. Bir iki 
kere renkli film görüp gözlerini~ a 
lıştı mı,' renksiz filmleri seyretmtğ 
tahammUl edemezsiniz ..• 

Fransadaki 01man yan
gını hala devam ediyor 

Fransada bir ormanda yangın 

çıktığını \'e kilometrelerce yerin ateş 
içind~ kaldığını yazmıştık. Yangın, 
on günden fazla geçtiği halde hala 
deyam etmektedir. Son günlerde bir 
az hafiflemeğe başhyan ateş, eh-ar
daki başka bir ormana sirayet ederek 
genişlemiştir. 

Yangının fazlalaşması üzerine, ci
nr köylerde oturan halk. nlerinl 
terkederek uzaklara kaçmışlardır. 

Yangın, şiddetli bir rüzgarla et -
rafa yayılmaktadır. Ateş bir an 
Paris - Nice demiryolunu sarmak 
tehlikesini de göstermiş, fakat şid
detli tertibat alınarak önüne geçil-

miştir. 

_ Zaten onu iskelede gördüğüm za
man hoıuma gitmemişti. Ne yapmış? 
Yoksa Gülere bir şey mi söylemiş? .. 

- Gülere söylememiş. Söyleseydi 
her halde cevabım ~rdı... Babasına 

söylemiş. Halil Beye damat olmak is
temi§· 

Azi=in bii• "" ' kam başına saldırdı: 
- Halil Be:• ona ne cevap vermiş? 
Diye merakla sordu. 
- Olmaz, diyememiş ... yor. 

- Nedir? - Neden? 
- Şu Cemal Darıcı denilen herifin - Çünkü borçlu... Kızdmnıya gel· 

yüzsüzlüğü ... Duydum da adam akıllı mez. tpotek1-- · satışa çıkartırsa adam
sinirlendim. Yapna başına bakmaz da cağız ne yapar? 
böyle kendi çocuğu yerindeki genç - Kabul etmiş mi? 
kızların ardında... Remzi Bey oğluna dönmüş belli be-

Azizin katlan çatıldı. lirsiz gülümsiyerck şu cevabı vermit-
Pitnat Hanımın yüzünde hi~ bir de- ti: 

lifikUk yoktu: - Etmemif .. 4 

Marlen DW!trlclı 

Müstakbel Kraliçe 
- ------· 

'RoTanClanın çok sevilen prensesi 
Jülyana 18 talibi reddederek bir 

1. iman prensle nişanlandı 
Holandanın bugün en çok sevilen 

\'e gözde prenseslerinden Prenaea 
Jülyana nihayet nişanlanmıştn. 

Jülyana, bir prenses, aynı za
manda halk ile de pek ziyade temas 
eden demokrat bir kız olduğu için 
Holandada çok seviliyordu. Bu ara
da Jülyana her gün müteaddit mek
tuplar alıyor, ve çok kereler de yük
sek simalar tarafından şifahi talep
ler karşısında kalıyordu. Nitekim 
şimdiye kadar, çok zengin ve rütbeli 
on sekiz talibi reddetmiş, kendi ken
disine müstakbel bir koca intihap e
deceğini söylemiştir. 

Jülyananın tabiatini biJenler bu
na ses çıkarmamışlar ve bekl'.!mişler-

- Ya ne yapmış? .• 
- Kızının henüz on sekizini doldur-

madığını aöylemif. "Bir kere kendisine 
de §Öyle uygun bir zamanda sorayım. 
Sizden iyisini mi bulacağız? .. ,, Demiı. 

Fıtnat Hanım söze yeniden kanı· 

tı: 

- Güler hiç razı olur mu? Geçen 
giln genç bir banka müdürüne istemit· 
ler... Dün de doktor Sermet Naminin 
annesi gelmif··· 

- Şu meıhur operatörün mü? 
...& Evet.. Göztepede saray gibi bir 

villa yaptırdı ya ... Hem de oldukça genç 
mi§! .. Otuz yedi yaıında diyorlar. 

- Evet ... Ancak o kadar .• 
Aziz !'Susuyor ve bunlan dinlerken 

sanki kalbi duruyordu. 
Şimdi bir tüccardan, bir avukattan 

akar sahibi zengin bir adamın genç ve 
yakışıklı oğlundan da bahsediyorlar
dı. 

Remzi Bey oğluna baktı: 
- Senden tenbeli yokmuı desene ... 

