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lıı.gun söylediği bir nutukta şöyle • 
deırıiştir: s A y 
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Bu kupondan yedisini birik· 
tiren okuyucumuz KURUN 1 
doktoruna kendini parasız 

1
: 

muayene ettirebilir. 

tcyugoslavya her devletin dost 
edinmek istediği bir memleket ol· E773 • 
"aştur. Ordumuzun ve siyasetimi- .___7_t_3 __ 
tiQ kuvveti ile iftihar edebiliriz.,, 

kanlı hadiseler Sancak'ta 
vuku undan korkuluyor 

Jandarma ve memurlar Sancak Türklerini 
tazyik ediyor, fakat her şeye rağmen 

halk intihabata iştirak etmiyor 

Vatanperver Türkler sürülüyor 
Suriye intihabatına Sancak Türkleri
nin iştirakini istemek masum bir 
idam mahkumuna intihar teklif 

etmekten farksızdır 
b ugünlerde Suriyede intihabat 
Q oluyor. Bu intihabattan mak. 

sat Fransa ile Suriye arasında 
)aPılnuı olan muahedenin tasdikidir. 
'«ilah.edenin tasdikile tatbiki Suriye-

din değil, üç yüz bin kişilik büyük bir 
halle kütlesinin haklı olarak protesto 
sesi yükseltmesi pek tabiidir. 

Nasıl ki İskenderun ve Antakya 
Türkleri bütün köylere varıncaya ka
dar Suriye intihabatma iştirak· etme-

Fransız notasının 
metni telgrafla 
bildiri idi, nota 
postada 

Payaı, 15 (Hususi) - İntihabata 
müdahale etmeğe ve fesat kanştırmağa 
çalışan Antakya müddeiumumisi bir 
karg:ışalrk esnasında ölmüştür. 

Antakya, 15 (Hususi) - Bura hU • 
kQmeti intihabata iştirak etmiyenleri 
tevkil etmektedir. 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 J ~ istiklaliııe kavuşması demek ol
~:nuuıan bu intihabatın Suriyeyi ve 
:"Qbtıanı allkalandıran cihetini hiç 
~esiz Türkiye Türkleri kadar laken 
~ ve Antakya Türkleri de büyük 

mek kararı vermekle bu yoldaki his. M-.ııl-.ıılllllııl-.ıllllll .... llllılllll_. ... _ _, 
siyatlarmı pek açık olarak göstermiş-

~pati ile k&r§ılarlar. Fakat Su
~l'e ile LUbnana ayn ayrı !stJkW 
~ilnıek için hazırlıklar yapJhrken 
~ Suriye, hem Lübnan kadar iıitlk
...... ~a.kkmı haiz olan Hatay Türkleri 
~ y&D&ncı bir Wçe iWöi .... 

~~:m';.'\'7u.'::~-;;=:~~~ 

lerdir. Muhtelif kaynaklardan gelen 
haberlere göre intihabatın yapıldığı 

iki gün zarfmda bUtün bu havali Türk
leri Dd gUn evlerinden dıp.nya çık
mıyacaklarcbr. Hiç bir kimse ç&r11 ve 
pazardald m&pza ve dilkkinla.rını aç
mıyacaktır. 

~yorws ki yalWa bu manza. 
~iW+*A'*'utıye ~~ 
.IAii arasında kurban edilmek istenilen 
Hatay Tllrklerinin yerden göke kadar 

haklı olan mUll davalanmn mahiye
tini göetermeğe klfidir. 

ASIM US 

Bugün 
Ankarada Sonbahar 

Yazan: Toplu lğne 

- V çUncü sayı/ada -

Şair- ve Böcek 
Almancadan tercilme edilmiş nefis 

bir biklye 

- Dördüncü sayı/ada -

• • • 
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lstanbul tayyarc"lerinden biri şehrin üzerinde 

7 ürk havacılığında heyecanlı bir ~ün 

Dün lstanbul orduya 9 
• • tayyare armağan ettı 

(Yazısı 3 üncü.sayı/ada)' 

~ . ' 

tk.': tabit olarak işin rengi değişir. 
~bu tanJda bir hareket haksız 
' idama mabktlm edilen bir masu
Sıca lteııcıı elile intihar teklif etemkten 
~ bir §eY değildir. Ve böyle bir 

\.. .._ :Carştsmda sadece tek bir fer. 
~ ... .Ankara tayyarelerinin şehir üzerinde bir ~ A programı 

oC'\kdenİz nüfuz mınta- Memleketin birçok yerinde yeni tayyare-

(Sonu Sa. 2 Sil. 3) Bir haftalık radyo 

Yarın terimize ad konma merasimi yapıldı 
kalarına ayrılacak İzmir, 15 (A.A.) - Ba~t.:ıkan İsmet Narlıdere tayyarelerine ad koruna tö. 

Yunanlı köle inönü'nün hava kuvvetlerimize ehem - reni bu sabah saat 11 de Gazi~r'de 
ıniyet verilmesi hakkındaki işaretlerin - parlak bir surette yapılmıttır. Törende 

lffiltere bo••y le du••Ş;;nu••gOT wıe mu•·zakere- Ka.dircan Kaflmın tarihi bir hikayesi den henüz bir yıl geçmediği halde tz · İzmir ve civarlanndan gelen kadın er. 
ı~ && v • • e ınirliler ordumuza sekiz tayyare hediye kek binlerce halk bulunmuttur. Ad ko-

lere başlamak için esası bekliyor etmiılerdir. nulacak tayyared~r meydanda ka~thk· 
Bir iki güne kadar İzmir kadınlan, işçileri, manifatura- Jı hazırlanmıştır. Törene ıilel mı.ııbnm 

't ~· 15 (A.A.) - Ha.vu ajan. re riayeti taahhüt eyliyeceklerdir. cılan, balıkçıları, Bulcahlar, Balçuva ve (Sonu: ·Sa. ! Sil. •5) 
btbıiriyor: İptidai müzakereler, muallakta kal- Etrüsk vazosu ' . 
~ a.k§am B. Eden ve Grandi ara. mış bUtiln meselelerin hallini istih. Meşh h "kA M d • d h · b · • 
~Yapılan millikat hakkında öğ- daf edecektir. Bu meseleler, Akdeniz- Merime•::t°n ~aı::ri. 1 

