
ltalga Avastarga oe Maca
ristana eskisi gibi 

Sqın Her Yerde 
Istanbul nüfus sayımı 

istatistiği neşredildi 

Adriyatik'te bir li
man verecekmiş 

Hangi semtte daha 
çok kadın var? 
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Sancak Türkleri intihabatı 
protesto ettiler 

intihabata hiç bir Türk girmedi 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
isken derun 

Yavuz zırhlımız yoluna açılırken... 

ve Antakya Hakkında 
C. H. P. Kamutay Grupunda 

Siyasi lllr kart· kaza 
llllmecesı 

izahatta bulundular 
Ankara, 17 (A.A.) -Bugünkü 

Parti grupu içtimamda, Milli ıehit • 
lilder ve milli kültür üzerinde açı • 
lan müzakere ean11mda, Antakya 
ve lskendenm bakkmda vukubulan 
sual ve talep üzerine Hariciye Ve • 
kili Dr. Aru, Fransız bükômeti ile 
teati ec:lilen notalara dair malUmat ve 
Türlriyeye kaıJı muahec:leJerle temin 
edilmit olan lskenc1enm ve Antak
ya Türklerine ait olan hakıann takip 
olunduğuna dair izahat vermİftİr. 
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Rey sandıkları hileli pusu
doldurulmuştur 

.. 
oğazların nazik vaziyeti Atatürk'ün 
Önderliğile Montreux konferansında 

lıalledilmiştir 
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= 
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l 
lalarla 

intihabat kanana kat'iyyen 
hir şekilde yapıldı 

muhalif 

Harp filomuzun Malta seyahati 
s 
i 
~ 
f Antakya, 17 (Huspsi) - Sancakta hiç bir Türkün iştirak etmediği 
~ ve diğer anasırdan kahir bir ekseriyetin de rey vermediği Suriye intiha. 
i batı Reyhaniye Türkleri tarafından aşağıdaki mUsbet maddelerle YUce 
~ komiserliğe protesto edilmi§tir. hkendenın, Bilin ve Antakyadan da ay
ğ ni mealde protesto telgraflan çekilmiştir: 