Biz de bir yoklasak nasıl olur, Aziz? 
Delikanlı azacık kızardı: 

- Hiç aklıma gelmedi. 
- Sahi mi? 
Babası 'ıüpheli JÜpheli bakıyor, oğ

lunun .azlerine inanmadığını belli edi· 

dir. Nihayet Jülyana, aradığı erke
ği bulduğunu ilan etmiştir. Bu, Cippe 
Riesterf eld isimli bir Alman prens
tir ve 25 yaşındadır. Prenses Jülyana 
da Z1 yaşında bulunmaktadır. 

Diğer taraftan ecnebi gazetelerin 
bildirdiklerine göre prenses iyi bir 
kadın olduğu kadar iyi bir sporcu
dur da. . Aynı zamanda gayet güzel 
lisan bilir; muhtelif dilleri pürü7.Siiz 
konuşur ve çok sade giyinir. Bilhas· 
sa bu sade giyinişi halk arasında 

kendisini se,·dirmesine sebep olmuş
tur. 

Prense gelince; Prensin de birçok 
meziydlerinden bahsedilmektedir. 
Genç Preruı Leyde ünh·ersitesi edebi· 

yordu. 
- Yoksa beğenmiyor musun? 
Diye sordu. 
Bu sorguyu Fitnat Hanım karşıla

dı: 

- Beğenmez olur mu? Kaç defa ba
na onun avukatlığını yaptı. Fakat bil· 
mem ki bir ev kadını olur mu o? .. 

Aziz kızarmaktan kendini alamadı. 
Ancak kalplerindeki bir sırrın açığa 
çıkanldığmı görenler böyle olurlardı: 

- Anneciğim neden böyle söylüyor· 
sun? Ben o sözleri söylerken Nevinin 
avukatlığını yapmıt oldum. Yoksa ... 

Remzi Bey söze kanıtı : 
- Ben hakemlik yapa}90m. Annene 

ne söyledin, Aziz? 
Aziz anlattı. O zaman babası ona 

hak verdi: 
- Doğru söylemiş ... 
Fitnat Hanım cevap verdi: 

- Ben de kabul ettim zaten .•. 
O zaman Remzi Bey sözü gene eski 

yola 'Çektk 

- Avukatlık bahsi daha çok konuş -
maya değmez. Fakat bana kalırsa Gü • 
ler~n iyi bir ev kadım olacnğında niçin 
fliphe etmeti? Her işi beceriyor. Elin • 
den her şey geliyor. Hareketleri. söz -
ren: her ıeyi alda uypn olaa cerek ... 
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PARTi GENEL SEKRETER
Li(;/ 

Cumuriyct Halk Partisi genci sek
reteri ve Dahi:iye vekili Bay Şilkrtt 
Kayanın Ccnevreye gitmesi üzerine ge
nel sek:cterlil; vazifesini vekaleten 
Maarif Vekili Bay Saffet Arıkan de
ruhte etmiştir. 

Genel se:.. ;r vekili dün parti mer
kezine e iderek bir müddet çalışm:ş-

r. 

OLGUNLUK iMTiHANLARI 
BAŞLAMAK ÜZERE 

Lise ve orta okullarda bir eyliıld en 
itibaren başlıyan ikmal imtihanları dün 
sona ermiştir. Bu yıl liselerde yedi yü
ze yakın genç mezun olmuştur. Bunlu 
arasında üniversiteye girecek olanlar 
ayın on beşinden yirmi beşine kadar 
devam edecek olgunluk imtihanlarına 

iştirak cdecelderdir. 
Bu imtihanlarda muvaffak olamı

yan\ar üniversiteye kabul edilmiyerek 
yalnız liseyi bitirmiş addolunacaklar
dır. 

ŞiLE HALKEVINh'V BUGON 
TEMELi ATI~IYOR 

Şile kazasındaki Halkevi binasınm 

temel atma töreni bugün yapılacaktır 
Merasimde bulunmak üzere lstan

bul ilbayı ve fırka başkanı Muh:ttin 
Ustilndağ, fırka erkanı, sehir meclisi 
üyelerinden bir kısmı ve Hnlkevlen 
başkanları bu sabah Şileye g idecek
lerdir. 

BAY ŞEMSETTIN GELDi 
Avrupada okuyan talebemizi teftit 

etmekte olan genel ispekterlerdcn Bay 
Şemsettin dünkü gün şehrimize c;el-
ml§tir. 

Genel iıpekter ıehrimizde bulunan 
Kültür Bakanı ileri görüşecek, ta'cbe 
hakkında kendisine izahat verecekt ir. 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21,45 d' 

HALİME 

Yarın akşam 

Kadıköy SUreyyada 
Deniz Havası 

yat fakültesinden mezundur ve ismi 
etrafında iyi şeyler söylenmektedır. 