ayecisi Prosper a rı mu are .esı ~it tine göre, İngiltere, Akdenizi de seyrilsefain, Avrupa harici mem-
~~~etin ayrı beyanatlan ile tes leketlerdeki mütekabil nUfuzJar, su. Haydar Rüat tarafından çok güzel , · • 

_."'1111§ olarak muhtelif nüfuz mm veyş kanalı ve deniz kuvvetleri ara- bir lisanla ve bilhassa gazetemiz için Bir ha/tadan beri vazi9el hiç cleğişmeden . 
~. ta.kaim eylemeği düşünmek- smdaki mUvazeneler. ASıl müzakere- dilimize çevrilen bu eseri unutulmaz G • • k • d d l k d d 
kh~- lere, herhangi bir esas bulunur bulun- bir lezzetle okuyacaksınız. ıttı çe şı et en ere evam e iyQr 
·'~etler, mütekabil menfaatle- maz ba§lanacaktır. - -vn- - - - - - - - .-.. (Yazıları 2 inci sayıfamızda) .. - \.V_. -z.vıx..a:w.u..ıJ.,z.v..u,.. 

bonaomamız Bugün Hareket ediy~r 

&,. 

"'" A,f a ita 1Ja. ha 1 eket edecek olan filomuz dan . (Sol dan sağa) Zafer lo1 pi tosu, Sa kar qa deni :z altı r{em isi, Yavuz z11 hlımız 
\~ ru ve filomuza kumanda edecek olan donanma kumandanı Ami,.al Şükür Okan 
~ ıı.:~uı bugün öğleden evvel halk, daha akıamdan biletlerini almı~, I ya:ın heyecanla Yeşilköy açıklanna ka-ı Filomuza donanma kumandanı Ami-ı le kahraman denizcilerimize güzel yol. J' f~ edecektir. Şirket va - bulunuyordu. Halkımız, harp gemileri· dar vapurla gide: ek ve oradan bahri • ral Şükrü Okan kumanda etmektedir. culuklar dileriz

1 
- - -- -

ll teıyi etmek iatiyen mizin muhteıem manzarası karJilmda yelilerimizi uğurlayaca.klardır, Şerefli ve ıanlı kumanda heyetimiz-
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Sancak Türkleri ANKARA'YA GiTTi 

y a p a b i li r d i Falrat blltllıı ~= = ıı., 
h J J J yecana getiren bu manzara karşısın-Ver sai/Je s mua euesinin son mauue- da Türkiye ve Tllrklye TUrklerinin 

• · b l k J h1.1.1uml bir vaalyetl vardır. ÇUnktl Ha-
sının ozu ması arşısınua t&y Tlirklerinln iltlkllllerini almak 

lngiltere de böyle düşünüyor !:~en.!ıe~~:=:~11rr1!~;~ 
Londra, ıcs (A.A.) - Almanya, 

diplomatik yol ile Veraallles muahed• 
linin 12 iııcl maddeelnln tadili lnıkl· 
mm lnclltere ile ve diğer memleketler
le mtıabre etmekte idi. Bu mtlaak• 
re1.tn çok yavq Uerlemlı olmuı ve 
~ kaçamaklı Cfıvaplarla 
kaı'lı1qmıf buJnnmuı mtlmkUndUr. 
Bundaki kanaat ıu merkesdedlr ki, 
AJmanp, tek taraflı ihl&l lı&kkmdaki 
cmt tedbtrlerlnl almadan evvel, rua 
De t&dll lmkln1armm bepllnl tecrübe 
tıtmemı,ur. Alman,a, TUrklyenin yap 

tıfı gibi, tadil makaadiyle bir konfe- dele glinlerinl hatırlatmaktadır. O mil
r&Dll toplamakta aerbeılttl. li ınttcadele gilııleri ki biuat bütün 

Reuterin diplomatik muhabirinin lskenderun ve Antakya ahalisi btlttı:. 
dediği gibi, efer böyle bir konferans TUrkiye TUrklerile beraber ve onlar 
toı>lanmıı olsaydı, al&kadar 16 dev- kadar kan dökmüşlerdir ve Fransız -
letin rlzuı lbım olmakla beraber, TUrk dostlufuııun kurulmuma hizmet 
Almanyanm kendi nehir yolları Ur.erin etmek için Franklen Buyyon muah~ 
deki hlldmiyetlnl, hig olm~ eeas desile Atatürk'ün tavsiye ettiği husu
itlba.rile, kabul edilmiyeceği iddia edi- si idareyi kabul etmiılerdir. O amah 
lememt. Londrada hotııutauzlufu do- İskenderun ve Antakya TUrklcrinin 
foran lnıll bu hadi8e değil, eeuh bir ancak bir fedaklrhk olarak boyun cğ
prenalbln lfllll mueleeldlr. dikleri bir idare tarzı Suriye ve LUb-

nanm istikllle liyık görilldüfü bugün

Madrid muharebesi 
lerde bir ma.hktimiyet ve eurete te
mel yapılmak i(ltenilirse bütün TUr. 
kiye TUrklerlnfn bundan müteeuir ol
maması kabil midir? 'l'Urklye Ttlrkle
rinin bu teessürleri gaz lSnUne getiri
lirse İskenderun ve Antakya meeele
sinln 'l'Urkiye l(Jhı, naaıl milli ve tarlht 
bir dava olduğu kendiliğinden anlqı
lır. 

Bir lıaftatlanberi vazi9et hiç değişmeden 

Gittikçe şiddetlenerek devam ediyor 

1ıman IT•tiMıt nal'lrı 

Şehrimizde bulunan Alman Milli ik
tisat nazuı doktor Scbaht, refakatinde
kllerle birlikte, bu sabah aaat 1elrbde 
YqilldSydelri buıuıl tayyaresile Anka -
raya hareket etmiı bulunacaktır. 

Doktor Schaht Ankarada devlet ri -
callmizlo temu edccok vo Tilrklye - Al
manya ticari mUnasebctlerinin inki§afı 

dünkü geıintisinde 

yolunda ıörÜ!Jmelerde bulunacaktır. 
Alman nazın dün Alman konsolol 

hanesi orklmnın refakatinde tehriın' 
taram clikkat yerlerini gezmlt, bilba 
Ayaıofya müaeaini, büyük müzeyi, 
tanahmet camii ve parktaki lbid 
ıesıniı. auıtara kadar bir otomobil ı' 
zintisi yapmıttır. 

~ 1S (A.A.) - Muhtelif mem
balardan gelen haberlere ıöre, tapan -
yada Madrit için yapılan mücadele, gün 
ıeçtikçe daha fiddetli bir hal almakta
dır. Hük6metçiler, dU§manı yandan çe
'9frebllmek isin uilırln sal c:enahı he
rine kuvvetli tazyik icra etmekte dnam 
ediyorlar. Asiler de, Madritin mUnaka -
le yollannı keamek Ü.Sere fima1e doğru 
ayni tanele hareket etmektedirler. Ma· 
amafih her ild tarafm yaptığı bu hare
ketlerin hiç biri, balen hedefine varmıt 
~ir. Sekli ıtındenberi 
mtltemadt ıurette vukua ıelen muha • 
nbelerln flddetine rafmen, vulyet, a
Na )'Ubn delifmemlf aibldir. DUn • 
denberl htıkOmetçller, Falhlarm tilnkla: 
yardnnr De yaptzldan Ud hücumu pU. -
1db1mUtlerdlr. Aliler de, ayni müddet 
arfmda, hUkdmetçllerin .. 1 cenahı il • 
Hrlne ve Carabanchel mmtalr:uma ,ap 

tıklan lı11cumlan durdurmuflardır. lki 
tarafm zayiatı da aiırdır. 

Rahat, ıs (A.A.) - Kad.iks radyo -
sunun dlln akpm bildirdiğine göre, Mad 
rittin timal istasyonu bir kere daba bom 
bardıman edilmiı ve tamamen tahrip o
lunmuıtur. Madritln timali garbialnde 
Aravaca ile Pozuede de Alarcon araam
da bir muharebe olmut ve naayonalf.t -
lerln topçu atqi kal'flamda hilkGmetçi
ler geri çekilmişlerdir. Bu topçu ateti 
neticesinde hükilmetçilerin bir çok tank 
tar ıtahrip eclilmlttlr. 

fSIM US 

MAREŞAL 
Fevzi Çakmak 

Sancak' ta lf ürk havacı'ığınd 
heyecanlı bir güJJ 

?tfadrit, ı5 (A.A.) - Bu akpma a
dar aakert vuiyette hiç bir delitikllk 
otmamııtır. 

Madrlt 10 dakika aıl tayyar. tara
fından yeniden bombardıman edllmlpe 
de bu tayyareleri, hUk<lmetin avcı tay • 
yareler! ıehrln cenubuna dolru pU. -
kUrtmUflerdir. 

Romanya eiga"ofinin lıcclcfi 

Çizilmiş hudutlar mü
dafaa edilecek 

Blknl, 1IS - Knl Karol, buglln, 
bir nutklle parllmeatoyu açmıp. 
~ temas ederek şöyle demit

tlr: 
"Beynalmilel hayatta. görülmekte 

olan tarı&ıkhJdar araamda, Romanya. 
Dm 411 ldyuett, qma.Umn ve sWrl\n 
IP'e, llUllıun idame8l ve ebediyet 1-
0ID gtaımtı huclutlarm ma8UDyeti e-
8UI bedellnl glltm• devam edecek
tir. 

BDk6meıtlm bu hedefe, bUttlıı mll
lltlerln llllleıtler cemiyeti çerçeve8i 1-
Cbıde dostane it birlifile ve ittifa.kla
nmmn takvlyestle vanlacağmdan e
•tncUr. Bunun içindir ki bUkftmetim, 
Omevte m1le11ea•tntn otoritesini ve 
~ ylUalelteeek bUtuJf hareket
len zahir olmağa ve ayni zamanda, 

bUtttn mtttteflk devletler ztmamdarla
n ile dalnıt ve sıkı bfr temas muhaf a
zasma devam suretile bugün mevcut 
ittifakları inkişaf ettirmeğe ve derin
lettirmeğe karar vermiı bulunmakta. 
dır. 

Kt.lçtlk antant ve Balkan antantının 
birbiri arkaama vuku bulan mtltead
dlt toplantılan, bu temas tezahUrlert 
arumdadır. Bu toplantılar, Ud devlet 
rurupunun tesanndunn ve g6rtt§ birli
ğini teyit için parlak vesilelerle teşkil 
eylemiftir. 

Bu yıl içinde KUçilk antant devlet 
reislerinin zaman zaman buluemaları 
ve birlikte mt.lzakere etmeelri karan 
ile yeni bir takviyeye mazhıir olmll§
tur. 

lzmir izcileri ve 7 ürkkuşu üyeleri 
Atatürk'ün gösterdiiji hedefe 

varmak için ant içtiler 
bmfr, 15 (A.A.) - Dün bmirdeki 

bi1tUn okullarda bu yıl i.zciliie &irmit 
olan talebeler toplu bir halde Cumuri
yet alanında AtatUrk'Un heykeli 8nUne 
ıelerek Cumuriyeti koruyacaklanna ve 
AtatUrk'Un ı&terdiii hedefe varmak 
için çalıpcaklarma and lçmlperdir. 

Bunu takiben bir 1,acl talebenin ant 
içme moralimlnl açan nutku dinlenmiı, 
ku ve erkek izciler AtatOrk'Un heykeli· 
ni ıelimbyarak ant lçmiılerdir. · 

ihtifal ve ant içme meruimi çok he
yecanlı olmuıtur. Merallmden ıonra Is· 
ciler 8nlerinde bando mmka oldufu 
halde ıehri dolaprak tezahürat yapmıf
lardır. 

Yeni aa9lavlar 
Ankara 15 (A.A.) - Bot olan vill-

1etler u1lavhklan için pazar sflnU 

Dün 1'öatenceden 
hareket etti 

Bllkret, 10 (A.A.) - Ana.dolu &

jansmm hususi muhabiri blldirlyoırs 
Büyük erklnıharbiye reisi Mareşal 

Fevzi Çalnnak ve maiyeti erklnı b\1-
glln Btiknftea aynbmflu'dlr. 

Bükret elçimiz Hamdullah Suphl 
Tannöver ile elçilik erkim Köstence
ye kadar M.areta1a refakat etmişler
dir. 

Halep, ıs (Hususi) - Çıkan Yeni -
gtin gazetesi Antakyadaki delege tara
fmdan kapatılmıttır. Vatanperver Türk
lerden Samih Azmi, Vedi MUnlr, Kad
ri MUnel, Haydar Kılıç ıUrWmilfler -
dlr. Bazı vatanperverler meaallm kar -
11amda memleketi terketmetı baıtamıı 
tardır. 

Doktor Abdurrahman hudut harici -
ne çıkanlmıttır. 
ZABITAYA HALEPTEN T AKVIYE 

KUVVETi GELDi 
Antakya, 15 (Huauai) - Halepten 

Ka.ten.ce, 115 (~) - Anadolu a- ıelen Ud jandarma bali.iiU ile bura n-
jansmm hususl muhabiri bildiriyor: bıtaıı takviye edilmit ve tuyike bat -

Hamidiye kruvazörUniln Kösten- lanuılardır. Heyecan ve telif içinde bu
ceye gelitl mUnuebetlle Romen deniz 1~ N.lk ,.YkQpet. Vı=••nn• ~etı 
kumaııda.nbfı va ~~@!im• --!lad~f_-'- mcıra1Ln ı.. ..... ~:ıı .. uı .. t •• s.-ıa.ı ..... u ... ,.ıı; • 