1 ürk - lngiliz dostluğunun 
manalı bir tecellisi sayılabilir Sonu. Sn. 2 Sü. 4 l 

~~~~--v~: Bi~'~ay·;~:~; 
bulunan bir kurt ve bir kuzu ile bir 
tutam otu teker teker karşı sahile ge
~. o aureile ki kurt kuzuyu, ku· 
au da otu yemesin. •• Boğazlara sahip 

Olazı Tllrldyen.ln coğraft vaziyeti bun. 

dan daha çok çapraşık bir siyast bil· 

~ye benr.er. ÇUnkü bir değil, bir 
~k kurtlar ile kuzuları kendimize 

~ getirmeden gelip geçirmek mev

&uu bahistir. Fakat Atatilrk'Un ~ 

~~e::~:::::ı: 
~~ siyast bilmeceyi halletmiştir. 
"IQ'lb. Balı4Bmda kurtlar ile kuzulan 

~ar berinde anlaştmnıştır. Fa-
t bu muvaffakiyet ayni mmanda 

~.1enin garazsız ve ivazsız sulh si
ı sayesinde olmuştur. 

< ASIM US 
~11lakalemJzln tamamı e ncı ııahlfede) 

Donanmamız 

Çanakkalede 

G~ ıf._.~.,""4,,ı ~ - 1 ~.P~~i11e he1ı~i intih<ı» _muamelesine kal'Htınlmo~ müntoMbi 
~ ,--Y- _,. .9mtU6f' 1FK~mef98 taye,. edil~h1'. 

\ ! - Sandık 00,.nda 'b6Wf.yeden1 efN/tan, nUuMı reialeTtüm 1c:Wnae. 
Kırkbeşlikler i bulundurulmamt.Ş, yalnız oami imomı cebren getirümi§tir. 

klu-bu- ~ 3 - MüseUah kuooetlerle getirilen köglülerin, çocuklann elleri~ au-
Yavuz zırhlımrzla dört torpidomuz ~ teler'le rey pusuZası verilerek attınlmıştır. · · 

dün sabah erkenden Maltaya mütevec- E 4 _Kimseden hüviyet sorulmamt.Ştır. 
cihen hareket etmi""tir. Dün de yazdıg~ı- Amerikıada K<1rtland şehrinde ye- -

s g 5 - intihap defterleri hiç tetkik edilmemi§tir. mrz gibi, evvelki gün limanunızdan ay- ni bir klüp açılmıştır. Bu klüp mak. 
~-1 -.:ı·ıe h"Z,t:,-- ed. %__ 6 - Bir muhtar, intihaba. i§tirak etmiyen digwer muhtarlar yerine ve-nlan filomuzun diğer parçalan ile Ya- auu.ına ve programını uu.ı u u.'JU- ı-

"H t ,_ k h.>o .. .:ı- Jv.0'1- :_= kil saytlmı§, tanımadıklarının pusıilalan da onun elinden kabul edilmiş. vuz ve dört torpido Boğaz dışında bir - Y<Yr: aya "'"r V'-':l yaşıııuu vwyıur.,, 
leşecekler ve Maltaya beraber hareket Bundan an'laşılıyor k:i yeni klübe § tir. Hatta Suriyeye tabi Harim kaza.!ından kamyonlarla adam getirüe. 
edeceklerdir. aza olabilmek için mutlaka kırkbeş ~ ~ rek rey verdirilmi§tir. 

mak za ~ 7 - Hiilci8a, sandık hileli rey p1l.!ııla larile tkildurulmMştur. Seçim, 'l«ı-
DONANı\IAMJZ ÇANAKKALEDE nı bitirmi§ ol zımdır. Şayet klü. :_= nunttn .w.rahatine muhalif olarak unpılm_ufır. lntihabcıt kafi.,- ..,A_.,..L 

be girmek tatiyen kadın olU1'atı yaşını :1- .. ~ :1~.. """"Y' -

Çanakkale, ı 7 (Hususi) - Donan - olduğu gibi s&y'lemek mecburiyetinde- E değildir. 
mamızrn denizaltı filosu dün gece, harp dir. Aksi halde yaşını gizlemi§ ol.an ~ Bu protestomuzu Mill.etT.er cemiyetine ve Fransız Hariciye nazırlığt-
filoau da ~u. akşam Çanakkale boğ~zıı;- aza klüpten çıloarıl.aooktır. ~ na bildiriniz. • 
dan g~~t~~nd· Donanma Mchmetçık a- insanların tabii ömrü yüz yaş imi§. g Reyhaniye belediye reisi: Halil; Aza.dan: ilimdi, Çerkes J 
bides~n onu en geçerken Yavuzun Onun için herkesin yüz yaşına kıada,. § lhsan, Ahmet, Süleyman 
sancagmda asker toplanmış bulunuyor- ,11J..WL1114k .. id' . fn..<ıt.mtJ8ı tabi. ~. hak ~111ırıııı111111ıııııı1111ıııııııııu111ıııııı11111ııııııı111nıtııııı11111ıı1111111111ııııııı1111ııııııııınııııınııı11ıııııııı11 111-n xıaır•nııılll 
d Ab'd t 1 lAml 'd :1-s- um ını ~· ı ..,.r --------------------------