Prenses ve Prensin nişan mPrasl· 
mi de çok parlak olmuştur. Mera
slmdt! yüksek rütbeli bir çok zevat 
bulunmuş ve müstakbel kraliçenin 
nişan günü f evkalide olarak kutlan
mıştır. 

Ni~nlılar üç ay sonra e\lene
cekterdir. 

Şimdi bile ev işlerine büsbütün yııbncı 
kalmadığını sanmm. 

Fıtnat Hanım buna aykırı düşündü
ğünü iki üç kelime ile anlattı: 

- Evet, züppe bir kız değildir. 

Remzi Bey konuşmayı bir l:ar:ıra 

bağlamak istedi: 
- O halde Aziz için iyi bir hayat ar

kadaşı olacaktır değil mi? 
Son kelimeyi söylerken Azize bak • 

rnıJtı. 

Fakat Aziz o kadar sc:vdiği bu bah
si kapatmak istiyordu: 

- iyi ama, bir çiftin gcçinebilmcle • 
ri için biribirlcrini sevmeleri, hiç o!:naa
sa beğenmeleri lazım gelmez mi? O be
ni beğenmiyor. Zaten küçüktcnbc · bir 
türlil yıldızlarımız uyu§amadı. L ·.:im 
karakterlerimiz taban tabane zıt ... 

Bu sözü Remzi Bey karşıladı: 

- Böyleleri daha iyi geçinirle:. Eı • 
merlerb sanıınlara, sarışınların e:: · ~r
lere, zayıflann tombullara, tomb~~a • 
rın zayıflara kartı daha çok arzu duy • 
malan gibi ... 

Bu itteki kararını çoktan vermiş ol
duğu anlaşılıyordu. 

Aziz mmldandı: 

- Acaba ..• 
~ Ar1M.M wr) 







'ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERi: 
Ytllıll ı a1wr a çlılıe A71Jk 

Meııılelht1mlzde 7~ 00 238 UO 
Yabancı yerlere ıaıso 716 tOO 130 
Posta btrllğtne ı 
gfrmly.ın yerlere{ l80 ıııcıcı l50(J 180 

tataııbtıl, A.rıkars Csddesl (\'AKrI yurdu) 

f Idare: l 1 24370 
lYazı ~ıer1: 2'.1"1! 

l"elgrat adreaı: KURUN 1.Ptanbul 

l'elefon 

l'UrkJyen.1D ber posta merke%1nde KUKUN'ıı abone yazılır. Posta kutusu No '" 
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-Kadıköy av azı Eski: inkılap 
VUC C LiSELERI Şirketi 3 bonelerine ilan Kuranı va DJrakHlrU: Nebi ailu Hamdi Ülkmen 

Kayıt muamelesine ba9lanmıttJr. Cumartesi ve pazardan bqka her gün 10 - 17 arasında okul• 
Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 müracaat edilebilir. 

DUJilaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden iti- Cağaloğlu, Yanıbaraylar - Telefon: 20019 •••••--•-il". 
baren İskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karşısında 

"Elektrik ve Gazevine,, nakledileceği sayın müşterilerimize 

ilan olunur. DiREKTÖRLÜK 
' ' '· . . : . ' . -.,. e §§MUI .;- ·~ · ,.: •• ·'"'" . '!>• ·"· ......... ; • # • ~')\· .. : 

Türk Anonim Elektrik Şirke ·nin 
Anadoıu Ciheti Aboneterine i an: 

Şirketimizin Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 83 

numaradaki Kadıköy şubesinin 14 Eylül 1936 tarihinden iti

baren İskele caddesinde Kadıköy Kaymakamlığı karıısında 

"ELEKTRİK VE GAZ EVlNE,, nakledileceği sayın mütteri-

lerimize ilan olunur. OIREKTÖRLOK 
. ' ~. '. ·.. ~ ... ''. . '"'.;~ t."· \ . 

Kapalı zari usulile eksiltme 

Erzurum Valiliğinden: 

1 

31 Ağustos 1936 pazartesi günü ihalesi yapılacak olan Erzurum 
muallim mektebi ikmali inşaatı kanuni bazı eksiklikler hasebile 21 
gün müddetle temdit ve yeniden ilanına lüzum görülmüştür. 

1 - Eksiltmeye konulan it Erzurum erkek Muallim mektebi ya. 
· msının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli; (242671) Hra ( 4 8) kuruıur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksilbne şartnamesi. 