reisi .. A_.mdul km--~-kumanda.ili· ili ...,.-_. ··-ı air bir vaziyettedir. 
le zabiUeri ııerefiDe askeri mahfelde Kanh hlcliıeler çıkmasından korkul-
ve belediye salonlarmda bUyUk ziya- maktadır. 

fetı;a.:,~andanr gemide bir ÇERK.ESLER DE iNTiHABATA 
iŞTiRAK ETMiYOR 

ziyafet vermiş ve geç vakte kadar de- Reyhanlye, ıs (Husuıi) - Sancak 
vam etmiştir. emniyet müdilril istihbarat rciıi ve mu-

Blr gUn IOnra Köetence bq kon- tasamf Reyhaniyeye gelerek Çerkesle -
solosumuz Hamidiye kumandanı ve za. 

ri intihabata ittirake teşvik etmek iate -
bitam eerefine konsoloshanede bir ka- mipo de, Türkler ittiralt etmedikçe ken 
bul resmi tertip etmit, mahalli hUk\i-
met erklm lle ecnebi koD80loalar, Kös dilerlnin de ittirak etmiyecekleri een • 
tencenin kara ve deniz kumandanları. hını alınıttır. 
le tanmmıt aileler kabul resminde ha- ŞA.-.OAN SORULENLER 
zır bulu.nmuflardır. Şam, ı5 (Huaaat) - Suriye sabık 

Türk denbcileriniıı doet memleket Baıvekili Şeyh Taç ile damat Nami ka -
denizcileriyle yaptıktan temaslar çok bine•i zamanında maliye vezirliğlnde 
müsait bir tesir bırakmıştır. bulunmuı olan Oımanh erkanı harp za

Parti kongreleri 
'Osküdar C. H. Pa.rtiain.ln kua ko

lu kongresi dUn saat 15 de Parti mer
kednde ya.pılmııtır. 

Kongrede vllAyet Parti bqkaıu lle 
Bay lluhittln U.wncla#, kaymakam 
LGtfi, vilayet idare heyeti bumdan 
Fanılr, umumi mecliı Azumdan Celil 
Esat Yılmaz, Faruki, Ali, laman ve 
diğer Uaküdar Parti kol baları hazır 
bulunmuelar ve avukat Mactt ta.rafm.. 
dan çall§llla raponı okunmuetur. 

İdare ltlerile belediJe, ~ kWtUre 
taalltlk eden ça.IJ1111& raporu ılddetle 
alkışlanmış, kabul edilmi.§tir. 

Bunc!an sonra heeaplarm tetJdld 
ve dileklerin tayini için iki encllmen 
aynlmıı ve kaza idare heyeti 1eçlml 
yapıimıtbr. 

Neticede l&bik başkan avukat Ma
clt, Halkevt reill Şefik, bahriyeden 
llustafa, Beyoflu belediye muhuebe
cl81 Nuri, belediye mUdUr muavlnl 
Orhan, lUfat, ttlccardan Vahdet yeni 
lza.lıta, Maclt, Mutafa, lhaan RtıetU 
avukat CeW ve Vahdet de villyet mtı 
Dlel8illJllne aeçllmlptrdlr. 

bitlerinden Şakir Nimet Şamdan Lüb • 
nana ıUrülmüşlerdir. 

ilri ay evvel vatan partisine muhaliI 
olan CephetWmüttohit partisini tetkil 
etmiı bulunan Zekilhatip'• de rahat dur 
ımdıit takdirde ayni ıurctle ıUrWecefi 
bildirilmif tir. 

NOTANIN METNi TELGRAFLA 
BiLDiRiLDi 

Ankara, 15 (Huauıl) - Antakya ve 
1akenderun meselesine dair notamıza 

Fransanm verdiği cevabi notanm met • 
ni telgrafla Hariciye Vekiletimlse bil ~ 
dirilmlt bulunuyor. Jl'akat, · nota henüa 
gel~ftlr. poatadadır. 

HALK TEDHiŞ OLUNUYO~ 
KWı, 15 (A.A.) - Surlyıe intiha • 

batı hatlar batlamaz Antakya ve İlken· 
derundakl dilkklnlar tamamen kapan • 
mııtır. Halk evlerinden dıpn çıkım -
yor. 

intihabata ittirak etmemele umet
miı olan Antakya, lıkenderun, Kınlı: • 
han ve Reyhanlye belediyelerinin tek· 
mil TUrk azalan Syriye meclisine meb'· 
uı ıöndermiyeceklerini ıararla ifade et
tiklerinden dolayı mahaUi idare tarafın
dan tuyik altına ahnmıflar ve bunun 
berine hepsi vazifelerinden lltlfa et • 
mitlerdir. 

Hallan intihabata lttirak etmemek 

(lJsttarafı 1 ı.c:de) 
çaldığı fstiklAl marpyle ve onu ta 
B. Fazlı Gilleç'in ıürekli bir ıekild• 
kıılanan söyleviyle batlanmııtır. 

ilbay nutkunda bu tayyarelerin 
lere yükseldiği ıırada uluıumuzun ıd 
huna yeni bir ruh unsuru, yeni bit 
yatiyet Amili kantmıı olduğunu, ~ 
lan imparatorluk idaresinin milleti 
vermek için çalııtığı ııralarda ist 
rek ol1a bile m1llete f enahk ettUd 
ve TUrk ulusunu tefeasilhe ve al 
dolru götUriirken yalnu milletteki 
Mk ruh ve yük1ek meziyeti ıökelll ... 
!erini, bunun da atalarımızdan Jral'O ~ 
kerl(k ruhu, aılı:erlik kanı o~dur., 
IGyleiiilf 'Ye 1N ulüıun zillet ve 
cuwuıa yapmama.1: ıçın ordum 
ha blnlerc:e tayyareler hediye ed 
tebarüz ettirmiıtir. _,ı 

Bundan IOnr& bmir kadınla~~ 
cahlar, lçıiler, Manifaturacılar, ~ 
va ve Narlıdereliler, Baıı&çılar ve~ 
çıvanlar namlanna birer MSylev ;,ıl, 
mit ve tayyarelerin adlan konulıO -ti 

Bunu müteakip adlan konan ~7', 
relerimiz halkın coıkun tezahtıratl 
unda havalanarak UÇUftar ya 
halkı ıel&mlanılar ve halJamldll 
Kurumuna yardımda devam e 
hakkında yanlı •ec:izeler a 
Silrur \re gurur içinde tarene son 
mittir. 

ADAPAZARIN iKiNCi ~ 
VA Ar.:-A.ACANI 

Adapuan, 15 (A.A.) - AıJa ~ 
Wann orduya armafan ettikleri 
uçak dün ıehrlmize geldi. Şehit d' 
de geziler yapıp ıehre klfıtlaf • 
Sakarya kenarında alana ineli· 
uçağa ad koyma tareni yapıldı· ff1 j 
lilk asker ve mekteplilerle berlı,er 
den fazla halk alanı doldurmuftl" ~ 

Saat 12 de lıtiklll martfl• ~ 
batlandı. Şehir namına belediye ,C 
ru Necatinin söylevinden aonra 

1 tepti kız uçak manzumeden ıf>1 
Hava Kurumu ıubeai batkaau da _.ı 
dilnyıuun havac:ıhta Yerditf 811 ti 
latarak ln6nti'niJn hıvacıh~...o 
p.retinden hız alan Ada pazar~-' 
km ıetecekte Adapuan ha.a
meydana getirecetine emin bul 
nu söyledi. Bundan sonra u~I' 
mize getiren yllzbap Tabalıı d• 
ıinln Adapuannda dotaı~ 
kendi ıehrinln uçafmı ıe~_. 
dutu 1evlnç ve hazzın çok b"!:M 
tunu a6yliyerek uçatm JnıyrllP'i"J 
n1ı .olan Adapuan yantaUll 
~ ıirau ıeldltlnl ~-...w. 
refl kim kuanacak diye ~ 
edlyorclu. Konulan mtıddet 
Unlda orta okul beden ter 
meni bu terefe nail oldu. sa 
ren 10na erdi. 

Bu toplantıda bulunan t.zmir Tilrk
lı:Ufu Uyelerl at içme meraıimine bat· 
lamadan enet Anbrada Cumuriyet 
bayramında tehlt dUtm ilk kadın hava 
ıehldlmb Eribenin 81UmU mUnuebe -
tile bir ihtifal yapmsflardır. ihtifal do • 
Jaynlle Tilrkkufu ilyelerinden blr Be • 
yan n Dd Bay 'fecls hitabelerde bulun
muflar ve ıehlt Erlbenln hatıraaını ta
m ederek bUtUn TUrk ıençliiinin va • 
tanı kormnat ve TUrk tayyareclllflnl 
memeleketo göz diken düJman tayyare· 
ciliğinden üstün getirmek için çalışacak-

yapılan seçimde Cumhuriyet Hllk 
J>artiai namzetleri Fazıl Necmi OrkUn 
Çankın uylavbftaa, Alleddln Tirit 
oğlu Mara§ saylavbfına, Hüseyin 
Rahmi Gürpınar Kütahya saylavhğı
na, Celil Arat Yozgat saylavhfına 
ittifakla aeçllmiflflrdir. 

Bir Romen torpitoaıı 
limanımızda 

Din Romen donanmasına mensup 
Maretti ilinıli torpito limanımıza ret
miş TC top atışlarlle selıimlanmııtır. 

huıuaundaki azmi ve müttehit cepheai -----------:_.,_.., __ _ 

• 
lannı .SylemiJler ve tezahürat yapmıt-
Jardır~ 

Dost memleketin torpitosu havazla
rmuzda tamı r ı&reeektlr. 

karııımda asayiti muhafaza bahanesile 
Sancağa fazla mikdarda polfı ve jan -
damıa oevkedilmittir. Bu kuvvetler köy 
leri dolımakta ve kasabalarda devri~ 
ler ıezerek balla tethiı etmektedir. 
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Gelişi Güzel Mektuplar 

Ankara' da Sonbahar 
Anknra; 12 lklnct te~rtn 936. 

Sizin lstanbulda. bağlar, bah~eler,) 
yüksek ağaçlı meydanlıklar arasına 

doğru açılmadan pek anl~ılmıyan son 
bahar, bizim Ankaranın bulvarlarında 
otobüs durağı levhası, yol ismi veya
hut sokağın bir yanından öteki yanı. 
na kadar gerilerek asılmış bir döviz 
gibi okunuyor. 

de dola.şan, memurlarına öğüt dostla. 
rına selam veren ainema müdürümüz 
Fazıl Talay'ın gülümsiyen yüzünde
ki çizgiler bile: 

- Ölü mevsimimiz geçti; sonbahar 
mühacir kuşların gittiği, fakat yeni 
ve harikulade filmlerin geldiği mev
simdir! der gibidir. 

Dtin lstanbul orduya dokuz 
tayyare bediye etti 

GUnler oluyor ki bahar ressamının 
yeşile boyadığı ve yazın dokunmadı
dığı akasya ve kestane yapraklarının 
rengini son\lnhnr sarıya çevirdi: Hal
kevinde genç ressnmların açtığı ser
gide teşhir edilen tabloları görmeğ~ 

giderken ağaç yapraklarında alacalı 

gUz tablolarını da seyredebiliyorsu
nuz. 

İstanbul pastahanesinin pencere
sinden içeriye bakacak olursanız, ge
ne sonbaharı anlıyabilirsiniz. Orada, 
çoğu İzmirli olan dostlarile sohbet e
den Nalbant oğlu Mahmut Hıfzı ağn. 
beyimiz, Allah vergisi harareti dola
yısile, kolay kolay pardesü giymese 
bile, hiç olmaz9a, elbisesinin kumaşı
nı kalınlaştırmış ve sarı çizmelerin.. 
den birisini ayağına geçirmiştir. 

Ad konma m~rasimi on bine yakın halkın iştira kile yapıldı 

Kamutaydan Meclise doğru uzanan 
düzlükteki stadı, atı!1 poligonunu ve 
Hipodromu çevreliyen çayırlar henüz 
sonb3.harm boya küpüne sürünmedi
ler; ilzerlerinde bahardan yazı aşarak 
getirdikleri renk, hılla, durmaktadır. 

Epeydir yolum düşüp gidemedim 
ama, herhalde Keçiören'in Kızlar p:. 
narına giden patikasını iki geçeli süs
liyen o canım iğde ağaçlarının gümüş 
suyuna batmış yaprakları da gilz fır
çasından nasibini almıştır, sanırım. 

Dikmen bağlan ne filemde? Bunu 
arıcı, balcı ve en eski gazeteci Celal 
Davut Anbal ile gene orada oturan 

Şehrin her tarafındaki yeni yapı
ların dili bile gelen ve gitmek ürere 
olan sonbahardan bahseder. Oradak:i 
çekiçler, balyözler, beton makineleri: 
Bu dram, §imdi muntazır gibidir 
Perdei bç_rfin arza i11mesine,· 
Kt.şın asay:şi 1nulwdde.~ine. 

Gibi "cenap., ağzı ha.zan manzl,1-
mcleri söylemezler, ama: 

- Kış gelmeden, kar, yağmur ve 
soğuk bastırmadan işi bitirmeliyiz, 
derler, gelecek bahara Ankaranm d~. 
ha mamur ve daha gUzel girmesi la
zımdır! 

Etem Hidayet Yönilğe sormalı. 1'0Pl il J(;N r 
J 7 rJ 

Keçiören taraflar.mı da Akagür.. ---------------
düzden sorup öğrenebilirdim; fakat 