u. ı e op a sc a anmı11 ve gemı e kıdır. "Hayat kırkl>eş yaşında başlar .. 

:.:::~1~~
0

;ö;~=~:ık :ğ~.:: =r~ ~yg:: =~ Madrlt alevler içinde 
mamu:ı candan selamlamış ve ugurla - de 1.~:>·1-: • h' 411l.wr. f --~· 

'"-'?ıatc.c;nnı ıç :1-r-?namı§ ar;;c:;u.ı-

mıttır. y<Yrlar demektir. Bu takdirde kırk bef Bombardıman devam ediyor 
Dr • 

sene çalışarak elde edilen kazanç ile 

Ankaradaki ziyaretleri kırk beş 8~ Ze1Jk ve ~tiraha~ içi?Uk Asiler ilk caddelere 
yaşamak ımkdnını tcrmn etmt..• olan. 

Doktor Şaht Ankarada,·(sağda) iktisat vekilimizle beraber 
'--._ (Yazı.M ! U W'I Sayıfada) 

ihtiyat kaydı ile telekki 
edilecek bir haber 

Sovyet Rusyanın müda
faa planları çalınmış .. 

(Ya.zısı 6 ıncı sayı/ada) 

~~ '::ı/a':'a'~1:~iz~:.ş ~nda yeni girdiklerini bildiriyorlar 
Ha•an Kum~ayı Madrld, 17 (A.A.} - Havas ajan. zilerini şiddetle bombardıman etmiş.. 

Bugün başladı 
-· 

ETRUSK 
VAZOSU 

P. Merime'den çeviren H. Rifat 

••• 
Osman Cemal 

Her haf ta gazetemizde güzel bir 
yazısı bulunacak olan kıymetli mizah
çının ilk yazısını bugUn neşrediyoruz. 

• • • 
Yarın 

YOL ARKADAŞLARI 
Yazan: Bekir Sıtkı 

sı muhabirinden: tir. Bu noktada bir kaç gündenberl 
Pazar gününü pazartesi gününe şiddetli muharebeler yapılmaktadır. 

isal eden gece, sabaha kadar cunı . Filvaki şimdi asilerin Madride şimal,. 
huriyetçilerin topçu kuvvetleri de Lo.s 
Francesesin ortasındaki asilerin mev 



Başvekil ve Hariciye 
vekili Iskenderun hak
kında izahatta bulundu 

(Vsttarafı 1 ııcide) 1 

Neırolunan tebliğe göre, heye . J 
canla beklenilen ve dinlenilen bu be· 
yanattan sonra Baıvekil ismet lnö · 
nü, eöz alarak, hüklımetin hattı ha • 
reketini müdafaa ebniş ve hükCime

ı.. tin hukuki ve siyasi delillerini teba
~ rüz ettİrmiftir. 
"s Bundan sonra Parti, büyük te • 

zahüratla hükUmete itimadını gös • 
termit ve takip olunan hattı hareketi 
ittifakla tasvip etmiştir. 

Parti tebliğinde: En yalan za • 
manda notalar baklanda, Büyük Mil
let Meclisine ve efkan umumiyeye 
malfunat verileceii zikredihnekte • 
dir. 

Ajansın tahminine göre, en ya • 
Jön zaman, bu hafta içinde, demek • 
tir. 

K.Ai!.lUTAY GRUPUNDA MUZAKE. 
RE OLUNAN DICER MESELELER 

~ra, 17 (A.A.) - C. H. P. Ka
mutay grupu, bugUn öğleden ıonra Dr. 
Cemal Tunca'nın başkanlığında toplan
dı. 

Ruznamedc, Muş saylavı Hakkı Kx -
hçoğlunun milli kültür ve ıehitlikleri i
mar hakkında vcrmlş olduğu takrir var
dı. Bu hususta söz alan bir çok hatip • 
lerin mUtaleaları dinlendikten sonra, 
killtilr bakanı Saffet Ankan'la tç tıleri 
bakanı ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya, cwnuriyet hUkQmetl ile partinin 
milli kültür yayımı üzerindeki çalışma -
larnu ve elde edilen terakkileri ve bu hu 
ıusta, herkeaçe malum olan kanun hü
kümlerine bağlı olan cumuriyet hüku -
metinin kültürel tedbirlerini izah etti
ler. Bu izahat ittüakla tasvip olundu. 

"T ---·-· -•• •••-.,.•--w •"" •U.Mı&. ".AV.A.tı.G.-

andan li.zun gelen tetkikat yapılarak, 
bu seneki bütçede ona göre mütalea o
lunmak Uz ere milli müdaf aaca hazırlık 
yapılması tasvip olundu. 

Yeni hacerisemaviler 
Tayyarelerle a.raştırma.la.r netice. 

sinde .Meteoritlerin (Haceri Semavile
rin) dlişüş noktalarım bulabilme ihti