~--------~------· 
Saraç'!_a_nab••• Horhor cad~esi 

ı . 
1 

IYAT•I HAY LiSESi 
Ana . ilk - Orta • Lise . Tam devre 

Okulumuz bu yıl ~ördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sınıflardan itibarc..r. yabancı dil tedrisatına yeni bİ1 
te~kilatla mühi:n bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nebi~ 
talebe her gün evlerind-:n aldırılır. lsti:;enlerc tarifname gönderilir. 

Kayıt için her gün saat 10 dan 1~ ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 205::l0 
J.. ... "" • ~· • ' • ~ 

... --B - Mukavele projesi. - .. - ; .. 
C - Bayındırlık genel şartnam esi. 
D - lnıaata ait fenni ıartname. 
E - Ke§if cetveli. 
F - Proje (Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzu

rum Bayındılık Müdürlüğünde görebilirler.) 
istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş mukabi

linde ilan mahaJleri Bayındırlrk Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 Eylül 1936 pazartesi günü saat 15 de Erzurum 

Kültür Direktörlüğü dairesinde ya pılacaktır 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu lile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
«fÖstermeleri lazımdır. 

A - 1936 yılına ait Ticaret O dası vesikası. 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık bu 

nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum Kültlir Direktörlüğü dairesine getirilerek 
"Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelpıiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapahlmış olması şarttır. (1l67) 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasar[un l

f , 
Almanya'da 1 MÜHENDiS MEKTEPLERi 1· Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanların

da daire 2 numara 3 de hastaları· 

nı kabul eder. Cumartesi günleri l4 
den 20 .ye kadar muayene parasız· 
dır. 

~.09en.ieur-: MittWeida 
_chufe (HTL) •. 
Makin.eıerı cıctcttik mühendis\ikleri;1ş
ktme bilgileri/otomobil ve tayyarcdlik 

--------------- ._ ____ p,., .............. ----· 

lstanbul Asliye Altıncı Hu7m7c Mah , 
7.:emesinden: 

IM"enieür-Akuderni 
W1Smcır osrsEt 

1 ayyMecılik. mak.ne. elektrik, 
otomobil, mimarlık inşaat mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edıl· 
miş ve kabul edilmi~ mühend•s 
mektebi. 

Fatma tarafından Kadırgada Şah
suvar mhaallesi Kaburga sokak 16 
nuamra.da iken ikametıtahı belli olmı
yan kocası Hüseyin aleyhine açılan 
boşanma davasının tahkikatında: 
~föddaa.leyhin ikametgahının meçbu
liyeti hasebile dava arzuhalinin on 
gün zarfında cevap verilmek üzere ve 
on beş giln mücldetle ilanen teblil?ine 
karar verilmi~ vı> arzuhalin bir nüsha
sı da mahkem"e divanhanesine talik kı
lınmış olduğundan 936/ 1200 numaralı 
dosvasmm ilan tarihinin ferdasından 
itibar•m on g-iin zarfında cevap veril- ı 
mnsi 1·; -,. .... , ' "~lif. yerinde olmak ü-

zere ilan olunW'. •-------.-..-----• (V. No. 18098) 

PrK MD[SSIR 
Vb t:MlNEfRlUÇTIR 
KUTUSU: 2 00: KUR US 
Bt:SIR·K[MAl:MF\HHUTcr\TAr 
t:CZANbSI SIRKt:Ct 

ZAY! 
Bursa Ziraat mektebinden 1928 se

nesinde aldığım şahadetname zayi ol
du. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

991 Kazım Berlmıen 
(V. No. 18119) 

- \ 
• ... ı/t".... . . Ilı 

Jandarma genel komutanlığı An' 
kara satınalma komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf eksiltmesin de verilen fiat pahalı görüldü~ 
den 163.000 metre yazLk elbiselik kumat pazarlıkla satın ah 

caktır. 

2 - Metresi 52 kuru! tahmin edilen yazlık kumaşın ilk teıı' 
natı 5488 lira şattname bedeli 424 kuruı olup pazarlığı 24-9-g; 
perşembe giinü saat 11 de yapılacaktır. . • ·~ 

3 - Şarbıame komisyondan alınabilir. Pazarlığa girmek 1 

yenlerin ıartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya b~J 
mektupları ile belli gün ve saatin de komisyona bat vurmaları · 

(766) (1051) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişt:t 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadıf 
Büyük ikramiya: 200.000 Liradır· 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lir~h~ 
ikramiye:erle (50 000) liralık iki adet mükafat v~ 
Sahibi: ASIM US - y AKIT Matbaası NeşriY.at Direktörü: Refik A. serePI 