saylav dostumuz, bugünlerde, bağdan 
§ehre göç etmek telfi.şı içindedir; ken
disini rahatsız etmemeli ... 

KültUr me•elesl: 

iki zd göİ'üş 
lstanbttlım, Hava 1mvvetleri mizc armafjaıı ettiği tayyarelerimi:::dcn biri §Chrin tızcrinde 

Anka.rada ilk ve sonbaharı afiş ya
pıştırılan duvarlardan, tahta ve çinko 
Perdelerden de anhyabilirsiniz: Bil. 
mem ne traş bıçağını, bilmem ne diş 
macununu, bilmem ne filmini salıkve
:ren afişlerin arasında koşan atlar 
\re Cokey kasketleri gördüğUnUz za. 
inan, bilirsiniz ki, koşu mevsl
ll'ıi = bahar gelmiştir. Pazar gtlnleri 
Sokaklarda, kahvelerde, otobüslerde 
~~yacağınız hararetli ''plase,, , "gan. 
,,.._..,, .rJ,haıtı.....oi ı...111,ftı .. 1---....... 

- Bahardayız der. 
Gerçekten Ankara baharlarında 

liiP<>dromun tribünlerile önündeki sa
ha, müşterek bahis gişelerinin önil bi
r~: bahçe halini alır. Orada konuşan, 
gijlen, yürüyen, heyecanlanan ve bir 
~raftan atlar ve cokeyler yarışırken 

ı:r taraf tan :zerafet, süs ve tuvalet 
~~tışına girişen canlı çiçekler görür. 
Su ·· nuz. Ankaranın futbol timlerile maç 
;aPınak U:zere buraya İstanbuldan, a
;dasırada, takımlar gönderiyorsunuz. 
't'~ier sosyete mensuplarınız, kendile
r ıne güveniyorlarsa, buradaki Hipod. 
~rn tribünlerinde bizimkilerle süs ve 

.. raret yarı~ına girecek tuvalet timleri 
tonaenıinler; böyle bir maçta Ankara-
~ İstanbulu büyük puvan farklarile 
eneceğine şüphem yoktur. 
~ Anafarta.lar, Bankalar caddclerile 

enioeh · . b ~ ~ rın geıuş ulvarlarmda akşam 
1'1§ 21 ağır ağır f ıstıkı makam bir de .. 
-~ ınız: O zaman ortalık kararmış ve 
laraçl~ın _U~indeki sa:aran yaprak
ltuJagözJermızden silinmış bile olsa, 
tı.lı: klannızla sonbahnn hissed ceksf. 

~~ Akşamlar artık serin olmağa 
adı. Ceketle gezilmiyor! 

l>ar~ ~alto fazla geliyor ama, bizim 
esUde de gf yilecek hal kalmadı. 

dJ. - Elma dağına daha kar yağma .. 
ıu;ı ne olsa, bir pastırma yazımız o-

'ob~Oopcratifin, kömür mağazalarının 
l11ılt ~ların, odunculann önündeki can 
'idtı:. ~sonbahar sembollerlnden biri
~'l'dat attA bUyUk taneli tesbihini şı
~11.lft arak 'Yeni sinema,, nın yahut 

• eski Klilp - sinemasının önün. 

Son (Yeni Adam) ın kültür silt~ 
nu köy muallimi yetiştirmek için Es
kişeh irde açılan kursu iyi sonuç vere
cek :t?ir tecrilbe saymıyor: "Okuma 
yazma bilen çavuşların bir kaç ay o.. 
kutulduktan sonra öğretmen yapılma
larından ibaret olan bu teşkilltm fay
dalı olamıyaca.ğı hakkında.ki fikrimizi 
yazmıştık; bir de tecrübe söylesin, 
hep işitelim,, diyor. 

Buna. karşı Sadrettin CelAlin ya. 
kından görüp anlattıklarını dfuikü 
\n.uruu, uu. uKuaunuz. Umıt Ciolu bir 
yazı ... 

Sadrcttin Celil de terbiye müte
hassısı "Yeni Adam,, da bu hükmü ve
ren kalem sahibi de .. iki mütehassısın 
bu iki zrt görüşü neden? 

(Yeni Adam) rn daha önce yazdr. 
ğını görmemiştik. Fakat bize öyle ge
liyor ki teşebbüsün ona müsa.it gö
rünm iyen tarafı, nihayet okur yazar 
olan bir çavuşun Uç aylık bir kurstan 
sonra tam bir ilkokul öğretmeni sıfat 
ve salAhiyeti alır görünmesidir. 

Halbuki, bunlar bir muallim mek. 
tebinden çıkma öğretmenin haiz oldu
ğu hakkr alacaklardır; ve öğretmeni 
oldukları okul tam mana.sile bir ilk
mektep olacaktır. 

Sadrettin CeHU bunun için haklı; 
o diyor ki: "Memleketimizde analf e .. 
botism meselesini kökünden halletmek 
için açılan bu maarif seferberliğinin 
muvaffakiyeti için çalışmak hepimiziıı 
en mukaddes vazifesidir. ,, 

uErkekler, 
kadınlaşıyorsunuz!,, 
Bayan Suat Derviş dün gece rad

yoda bir konferans vermiştir. Konfe.. 
ra.nsm adı (ErkekleI' kadınlaşıyor 

mu?) idi. Kadınların erkekleştiğin

den §ik5-yct edenlere karşı ka«mıarm 
da erkekleştiğini değil, insanlaştığını 
söyliyerek onlara yalnız müdafaa ile 
kalmıyordu; erkeklerin bi~akis tıpkı 
dünün §İkilyet edilen kadınları gibi 
kadınlaşhğını söyliyerek mukabil hü
cuma g~iyordu. 

Moda mağazalarını dolduran erkek 
tuvalet eşyasını zengin kadın peşinde 

!stanbullularm teberrüleri ile alı
nan dokuz tayyareye dün saat on dört 
te törenle ad kondu. 

Bütün esnaf te~ekkUlleri tarafın .. 
dan tutulan yirmi vagonluk bir katar 
bayraklarla, defne dallarile süslenmi§
tf. Bu tren saat birde esnaflarla aile
lerini Ycşllköye götUnnUştUr. Bir çok 
davetliler de otomobillerle, bir buçuk
ta kalkan trenle gftmi§lerdir. 

Bakırköyden ve Yeşilköyden tören 
sahasına gidenlerle meydanı dolduran 
halk on bini bulmuştu. Vali muavini 
Bav Hiiiiai. l<'&.ymıı.lrnmll'l.r, S<ıhir mec
lisi azaları, tayyare 'Zabitleri göre çar
pıyordu. 

Saat on dörtte askeri b:ındonun r 
çaldığı İstiklal marşile merasime baş.. 
landı. Marştan sonra İstanbul Tayya-1 
re cemiy')ti reisi Bay İsmail Hııkkt 
hazırlanan kürsüye çıkarak şöyle de
di: 

"-Saygı değer yurtta.şlar,· 
Bugiln, Tifrk Hava k"Urummmn her 

sene tayyare fi'lolarım1za yeni arma. 
ğa,,üır ve yeni kanatlar verdiği bir ı 
gündür. 

Türk HaM kurumu Cumhuriyetin 
verdiği gurur ııe onur içinde, yalnız 
lu:ır-p ooferini vernıclclc kalmıyor. 

Ekmumllik zaferde ve*en 1-•1sa za
manda, tezi~ gören sivil tayyarecili{ii 
de memleket içinde 1-.-urrnağtı çalışı
yor. 

l\urumumıtz bıt sene de, liityü1.; ulu. 
sıonuzun sayc.'linde OumJııtriyet ordu
muza ( 34) tayyare arma1ian etti. 

Bu seneki tammrelcraen 9 tanesi. 
aaym lstanbulluların 1·:urumumuza 
yaptıkları yardımın verimidir. Ad'l<m 

evlenmeden kaçman erkekleri gösterE'· 
rek: 

- Erkekler, şimdi siz kadınlaşıyor
sunuz! 

Diye hırçınlaşıyordu. 
Güzide muharririn bu hücumunu 

hak etmiş erkekler yok diyebilir mi
yiz? Fakat bunu bizim memleket için 
umumileşmiş bir zihniyet tasavvur e. 
den Suat Dervişin sesini işiten erkek
ler de mutlaka içlerinden: !şte bizim 
şikayet ettiğimiz kadın zihniyeti! de
mişlerdir. 

J.IALKI" DILEICLERt -: 

Balat iskelesine çıkan yollar 
'~atta vapur iskelesi sokağında oturan okuyucu • 
el •cl'l an Musa Vural yazıyor: 
~· t;.::::tta. Haliç vapur iskcl&üıe çık<ın iiç yol var .. 
t1 ~ ilet bu yolların hangisinin iskeleye çıktığı bir 

lll?>ı ~6sterilmcmi§tir. 011un içi>ı iskeleye gitmek is
ncı yo'lcular geli§igilzel bu yollardan birine gir 

nwkte ve çok defa da 'kendilerini iskeleye götürecek o
lan asıl yolu bulanuımakta<ltrlar. Hcrha.'/.de iskeleye g;. 
cloock yolun baş tarafına bir i.j<lret koyrnak lôzım. Çiln
J..."ii i3Treleyi arıyaıı yalxıııctların yaıılı§ sokaklara sap1p 
çıkmak yüziiııde1ı vapu.r kaçırdığını bir çok kereler gör
mii§ümdür.,, 

da, lstanbul 2, Fatih 2, Eminönil f, 
Beyoğlu 2, /stanbıtl Balıkçıları 2, ls
tanbul Kasapları 1, lstanbul Haliç 1, 
lstanbul Esnafları 1, ve Eyüp 1,dir. 

Bu, kok-uz tayyare ile latanbulunıu. 
zım Cumhuriyet ordımı,1tza yaptığı ar
mağan (2'1) taY"Jareyi bulmu§tur. Sa
yın lsta11bttlluüır bu sayı ile öğüncb;. 
lirler.,, 

Bay lsmail Hakkıdan sonra Şehir 
meclisi namına Bay Cemalettin Fazıl 
bir nutuk söylemiş, ezcümle şöyle de
miştir: 

"- RH 711ke,<riz m<ıvi seması1e ör
ten, berrak deniz ve duru kıyıli:irile 

barındıran güzel lstanbulmı biricik 
koruma vasıtası tt{l(Zklarım1zın sayı8'1 .. 
nı yüz'lcrc çıkarmak zaruretim1eyiz. Ve 
bu zaruret 1-.'llr§ısında §imdiye kadar 
yapt1ğım1z fcdaklirlık1c.ra bundan son
ra do.ha ziyade hız vereceğiz. Buna da 
hepimizin imanı vardır. 

Bugün, himmet ve fedakarlıklan
mızın eseri olan yirmi yedi uçak önün 
de gljğüslerfoı:Zi nasıl iftiharla 1:abar. 
tıyorsak, yarın da sayısını çoğaltlUXJ
ğım1za iman ettiğimiz yüzlerce uçağın 
öıiihıde d.oha büyiik iftihar duyacağı. 
mız muluı'kkaldır.,, 

Bundan sonra tayyare zabitlerimiz .. 
den yüzbaşı Bay Kemal heyecanlı bir 
hitabe söyliyerek bu kutlu günde bü
tün tstnnbullulaTın iftihar duydukla
rına i5arct etti. 

Nutuklardan sonra bir sırada bu
lunan tayyarelerin kordelaları kesil
di. Kuynıklannda bulunan yazılamı 

üzerindeki örtüler aç:ldı. llk olarak 
İstanbul balıkcıları namına alman 
tayyarenin' kordelasmı Balıkçılar ce-

miyeti reisi Bay Ahmet kesti. 1s 
bul esnafları tayyaresinin kordelasmı 
Bay Ferit, lstanbul esnafları 2 · 
kordelasıru vali muavini Bay Hüdai, 
Haliç Feneri tayyaresinin kordelaaı 
m kitapçı Bay Halit, Eyüp tayyaresi 
nin kordelasını Eyüp kaymakamı Bay 
Haşim, İstanbul kasaplan kordelas 
Kasaplar cemiyeti reisi Bay Rıdvan 
Beyoğlu 2 nin kordclasıru doktor Ba 
Nazım Hamdi, Fatih tayyaresinin ko 
delasınr Bay Cemalettin Fazıl kest 
ler. 

Her }<ordela kesilince esnaflar çıl
gınca alkışlıyorlardı. 

Belediye tarafından her tayyarenin 
pilot ve makinistine birer hah secca
de hediye edildikten sonra tayyareler 
üçer, üçer havalandılar. Bu arada ge
lenlere limonata ve pastalar ikram e
dildi. Tayyarelerin havada yaptıkları 
uçuşlar uzun rnUddet seyredildikten 
sonra merasime nihayet verildi. Saat 
beşe doğru halk \'e esnaf teşekkülleri 
merasim yerinden ayrılarak dağıldı
lar. 

Şark Dcmiryolları, tayyarelere ad 
konma şerefine dün bilet Ucretlerinde 
yüzde elli tenzilat yapmıştı. Bu suret. 
le yirmi kuruşla ikinci mevkide Yeşil
köye kadar gidip gelinebildi. 

/$fanbul iş bürüsü 
!ş yurdu teşkilatının 1stanbol ou

bcsi kurulmuş ve kadro tesbit edilmiş
tir. Büroda teftiş heyetinden MU. 
fit, Niyazi ve sanayi mürakibi Neca
ti çalışacaklardır. ]{adro ayın yirmi
sinde faaliyete geçmiş olacaktır. 

• 