mallerini tesbitle vazüedar kılınmış 
olan Sovyetler Birliği nim akademisi 
istikşaf heyeti, tetkikatını bitirmiş ve 
Moskovaya dönmti§tür. 

Tanınmış 1lim L. A. Kulik'in b~
kanlık etUfi bu heyet, 1000 kilome~ 
reden daha geniş bir saha dahilinde, 
Kazakistan Step ve ovalan ile Omsk 
mmtakasmm cenup taraflarındaki or
manlar ve göller üzerinde uçtı§lar yap 
mıı ve tetldkatta bulunmuft,ur. 

Bu uçuşlar esnasında, harita il7,e. 

rinde vukua gelen en uf ak değişiklik
leri dahi kolayca bulabilmek için ye
ni bir met.od vücuda getirilmiştir. Bu 
yeni metod, hem havadan alınacak 
fotoğrafların istilzam ettiği masrafla
" mühim miktarda azaltmakta hem 
de aynca esas itibarlyle i3i kolaylaş
tırmaktadır. Bu seneki heyetin çalış
malan, ileride tayyare ile yapılacak 

difel' meteorit arattırmalan için bir 
başlangıç teşkil eyliyece.ktir. Bu çalı~
malar, hassaten, 1908 yılında demir
yolu hattmm 800 kilometre kadar §İ
malinde Tayga arazisine d~n mE!€
hur Tunguz meteoritini budmak Uz.ere 
ya)mıiarda hareket edecek olan hava 
heyetinin iline yanyacaktır. 

1933 te Çelyabinak mıntakumda 
Vargqin civarına bil' meteorit yağ
mur ya.fmlfb. Kullk heyeti, bu mın
taJradald tetkikleri netice.inde çok kıy 

metli iki parça ile 8 meteorit bulmue 
ve bwılan Moılkovaya c-etirmi3tir. Bu 
meteorttler, ~ nadir cinsten "Go
vardlt., tq .DW...eoritidlr. BUtUn dUn
yadı t1mdiye kıı.dar ancnk 10 tnne bu

lunmUfbır. Bu yeni bulunanların en c .. 
heı:nmlyet:U vu!ı, kııırlannın slynh 

c!eftt .f ııat yan eeff a.f olması ve bu 
aureUe asıl bünyenin görülmesine mU
ıait bulunması keyfiyetidir. 

SEÇiMLERE HiÇ BiR TVRK iŞTi
RAK ETMEDi 

Antakya, 17 (Hususi) - intihaba.. 
ta hiç bir Türk iştirak etmemiştir. 

Diğer unasırdan iştirak edenlerin a 
detleri anlaşılmağa başladı. Şimdiye 

kadar aldığımız malfunata göre işti
rak edenlerin miktarı % 5 i aşmamak
tadır. Antakyada 40,000 nüfus içinde 
77 Sünni, 33 Alevt, 67 hıristiyan ol
mak üzere 130 kişinin iştirak ettiği 

öğrenildi. 

Bazı mmtakalarda intihap sandık

larına kimse gelmediğinden sandıklar 
saat 10 da kaldınlmıştır. 

İntihaba iştirak eden Müslümanlar 
arasında TUrkler yoktur. Blltün taz
yika rağmen nüfusun % 90 ı intiha
ba iştirak etmemiştir. 

Kırıkhan, 17 (Hususi) İntihaba iş
tirak edenler 700 ermeni, 19 müslU.. 
mandır. Ermenilerin pusulaları tasdik 
edilince yekun 752 ye çıkmıştır. Fazla 
olan rey yakılmıştır. 

Tazyik kar§ısmda sükfuıeti muha
fazaya çalıp.n TUrklerin sabır ve ta
hammülü tükenmektedir. Ayın 15 ve 
16 ıncr gilnleri Antakya, Reyhaniye, 
Blan, Ordu, Kırıkhan merkezlerindeki 
dUkk!lnlar tamamen ve !skenderunda 
da ekseriyetle kapalı idi. Umumt ha
yat durm~ur. Mektepler grev halin
de bulunuyor. Memurlardan korku ne
ticesi istüa edenler vardır. Bazı me
murlara. da Türklerle hareketlerinden 
dolayı mecburi mezuniyet verilmekte
dir. 

NAMZETLER ARASINDA IHTILA.FI 
ÇIKTI 

Antakya, 17 (Hwnısf) - İntihaba 
iştirak eden pek az kimseler arumda
da namzetlik yUzilnden ihtilAf çıkmış 
ve intihaba iştirak kararını verenler a-
.. ---- •6AW44U.,t'~ ·~v-:ı<W"•••-• -- ....... 
mll§tur. 

T AZYIK TEDBiRLER/ 

Antakya, 17 (Hususi) - İntihap 
esnasında alınan tazyik tedbirlerine i .. 
laveten Antakya şehri üzerinde tay. 
yareler uçurulmaktadır. Minarelere 