\_/._. ..... !l!!B ...... .._J.!lllılim~IL..!I~~~~ -~ - ,,;;y,., ... 

~~ 
Erkek - "Canım sıkılıyor, canım sıkılıyor,, dmJip duruyorsun. 

nim camm sıkılıyor nm hiçt ! 
Kadın - Elbette sık"ilmaz. Sen benimle bcrabcrain. 



Şair ve böcek 
-Alman edeblyatmdan- Yazan: Kari • Frlydrlh Baberadt 

Alman muharrir Karl - lı'riydrih ı 
areradt tarafından yazılan bu hik~

ye için, yazan, "Bu, uydurma değil, 

aahici bir hadisedir; ben hikaye mev
u yaptım!,, diyor. 

Yüksek ve geniş yapılı yandan 
çarklı bir vapur olan "Greyter Bufa
lo,, , Kriy denizi sularında, peşisıra 

köpüklü bir yol izi bırakarak, ilerli
yordu. Gece karanlığında, gök yüzün
de ağır bulutlar asılıydı ve yakın u
fukta denizin sathına sarkıp sürünü. 

yakın ufukta, dcnizhı 

sathına sarkıp sonuyor gibi gc
rUnüyordular. Bunaltıcı derecede 
sıcak bir günden sonra, şimdi 

herkes ve her§ey, serinletici bir yağ
mura iştiyak duyuyordu. 

Ka.blettarih devirlerden kalma, 
müstehase gibi biçimsiz §Ckillenep va
purda, derin bir sükun hliküm sürü
yordu. Şair, kamarasında yatağa u
zanmıştı; makinenin hafif ritmle işle
yişini dinliyordu. Amerika sularından 
geçen bu şair, Almandı. Gözlerini, ya
tağı Ustilndeki boş yatağın bembeyaz 
alt kısmına dikmişti. Ansızın, orada 
siyah bir nokta gözlerine ilişti. Yok, 
bu bir gölge değildi. Bu, uzunca, dar 
ve bir ucu, öteki ucundan daha kalın
c:ı bir şeydi. Çok şükür, yarabbi! Bu, 
Alman şairin ilk korku anında sar.
dığı şey, yani bir tahta kurusu değil
di. İşte, kıpırdamadan duruyordu o
rada! 

Ateşli bir avcu olan şair sıçnyan
Iar gibi sürünenler de dahil olmak ü
zere, bütün hayvanlara karşı sevgi 
beslerdi; hatta başka pek az insanın 
dost olduğu böceklere bile! Üstündeki 
tahta. kurusu olmamak şartile, başka 
muhtelif böceklerden herhangi biri o
labilirdi; böyle olduihı.İıu iİwuindii • Av 
ni zamanda, Raynli bir meslektaşının, 
böyle bir böceği, romantik bir roman 
mevzuu yaptığını ve ondan sitayişle 
bahsettiğini de hatırladı. 

mes'ut bir gülümseyişle, uykuya dal
dı. 

Şair, rüyasız, uykusundan uyandığı 
zaman, "Greyter Bufalo,,, varacağı 

yerin rıhtımına çoktan yan~mış bu
lunuyordu. Şairin gözleri, ilk defa, ge 
ne böceğin üzerine çevrildi; bütün ge
ce, yerini değiştirmemiş olduğu anla
şılan miniminnacık, kara kara böce
ğin üzerine! Hele de bakın şuna; sev
sinler! Şair, giyindi ve giyinirken de. 
böceğe daha bir kaç defa dostça baktı. 

Giyinme işini bitirdiği zaman, "O
nu usulca alıvereyim,. diye düşünerek 
bu düşüncesini yerine gctirmeğe gi
rişti. Onu, lomboz deliği pervazına 

koyacaktı; eğer böyle yapmazsa, biça
re mahluk, yataklar altüst edilip ha
valandırıldığı sırada, cziliverirdi. 

Şair, bir kağıt parçası alarak, hay. 
vancığı. dikkatle tutup oracan indir
meğe teşebbüs etti. 

Fakat, o, bir türlü yerinden ayrıl
mıyor .. ve kımıldanmıyordu. lşte; şa
şacak şey, doğrusu! b şey, evvelce de 
kendiliğinden harekete gelmemişti; 
hem hiç bir zaman! Çünkü, çiğnen
miş bir parçacık sikletti ! 

Polis Haberleri 

Bir odacının 
mücevherleri çalındı 
Eminönü kaymakamlığında odacı 

olarak çalışan Osman polise baş vu
rarak evinde olmadığı sırada yatağı 
altında bulunan 3 adet iki buçukluk 
altın lira ile bir altın bilezik ve bir de 
elmas taşlı yüzüğü.nün çahndığın söy
lemiştir. 

Osman bunların ayni evde oturan 
x~ .. ~ • ..., Tlll.llJlC' t.cı.rnZuıau.ı ı,."lıllrutıış 

olduğunu iddia etmektedir. Polisçe tah 
kikata başlanmıştır. 

KALP DURMASTNDAN - Üskü. 
darda tcadiyede Ferit sokak 13 numa
rada oturan Esbour evine giderken 
biredenbire üzerine fenalık gelerek 
yolda düşüp ölmüştür. Yapılan muaye. 
nede sektei kalpten öldüğü anlaşılmış
tır. 

KÔMÜRDEN ZEIIIRLENDI -

Lık maçlarının dünkü karşılaşmalarında 

G. Saray - Süleymaniyeyi, Güneş -
Vefayı, Topkapı-Hilali,Eyüp-lstan
bulsporu, F. Bahçe - Bey kozu yendi 
Mütarekenin } 
yıldönümüde 

Kral Edvard 
Mütarekenin yıldönümü münasc. 

betile kimse tarafından tanınmadan 

ve kimseye ifşa edilmeden İngiltere 
kralı Sekizinci Edvard geceleyin Vcst
minister kilisesinin "hatıra sahası,, 

nr ziyaret etmiş ve babasının hatırası 
için toprağa bir tahta haç dikmiştir. 

Sonra yağmur altında yas tutan 
diğer in.sanların kafilesine karu,ırııl' 
vt: :aıoert 11011aa lfiğllıf'ezjhi mulıanr

lerinin hatıra. festivaline iştirak et
miştir. 

İngiltere kralı burada da,meşhur 
İngiliz şairi Laurence Bin yon 'un, 
"Harpte ölenler,, için yazdığı şiiri in
şat etmiştir. O şiir şöyle başlar: 

"Onlar ihtiyarlamıyacak, ihtiyarla. 
mağa terkedilen bizleriz. .• 

Güneşin batması esnasında ve sa
bahları, onları hatırlıyacağız., 

-·"-""·--'··"'' .;&l!t "-• 
Galıltasaray - Sül.eym.aniye 

Dün Taksim sahasında Süleyman!
ye ile Galatasaray, Güneş ile Yefa 
karşılaştı. 

Süleymaniye takimi Nuri - Sah· 
ri, Ruhi - lbrahim, Bülent, lbra
lıinı - Süreyya, Hamdi, Ali, Dani;ı 1 

. Rauftan, Galatasaray takrmı Aı•ni -
Suavi, Reşat - Fazıl, Hayrullah, Sa · 
linı - Danyal, Bülent, Gündüz, Eş
fak, Nccdetten mürekkep olarak ku
rulmuştu. 

Oyun Galatasaraylıların hücumu 
ile başladı ve oy\ln bütün devrede 
Galatasaraylıların hakimiyeti altınd~. 
geçti. Süleymaniyelilerin de akınları 

görülüyordu. 
Otuz birinci dakikada Eşfak Nec

dotten aldığı bir PMla GalataSarayın 
Hk golünü attı. Birincı devre böylı• 

bitti. 

ru Güneşliler uzaktan bir gol daha. 
atarak maçı 3-1 kazandılar. 

Bu iki maçtan en:el ikinci kümeden 
Davudpa5-'l ile Ortaköy taJ:.mları kar
~ılaşhlar ve 3-3 beraber kaldılar. 

Şeref sahasında 
ALTINORDU 1 - G. GENÇLER 

BlRLlGt 1 
Şeref sahasında ilk olarak Altıno('' 

du - Galata Gençlerbirliği takımları 

kar~ılaştılar. 

Birinci devrede her iki t.akım saY' 
yapamadılar. lldnci devre:le iki takırtı 
da birer gol atarak 1-1 berabere kal· 
dılar. 

HiLAL - 1 TOPKAPI - 4 
Oyun Hilfıllilerin hücumu il .~'1: 

ı.....,J ... :......, ... ..J""' 1.,n.&• ... - ...... . - t" , "' a. "'•• Tu11ı"at'• 

lılar Osmanın kafa vuruşu ile iH<'1to'f
lerini yaptılar. Yirmi yedinci dakik:l' 
da Haydar güz~l bir sıyrılışla Hilı°tl 
kalesine indi. Önündekileri atlatarn" 
vole bir şütıe Topkapının ikinci sa)'1' 

sınr yaptı. 

Otuzuncu dakikada santrfor J{A• 
mil topu sağdan sürerek Topkapın•11 

üçüncü ~ayısrnı yaptı. Birimi de\'l'e 
3-0 bitti. 

Hayvancığın şu narin uzvu, ne ka
d:ı.r da. cazipti; ön taraftaki şu az ka
lın görünen yeri, herhalde b~ı olmak 
gerekti ve şu bir üfleyişte dağılıvere
cek gibi görünen çizgiler de, herhalde 
yoklayıcı aletleri! Pek sakin; hiç ha. 
reket etmediğine göre, hayvancık uyu
yor, muhakkak! İncecik vücudünün 
böyle hareket3izliğine rağmen, nefes 
alışı sezilmiyor muydu? Hemen he
men hiç mi hiç ·farkına varılamıyan 
uf acık bir soluYll1J, bu uyku halinde! 
Ayacıkları da, kanatçıkları altında 
saklıydı; bir koşınıya başlasa, terte
miz olarak meydana çıkacaktı, şimdi. 

Şişlide Kömürciyan apartımanında o- ----------------

lkinci devrede Galata..c;;araylılar tek 
kale oynadrlar. Buna ra.ğme~ Galata
sarayhların çektikleri şiltler gol ol:ı. 
mıyordu. Ya yandan geçiyor, ya ka 
lenin üzerinden aşryordu. Onuncu 
dakil.ada Süleymaniyeliler açık bul
dukları sol taraftan topu sürerek Gıı 

Iata~aray kale..;;ine indiler. Ali topu 
sürerek köşeden topu Galatasaray ka 
lesine soktu. Otuzuncu dakikada Ga 
latasaraylılar Salimi sağiçe, Eşfakı 
gerhr aldılar. 32 inci dakikada Gün 
düzün pasile Salim Galata..~arayM 

ikinci golünü attı Maçta 2-1 Galata· 
sarayın galibiyeti ile bitti. 

ikinci devrede Mehmet bir gol da11' 
atarak savı adedini dörde çıkard•· 
Hilalliler ~ona doğru açılıhlar ve ~ii 
metin ayaf'Tı ile ilk ve son gollerırı 
attılar. Oyun 4-1 Topkapılrların ~ati· 
biveti ile sona erdi. 

turan askeri mütckaitlerden Mustafa , f , • ======= 
akşam odasına yatarken koyduğu kö· L & & 
mür iyi yanmamış, zehirlenmiştir. il• & & & 

, Kanatçrklannın üst siperi altında sak
lı duran ayacık lan! 

Şair, işte böyle, herşeyi uzun uza
dıya ve inceden inceye, gözden geçir
di: göz kapakları, gözleri üzerine ta
mamile ininceye değin! Fakat, bu ilk 
uykuya dalış, slircksizdi. Şair, güver
teye, tahtaları kamçılar gibi şakır şa. 
kır boşanan yağmurdan uyandı. Yarı 
açık lomboz deliğinden serinletici bir 

Mustafa ağır hasta olarak Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

iKi KUMARCI - Galatada Necati 
Bey caddesinde 122 numaralı Nihadın 
kahvesinde Hayri ve İsmail adında iki 
kişi kumar oynarken meşhut cürüm 
halinde yakalanmışlardır. Masa üze. 
tinde 50 kuruş para ile bir deste ka
ğıt bulunmuştur. 

GARiP BiR ADAM - Üsküdarda 
Mehmet Paşa mahallesinde oturan üs 
küdar sandalcılar kahyası lbrahimin 
şapka kanununa aykırı olara1{ .başında 

yünden örme bir şapka ile dol::ı.ştığı 
görülerek yakalanmıştır. 

hava, daracık kamaraya giriyordu: ----------------
akıyordu adeta! Şair, "şimdi henim IST ANBUL BELEDiYESi 
böceğim, uyanacak; şüphesiz, ki sıcak- Ş eh i r T; ,, ,., t r o s 11 

tan bitap kalmıştı: artık uyanıp koşa- Fransız Tiyatrosu 

cak !,, diye düşündü. Operet Kısmı 
Lakin, böcek, durduğu yerden ay-

rılmadı. Şair, bir an. böceği dürtmek Bu akşam saat 
lazım gelip gelmediğini aklından ge. 20,30 da 
çirdi; ta. ki o da gölden gelen nefis. 
serinletici havadan faydalansın: an lıIASKAR.11 

,,,,,,,,,,,,,,, 

lr11ııt.ımıı llı1111111ilı 
cak, masum hayvancığın uykusunu ----T·A--f-.-cl-1~-ID-E---MAK- ·stM 
bozmamak endişesile, bu arzusunu 'ı'lY A TROSl r ·r) ~ 
yendi. Ne zerafetle, ne tabii bir güze1- HAT .. K OPERETi 
Jikle saf ve tertemiz ifadeli duruyor-

18 lkincileşrindC'n du orada şu mahli'ık ! Ebedi varlığın 
itibaren bir şaheseri! Şair, bu anda, insanların 

Zozodalnuıs ve Fon böyle böceklerden nasıl olup da tiksin 
diklerini anlıyamıyordu; bu şairane 
tahayyül anında. asla kavrıyamı:vor
du bu tiksinmeyi! Ah ey zaman! Böy. 

le ~öıle güç göriilebilen bir mahlUkun ------------ ·- - -
lili'Jtitvnri lncc!i1~ine karş r, insnnlar, f"Karınca'arın Hayata -
bu ıı .,yrnt ve battsJ mahlUklar da ne ' 
dfr, ki! Dün ve Y ann Kitaplarındand:r 

Alman şairin kafası içerisinde bir Fi vatı 7 5 kuruştur 
romans, şekillendi ve nihayet, şair, 

Belediye memurin kooperatltl son gUnler 
de azasına eın bln kilo odun kömUrU, lkl bin 
c;ekJ odun, 120 ton da kok kömUrU dağıW 
mıştır. 

• İsviçreden yumurta talepleri çoğalmakta 

dır. Almanyada son bir ay içinde memleketi 
mlzden 2000 sandık yumurta atmıştır. 

• Yaş meyva ihraç mevsimi başlamıştır. 

Fillııtine ve Mısıra geçen hafta 5,30 - 6 ku 

ruştan elma gönderllmlıJUr. Almanyanm is 
tediğl elmalar henUz piyasaya gelmediğin 
den bu memlekete ihraç yapılamamaktadır. 

• Ekseriyet olmadığı iı;ln yapılamıyan bak 
kallar cemiyeti idaro heyeti intihabı bugün 
yapılacaktır. 

• Balıkçılık hakkında hazırlanan yeni pro 
jeyi konuşm:Uc Uzcre kAnunuevvclin birinde 
Ankarada balıkçılar kongresi toplanacaktır. 
Kongreye bUtlln aIAkalılar davet edilmişler 
dlr. 

• Bir kaç gündür şehrimizde bulunan mıııt 
mUdafaa veklll Kdzım Özalp Ankaraya hare 
ket etmiştir. 

• RUam mllcadelesine devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar her gfin ıo~-110 kadar hay 
van muayene edilmiş, 1000 hayvanın kanı 
alınmış ve IAboratU\'arlardıı tahlil olunmuş 
tur. 

• Deniz h:ırp mektebi ve lisesinin 161 inci 
yıl? önllmUzılckJ çarşamba günU kutlutana 
cakbr. 

• Son gUnlerde A vnıpa memleketlerine 
kUlllyet'l mikdarda torik balığ't ihraç ed!I 
ml~lr. 

Ekmek m~selesi 
Eugün toplanacak olan Şehir mec; 

lisi bilhassa ekmek işile meşgul ola
cak ve bu çok mühim meseleyi bir k~
rara bağlıyacaktır. Bunun için de be· 
lediye tarafından hazırlanmış bulu
nan ekmek işi projesi üzerinde münc
kaşa yapılacak ve ekmek miktarında
ki glüten miktarı belediyece verilmiş 
olan yeni t.".hlil rak:unları üzerinden 
tcs!>it edilecektir. 

Süleymanyelilerin ikinci devred( 
çok sert oynadıkları • görülüyordu . 
Hatta bu yüzden Bülent ile Süreyya 
hakem tarafından sahadan çıkarıldı
lar. Galatasaraylılardan Danyal, Sa 
tim, Reşat, Necdet çok güzel yonuyor
tardr. 

GÜNEŞ 3 - VEFA 1 

Güneş takımı: Safa - Reşat, Fp
ruk - lsma:İl, Rıza, Danif - Rebii. 
lbrahinı, Kemal, Necdet, ÇaJciJıa.-ldin 

den, Vefa takrmı: Müvahhit - Saim 
Jlahit - Nanuk, Hüseyin, Abduş -
Anast'as, Mulıteşcm, Gazi, Latif, Ha
sandan teşekkiil ediyordu. 

Altrncı dakikada Kemal Güne~in 

ilk gt>lüJ\ü attı. Vefalılar hemen hii· I 
cuma gedp Günec;; k:tlesini sıkıştırdı · 

lar. Vt'falıların birçok fırsat kaçır

dıklarr görüliivordu. Şansları yoktn. 
Güne~lilerin hiic11mlarr da akim kalı
yordu. Vefalılar hirind devreyi Güne~ 
kales~ öniindc oynadılar. 

İkinci devre yine Vefalılarrn üstün
lüğü ile başladı. Oyun bu :cldlde yir 
mi dakika sürdü. Güneşlilerin bir Mi
cumu esnasında Vefa kalecisinin lü
zumsuz yere rrkışı gol yemelerine se· 
hep oldu. Rehii boş kaleye topu attı. 
Vefahlar yine hücuma ha~1adılar. Sol 
açıkları Hasan topla giderken Far•ı
ğun sert bir hareketi üzerine hakem 
Güneşlilere penaltı cezası verdi. Şü
tü Muhteşem c.ckti ve Güneş bir go1 
yedi. Oyun müternzin bir şekil aldı 
Hava kararıyordu. Devre sonuna doC,:-

.IlEŞlKTAŞ - 3 ANADOLU - 1 U· 
Oyunun ilk dakikasrnda Şeref b " 

tün bekleri atlatmak Beşiktaşrn il~ 
goliinü biraz sonra da ikinci golü s;: 
tr. On veclinci dakikada Esref Cemli 
den aldığı bir pasla üçünc~ü golü yıı~ 
tr. Yi~mi yedinci dakikada hakem 8 t• 
şiktaş aleyhine bir frikik cezası ,·e,, 
di. Liva bundan çok güzel bir suret • 
istifade edip bomba gibi bir şütle ti 
kımının ilk ve son sayısını yaptı. ) 

(Devamı 6 ıncı sayı/adi> 

,.11 
Vefa - Güne§ maçında ~<:O 

bir mı 
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- Sen kimsin, sana ne oluyor a kirlif 
suratlı herif? .. Karııdan gelene geçene, 
yoluna gidene ne kanımın a mendebur 
tbahluk?.. Ali kıran bq kesen misin 
sen? •• Hem efendim nee-edeyiz? htan
l:ıuıda mıyız, yoksa Eğriderede mi? .. 
Vallahi zaptiyeleri filan dinlemeyip az 
kalsın o yavuz gencin önünü kest.irec:ek
tiın. (Evli.t uzat elini öpeyim. Var olaun 
o habisin l'fl'llağına yapı§&D elcilderin!) 
diyecektim. 

Kadınlar da, bütün suçu Ayteye 
)'fildetme de: 

- Surabna badanayı vunnıuı vurmııı, 
lllığı bulamrı bulamıı, canbazbaneye 
l>alyaçolanna dönmüı olan o maymun 
k.nyı görüyor musunuz aiz? Kim bilir 
oğlanlara uzaktan göz mü kırptı, itaret 
~ etli de kara zeballa da gördü, çileden 
5tktı. 

On adan ileriyi gözleri seçmiyen, 
)\iz adnn ötede top atsan belki kulak-
1-rı duyınıyacak olan koca karılar da 
~ya kanpnada: 

- Allaha tükür bu gözlerim kör de
lil, ayan beyan gördüm. KuJaklaran da 
'-itr değil, elifi elifine iıittim. Şıllık 
~r ağaca dayayıp aıbya doğru aal
~ gibi yapmanuf mıydı? Delikanlı -
~ Yaklatınca vücudunu yana döndür
clii., Gıiya yelpazelenir gibi, elindeki 
~dili sola ıola aalladı. (Sol tı.rafa gi
diaı_ Y aıumdaki kara leylek ırzmca ya -
lltıırza gelirim. Buluıunız!) demek ia • 
~ .•• Hatta yavaıçacık: (pist! piat!) 
dediğini de duydum. 
.. l1:u.bmyalrm, Haddehaneliler götü • 

'lilldükten sonra zaptiyeler Karakula -
~ Lutfi ile Çakın da postaa edip Ba -
~ptiyeye yollanmak üzere Eyüp ka

l\1coluna teslim ediyorlar. 
l<arakolda iıgÜzar bir aivil komaser 

~da oluyor. Tesadüfen gelmiı wı Be
·~, muhafızının da adamı

Meseteyi duyunca banıt kesiliyor: 
" Vunnayı vurulmayı geçelim, bu 

~le S"lihdaraw -!1.." bir • "'1j ı ga K .... ı ıneaıre na • 
ili !"~• muhadderab idamiye kıyafeti
) la.his olarak, alimeleünnas iıret edi -
~u ha! •• Ost tarafını bırakın, bu ka-

küi ... Şimdi ben ona gÖ•teririm! .. 
~ .4.y§eyi önüne kabyor. Doğru Betik· 

muhafızlığı .• 
~ O seneler, Betikt:at mııbalm Huan 
d.~•rırn eı~ ceberutlu, en vurduğu vur • 
""it, kestiği kestik 2'.MDMU •• 

Pata: 

.._;~in karıam o mel'unu! diyor. 
't~;ı odasına çağırtır çağn-tmıaz, ev -

... , ...... liek tuu! diye yüzüne tükürüyor 
t\ilo.eyor: 

"'-;. Ulan ırzıız, bayU.rz kan Onilcie'? hrup ortalığa meydan mı okuyor
~ ·· Senin hempaların olan o Oniki • 
'- borutan köprünün öbür tarafında 
~... Birindenbiri bu tarafa adım at • 
~~le bir uygunsuzluk çıkarım, b · 
~ ~ kafası ezer gibi ezmezsem, 
,, canavar karnı deıer gihi det .. 
,-._ kazıbnm ıu bryıklan ... Şimdi 

.\ lillltyayı, Konyayı göstereceğimi .. 
·~L ....., ~ uıuıyor : 

' •n.aı yalana, ağzım kokbyaca -

'~°' muıu~ değil misin anlıya-... 
~~. çelar keyif bile değil. Pek az 
~ ";- ne de olsa ağzı yine rakı kok· 

le~ le h.k, Hasan P&f&DID bumu 'ti: )' kolay koku alır bunınlardan 
........ 
',ı.:ıa be!.. Daha kuvvetli hoh de',! .. eliyorsa da nafile.. 
' ~tedbire bq vunıyor. Yürür -

'-1.) IYor mu, yalpalamıyor mu, o-

llti ~- Yine haykırıyor: 

Allah muini olmut diyelim, Ayıe 
durduğu yerde üç defa dönüyor. Pen -
cerenin içindeki, ağzına kadar sigara iz
mariti dolu tablayı da, içindekinin bir 
tanesini düıünneden, mükemmelen ge
tiriyor. 

Pata öfkesinden çatlıyacak. Boğaz
lanryomwı gibi bir sesle yine ortalığı 
çmlabyor: 

- (Pqam aarbot değiliml) diyerek 
bir temennah çak; ardından paditahım 
çok Y•f& diye beiır!.. . 

Bu se:fer Çakır Ayıe çiy yutuyor .•. 
E artık bir derecesi vardır değil mi? 

Bu kadar korkulu ve tehlikeli bir vazi
yette Hızır aleyiuelim bile tatırır. ı'1.a
amafih (P&f&ID sarhot değilim') i gü -
zelce söylüyor, temennahı da pek nlbı
talı olarak çakıyor ve arkadan, Cafer iti 
berbatlıyor. 

- Pa pa pa ••• derken dili dolaııyor. 
Hasan paıa da, ok yaydan çıkmıı gibi 
yerinden haYBya fırlıyor: 

- Padiıalınn demesini beceremiyen 
kaltak ,cehennem ol karıondan! •• Gö • 
züm seni gönneıin!. 

Ayıeyi derhal bodruma tdrtmyor. 
Zaptiye nezaretinden, Beyazıt, Aksaray 
karakollanndan hüviyetini sorduruyor •. 
Dünmanlan hadden efzun; hepıi aley -
hindedirler. Hasan Pa.p. maiyetine em
ri dayıyor: 

- Bu kanyı sürgün edin Konyayaf •. 

• • • • • • • • • 

Hacı berber minderinin üzerine se
rili Ne dil var, ne el, ne de ayak .•• Olan 
yalmz açık bir ağız, içinde üstüste ıo -
Juk ve aık aık inip kalkan bir göğü.__ 

O çarıamba cünü, kanımın ve kızı
nın baırna gelen felaketin ajırlığı ıan
kio na ela çökmüı, halini bir kat daha 
harap etmİ.f. Yatağmm içinde ıkınıyor 
hlmuyor, sararıyor moranyor, baygın • 
lıklar geçiriyor, ecel terleri döküyor. 

O .&s!UD ldıneı dili IDıa da görün • 
müyor. tik defa vukua gelen teY değil •• 
Fakat ertesi gün, daha öbür gÜn de 
meydanlarda yoklar. 

Allah ifritlerin, zebanilerin bile ba -
ıma venneain, hacınmki ne müthiı, ne 
feci bir hal değil mi? •. Kartııındaki ni
neye: (Bunlar neredeler?) diyecek, dili 
tutuk. (Bir kazaya mı uğradılar? öl -
düler mi, kaldılar mı?) diye karakola, 
Zaptiye kaprama soracak, yerinden kı
pırdayabilmeai mümkün değil. 

Oçüncü günü akfUDI, müezzin~ -
narecle (Al.lahü ekber!) ini çekerken, 
Hafize damlıyor ••• O da helecanda; Ay
teden ziyade kızı merakta. Zira Ayte -
nin son zamanlarda bet alb gÜn görün
mediği vaki fakat Eda, babaısmm evine 
gittiği vakitlerde bile hebemebal uğrar; 
(orada kalacağım!) der. 

Hafize, teli.ılı t&fb merdivenden 
solaya çıkıyor. 

Sokak kapıımm mekaralı mandalını 
yukarı kattan çekmit olan nineye, yo -
hım. yoluna: 

- Ayol Eda nerelerde?.. Ne?. Oç 
gündür buraya da mı uiramadı? .. A • 
mım auı, timdi aklımı oyneıtmm!.. Der
danez Hüsmen ağada bir hınlb ••. Za -
vallıcık nallan dikiyor. 

Hafize kartıki odanın semtine uğ -
ramadan, bacmm mevwına kavuıtu -
ğundan haberi bile ohnadan, yuvarla -
na yuvarlana •taiı iniyor ve sokağa fır
lıyor. 

(Arkası var) 

Heykeltraş Nijat 

~ 

Con Barimor 
21 gaşında genç bir 

kızla evlendi 
Artık ihtiyarlamış olmasına rağ .. 

men hfila gönlünün gençliğini muha
faza eden sinema artisti Con Barri
mor, bir zamandır seviştikleri zanne
dilen sahne artisti tleyn Bori ile ev
lenmiştir. Con Barrimor iUl.ivaç es
nasında yaşının 42 olduğunu söylemi§
se de resmi evrak onu 54 yaşında ola
rak göstermektedir. Yeni karısı 21 
yaşındadır. 

Erkek olan Matmazel 
Zubkova evleniqor 

Matmazel Zubkova isminde bir ka. 
dın atletin, ameliyat neticesinde er. 
kek olduğu malumdur. Dünkü Zub_ 
kova bugün Zubek ismini almış f'e 
şık bir delikanlı olmuştur. Zubek 
yakında eski kız arkadaşlarından bi. 
rile evlenmek üzeredir. Yalnız, da. 
ha evvel askerliğini yapacaktır. 

Queen Marq kaptanı 
denize gömüldü 

İngilizlerin büyük Transatlantik
leri Queen Mary'nin kaptanının öldü. 
ğünü yazmıştık. Kaptan Britten öl
düğij. zaman denize 'atılmasını vasiyet 
etmi§tl. Kaptanın bu arzusu yerine 
getirilerek tabutu Manş denizinde dal 
gaların arasına bırakılmıştır. 

Bu dalgalar arasında ömrilnUn bU
yilk bir kısmını geçiren kaptan şimdi 
denizlerin dibinde özlediği ebedi istira 
hatine kavuşmuş bulunuyor. 

it. .\)h ~ karııki duvara git, gelt
~ 'ç aendelemiyor. öJkesi art -
"'-~ Pata, daha kuvvetle bir da· 

,-....~: 

Değerli 8an'atkdnmız heljkeltra§ 
Nijat, arkada§'lan arası1ula sevimli l" 

\ ~ h...-.. ilan yerde üç defa dön; son-
~~n önündeki küllüğü ge

'b,liı . 
~ ·~ ~ "~dar arbededen kurtul -
' ~e uç buçuk abnaktan eli a
~ ~ f olan Ayşenin, saatlerce 
~ ~· ltc1a-lhevlevi derviıinin, polka 
\ ~~ -.nanrn, rtapezi fınldak gi-
~ ~ hile, böyle bir an-

-~. tutar. -

bir kuş cıvıltı8'1. ile durmadan dinlen .. 
mcden an'lattığı güzel konu.şm.asile de 
meşhurdur,· bir gün e8ki Güzel San
at'lar birliğinde idare heyeti topUın
masında Nijat'ın konuşması bitmca;. , 
ği için ruznamcdeki işlere bir türlii 
smı gelmiyorlu. Re~ ressam Narn~ l: 

lsmail nihayet dayanamadı: 
- Nijat, dedi, sen öldüğiin zaman 

mezar tCL§ına ~ ciıml<nJi yazdıraca

ğım: Şu tarihte doğdu, §U tarihte 
8U8tu! 

I 

Yirmi senedenberi arslanlarınr terbi
ye etmekle uğraşan bu adam bu resim
de görülen arslanla çok iyi dosttur. Bu
rada onu arslanın üzerine binmiş ola -

· rak görüyorsunuz. 

S - KURUN . 16 il. TEŞRiN 1936 -

Yallartaluş, ya öllm 
Fransız ve Rus ihtilal-

, 

/erinde olduğu gibi .. 
Madrit'ten kaçmak istiyen 
nazırları halk silah zoru 
ile nasıl geriye çevirdiler? 

Madritte bir ara kaybolmuşken ni. 
hayet Fransaya geçen ''Daily E."C-
press,, muhabiri Villiam Forrest, Mad 
rit hükUm.etinin Madriti ne şerait al
tında terkettiklerini ve halkın kendi .. 
!erini nasıl silah zorile alıkoymak is
tediklerinin heyecanlı sahnelerini ga
zetesinde anlatmaktadır: 

"Madriti terketmek üzere gizli ka. 
rar verdikten sonra İspanya kabinesi 
erkanı V alansiyaya giderken kendile
rini tüf ekle karşıladılar ve dönmeğe 
mecbur ettiler. Yalnız Başvekil Largo 
Kaballero, hiç muhalefete rastlamak
sızrn gitti. Diğerleri yeni hükCımet 

merkezine varmak için bir çok uzun 
yollardan dola..~tılar. 

Geceleyin, Harbiye nezaretinin da
ima kalabalık olan kapısından büyük 
bir otomobil çıktı. İçerisinde Başvekil 
ve Harbiye nazırı Largo Kaballero 
vardı. Valaruıiyaya giden yol Trankon 
şehrinden geçer. Orada anarşist mili~
ler, yahut anarşist üniforması içinde 
milisler yolu kontrol ederler. 1 

Kaballero uzun nazır ve yüksek me
murlar kafilesinin birincisi olduğu i-

çin bırakıldı. Fakat diğer otomobiller 
ardı ardınca gelmeğe başlayınca mu-
hafızlar şüphelendiler. Durdurdular. 
Nazırları sorguya çektiler. Ve bir ye
re gidemiyeceklerini kendilerine ihtar 
ettiler. Madrite dönmeğe mecbur edi
yorlardı. Nazırlar bo§ boşuna müna .. 
kaşa ettiler. Ricalarda bulundular. 
Kızdılar. F~kat fayda vermiyordu. Bi
ribirle.ri a.rdınc,a. .geri dUnd\ller. 

Maliye nazırı müsteşan gösterilen 
mümanaate aldırmıyarak yarıp geç
mek istedi. Hatta şoförüne çiğne geç 
emrini verdise de anarşistler kendisi
ni takip edip geri çevirdiler. 

Müsteşar, tekrar şehre getirilirken 
Hariciye nazırı Del Vayo, ve iki ko
münist nazır daha gelmişlerdi. Müşte-
reken mahalli komitenin önüne çıkar-

Gezintiler: -
Türkçeye 
Dün akşam, bir kaç arkadaşla 

Beyoğlunda bir yere gitmiştik. Süs -
lü, şık ve temiz bir yer. Rahat ha -
sır koltuklar, lekesiz kolalı örtüler, 
parıl parıl fincanlar adamın yüzüne 
gülüyordu. 

Fakat etrafa göz gezdirince, fena 
bir yadırgama duydum. Şuraya bu • 

raya asılmış ipek kurdeleli karton • 
larda ve masalara bırakılan listeler -
de bütün içkilerin adları, hep yaban
cı dille yazılmıştı. 

Değil, İstanbul gibi Türk kültü • 
rünün göbeğinde, en uzak en ıssız 
bir toprağımız üstünde bile, yer bul
maması lazım gelen bu uygunsuz • 
lukla niçin milletçe uğraşmıyoruz, 

bilmem? .. 
Türk dilini, TÜrk vatanından 

kovmak saygısızlığı büyük bir suç • 
tur, ve onu bağışlamak kimsenin e • 
linde değildir. Ne yazık, ki bu suçu 
yapanlann gazinoları, an kovanı gi
bi işlemekte ve kasalarında altın pe
tekleri birikmekte ... 

Bir aralık memlekette uğurlu bir 
titizlik başlamı~. türkçenin payı bu
rada yaşıyan, burada kazanan, bu • 
rada bo1luğa kavuşan herkesten yük
sek seslerle istenmişti. Fakat gitgide 
seslerin akordu düştü, sinirlerdeki o 
güzel gerginlik gevşedi. Fırsat kol • 
]ayanlar da sindikleri yerlerden bi • 

ispanyanın y egane kadın nazın . Mad
riti o da terketmi§ti 

dılar. Nazırlar orada da Valansiyaya 
gitmek için ricalarda bulundularsa da 
komite ısrrala "hayır!,, diyordu. 

Bu sırada Madritc dönmek de teh
likeliydi. Çünkü asiler, daha şimdiden 
yolu tehdit etmiş ve tehlike baı} gös
termişti. Herhangi dakikada yolu ~
gal edebileceklerdi. 

Bereket versin ki Primo dö Rivera 
!spanya üzerinde diktatör olduğu za-
manlar bir ç;ok yollar inşa etmişti. 
1şte 'Du yoı §eoeKesı nazırıarın ışme 

yaradı. 

Madritten Valansiyaya muhakkak 
Tarancon şehrinden gitmek lazım gel
mez. Oraya Cinçondan da Alacadan 
da dolaşarak giamek mümkündür. 

Bütün gece ve gündüz İspanya na. 
zırları bu yolları .,geçtikten sonra ni
hayet Valansiyada Başvekile kavuşa
bilmişlerdir.,, 

saygısızlık 
S. Gezgin 

rer birer baş kaldırdılar. Yine bildik
lerini işlemeğe yeltendiler. 

Oiinyanm neresinde, hangi ka • 
sabasmdn bunun bir tek örneği var. 
Viyananın h rmgi gazinosunda 'Türk 
kahvesi,, gibi bir terkibe rastlanabi
lir? Şu halde neden buradakiler "Ca
fe Viennoise,, sözünü nasıl kullanı. 
yorlar? 

Berlinden yeni gelen bir dost. 
bütün Almanyada milliyetin gönül 
meselelerine kadar yayıldığını söy • 
lüyordu. Londra polisinin kendisi • 
ne İngilizce söylemiyenlere cevap 
vermediğini hep biriliz. En müsama· 
hacı tanınan fransızlar bile dil işinde 
ortalığı yıkmaktan çekinmezler. 

Sonra unutmıyalım, ki İstanbul • 
da türkçeden başka dil kullanmak, 
bir ihtiyacı karşılamak için değildir. 
Mes~la şu gazinodaki frenkçe ilanın 

listelerin manası ne? Burada kaç 
Viyanalı var ve o Viyanahlarm kaçı 
~azinonun mi.işterisidirler? Hayır, 

bunlar sadece Türk dilini mühimse· 
memP.k, yalnız Türklüğü incitmek 
için yapılıyor. Eski harfler zamanın· 
da olsaydı, belki bu yabancılığa bir 
kulp takılabilirdi; fakat bugün Türk 
harfi, bütün dtinyanm kullandığı 

harftir. Artık yeter, bu saygısızlık • 
]ar karşısında kendimize düşen va • 
zifeyi bilelim. -
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TQrldyenin ber poata merlı.ezlnd• llURUN'ı abone yuılu. 

YAZI VE YONETIM YERl: 
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pc:tare: M8'PI 
Telefon ~Yazı lflert: 2l"11 
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) ................................................................ . 
DJşlerlnlzln kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. - KURUN 

Jıuetemıze gönderilen yazılar. gazete
ye ~ek ll:in tse. zartınm lı.öşea1oe tga· 
zetel kellmest yazılmalıdır. 

ÇUnkll her ml~rop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 
m~ddeyl haiz yalnız: 

Karşılı.lr t.sUyeo okurlar, mektupıarma 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

Baııılmıyao yazılan gen göndermekten, 
ıuyaıetslz yoUaom11 mektuplann ıçtoe 

lı.oouıao parala.-ıo kaybolnıaaındao, UA.o 

olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör • 
IUk, UstUne eoru sorgu aıma:ı.. 

rP''P~,.r~~r••Ff1 I~~/~ 1 ~il ~I 

~~~,~.,~~~ 
Giinü geçmif •ayılar 5 kuru1tur 

Adre;.:nı dc~Uren atx>neler 2~ ıturuıı 

Otuetemlule cıkao yazılarla realmlerto 
bel bakkı aa..ıt keodlAI Sçtodlr. ıJiş macunudur. Fiyatı ner yerde 15 Kuruştur. 

~ ...................................................................... ~ 

Muhammen bedelleri ile mikdarlan aşağıda yazılı elbise, palto, ser • l 
•Uf, denizci elbiseleri 1 kanunuevvel 936 tarihinde salı günü aaat 15,30 
la kapalı zarf usulü ile Aılkarada idare binumda satın alınacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 957 4,38 liralık muvakkat teminat ile ka

ıunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. 

u nüshasında intiıar etmit olan talimatname dairesinde alıımuı veaim ve 
;ekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komeyon Reisliğine vermeleri IA
amdır. 

Şartnameler 832 kuruta Anliara ve Haydarpaıa veznelerinde satıl -

Daktachr. (2901). 

Elbisenin ismi 
Lacivert serj elbise açıl( veya lia • 

Senede 

takriben 

palı yakalı. , 2600 takım 

adet Lacivert ıerj caket 

,, ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Lacivert şayak elbise açık veya lia-
palı yakalı. . 

,, caket 

,, ,, pantalon 

,, ,, yelek 
Gri taYak elbise açm veya lia-

palı yakalı. -

,, 
,, 
,, 

,, caket 

,, pantalon 

,, yelek 

Denizciler için siyah serj elbise 

Siyali serj caket 

,, ,, pantalon 

,, " yelek 
Denizciler için koyu licivet f&Yak 

gömlek 

,, ,, ,, ,, 
,, ,, ,, ,, pantalon 

:Yazlık bej keten elbise 

,, ,, caket 
,, ,, ,, pantalon 

,, ,, ,, yelek 
Denizciler için yazlık beyaz keten 

elbise 

" ,, ,, 

" ,, ,, 
pantalon 

Siyah kastor palto 

Gri şayak palto 

,, ,, 

h 

Tayfalar için koyu lacivert şayak kı
c:ı palto. 

Lacivert çuha şapka 
Gri şayak şapka er 
Lacivert şayak şapka u 
Krmızı çuha fapka ,,,,,. 
Denizciler için siyah serj fapka 

Koyu lacivert ?Yak tayfa f&pkası 
(Bere) 

Beyaz keten şapka 
Bej keten f&pk• 

260 

350 
200 

1000 
200 
200 
100 

1200 

10 
10 
10 
9 
5 
5 
3 

7 
5 
5 

90 

30 
30 
15 

16 

10 

10 
1800 
1400 

/1 

,, 

talmn 

adet 

,, 

takını 

adet 

,, 
,, 

takan 

adet 

,, 
,, 

talmn 

adet 

,, 
takım 

adet 
,, 

" 
takını 

adet 

,, 
o.det 

,, 

1$00 ~ ,, 

1
1000 çr/,, 

800 -y' " 
100 ,, 
10 ,, 

7 

16 
90 ,, 

:Yelrun 
Lira 

53300.-
2766.40 
~_&AA.-

596.-

13000.-

1386.-
820.-
107.-

17940.-
76.-
51.70 
21.80 

184.50 

53.20 
34.40 

8.94 

91.-
34.65 

20.50 
622.80 

83.70 
78.-

22.95 

110.72 

27.90 

26.-
48150.-
18550.-

92.75 
2925.-
1600.-
960.-
185.-

19.50 
11.20 

18.40 
103.50 

166487.51 

-
REFAEL il GRAZiELLA 

Lamartin'in ölmez iki ~aheseri 

HALİD FAHRİ ZANSOY 
' 

tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde güzel bir üs!ubda dılimize 

--~ --- çevrihniştir. 

Kapaklara birer tablo kadAr canh renkli resimleri ihtiva eder. 
. 

Rafael 100, Graziella 75 kuruş~ur. 

lstanbul: Kanaat Kitabevi 

Dr. Hafız Cemal 

Dahüiye Mütehaıaıaı 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye. 
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 

Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
telefon: 21044 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

lstanbul sıhhi müesse.seler arttırmCJ 
ve eksiltme komisyonundan 

Şitli Çocuk hastanesi Tıp F akü1 lesi çocuk hastalıkları ve bakım serİ" 
iiyatı için lüzumu olan 68 kalem alib tıbbiye açık eksiltmeye konulınut• 
tur. 

1. - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü· 

ğü binasında kurulu komisyonda 25-11-193ô çar§Clmba günü saat t5 
le yapdacakbr. 

2. - Muhammen fiyat: 767 lira 70 kuru~tur. 
3. - Muvakkat garanti 58 liradır. 

4. - istekliler şartname ve listeyi her gün komi:syonda görebilirler· 

5. - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 saf1Jı 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ver' 

banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 27 43) Cağa1oğlu Nuruosmaniye cad. No. 3C 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 1 
Telefon. 

22566 
- ·-, lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 

Aylık hesaplarında 
kolaylık 

Hizmet erbabının 10 liradan 100() 
liraya kadar küsüratile vergilerini 
doğru olarak gösteren ve her müdür 
ve muhasebecinin masasında bulun. 
ması lizını yegane rehperdir. Fiyatı: 
125 kuruştur. 

Müracaat ye~i: B. S. Zorlu Agop· 
yan han Galata. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gün 16.~0 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara 3 de hastaları· 

oı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

DOKTOR 

1 - Zincirlikuyu İlk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit f>ılf 
olan Birinci kanundan itibaren de talebe almacakbr. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Biifö)ı 
tatilde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla malUnı at almak isti yenlerin Okul Direktör -
lüğüne ba,vunnalan lazımda. (2813) 

~il ,~ııı:ı~ıı~ı~ı~ıı~ıı~~~·ı~ı ıllı 1~111 llllfı~~ı~~ı~~~~~~ 
Kurumu Türk Hava 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

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

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.0( O ve 20.000J liralık iki adet mükafat vardır• 

Dikkat: 