mitralyözler yerleştirilmi§tir. lntiha:J 
sandıklan telefonlarla kışlaya bağlan
mış ve şehirler arasmda muvasala ve 
muhabere kesilmiştir. 

ALEVi GENÇLER HVKVMET KUV. 
VETLERILE ÇARPIŞTI 

Antakya, 17 (Hususi) - tık inti
hap günü Türklerle beraber intihaba 
iştirak etmemekte ısrar eden Alevt 
gençlerinin bu hareketinden memnun 
kalmıyan ma.hallt hUkUmet bu gençle. 
rin geflerini tevkife kalkışmış, bunun 
üz.erine hükQmet kuvvetıerile gençler 
arasında sillhlı çarpı§malar olmuıtur. 
Alevi gençleri arasında yaralı vardır. 
Jandarmalardan bir yaralı mevcuttur. 

ORTODOKS!,AR MEMURLARI TA. 
ŞA TUTTULAR 

Antakya, 17 (Hususi) İntihaba iır 
tirak etmemekte ısrar eden ortodoks
lar kilisede toplanmışlar, kendilerini 
rorla intihaba sevk için gelen memur. 
lan taşlamışlardır. 

KOYLERDE ÇARPIŞMALAR 

Antakya, 17 (Hususi) - Ka.Nap 
nahiyesinde Ermeniler arasında nam. 
zetler yüzünden silahlı çarpışmalar 

olm113, iki kişi ölmüı, 6 kiıi yaralan
mı§tır. 

Aktepe Deniz nahiyesinde intihaba 
kimsenin iştirak etmediği anlaşılmış.. 
tır. Civar köyler de intihap dolayıslle 
halkın sevdiği muhafaza kolcusu tev
kif odilmiıtır. 

REYLE'?.! ARAPLARA 
ATTIRDILAR 

Reyhaniye, 17 (Hususi) - Burada 
hiç kimse intihaba girmemigtir. Bunu 
gören mahalli lıUkflmct Suriyenin Ha. 
rım kazasında kamyonlarla Arapları 
getirerek sandıklara pusula attırmış 
ve bu Ara.plan diğer sandıklara da 
göndermeğe başlamışlardır. 

Antakya, 17 (Hususf) Murat pa.~a 
mmtakasmda gölden balık avlamak ı. 

Alman yanın 
hareketi 

son 

Çekos /ova kg anın 
aleyhınde imiş 

Faris, 17 (A.A.) - Almanyanın bir 
taraflı olarak şehir seyrüsefer ahklmı
nı ihlal etmesini t.,~ ~il eden S. F. t. O. 
gazetesi Populaire Elbe nehri üzerin~e
k.i gemi faaliyetine büyük bir ehemmı -
yet atfetmektedir. Bu kısımda Alm_an 
hareketi bilhassa Çekoslovakya aleyhın
de teveccüh etmiş bulunmaktadır. 

ALMANYA MOZAKEREYE 
HAZIR 

Frankfurt, 17 (A.A.) - Frankfurter 
Zeitung, Almanya hükmetinin Alman 
nehirleri üzerinde seyrüsefain meselesi
ni yeni ve kat'i bir nizama raptetmek 
için iki taraflı müzakereler icrasına ama
de olduğunu yazmaktadır. 

Atatürk' le 
Italyan Kralı arasında 
teati olunan telgraflar 

Ankara, 17 (A.A.) - ltalya kralı 
üçüncü Vittore Emanuel'in doğu. 

munun yıl dönümü münasebetile A. 
tatürk ile üçüncü Vittore Emanuele 
arasında aşağıdaki telgraflar teati o.I 
lunmuştur: 

Majestelerinin doğumu yıl dönU. 
mü münasebetile en samimi tebrikfo. 
rimi ve aynı zamanda şahsi saadetle. 
ri ile İtalyanın refahı hakkındaki u. 
mennilerimi arzederim. 

K.ATATORK 
Ekselansınızın isal lütfunda bu. 

Jundukları nazik tebriklerinden ziya. 
desile mütehassis olarak hararetle te. 
şekkür eder ve şahsi saadetleri ile 
Türk milletinin refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimi yeniden arzeylerim. 

VITTORE EMANUELE 

Türk - ıran 
komisyonu 

1 ahran'da çaıışmalarına 
başlaaı 

iranla ticari temaalarda bulunmak Ü• 

zere B. Cemal HüsnünUn baıkanlığı al· 
tında irana giden heyetimiz Tahranda 
temaslarına başlamıştır. 

Bu maksatla Tahranda teşkil edilen 
Türk - İran komisyonu ilk toplantısı• 
nı cumartesi gUnü yapmıı ve çalışmala
ra bıaşlanılmııtır. 

Toplantıda İran maliye nazırı B. Da 
var bir nutuk ıöyliyerck Türk - ira 
dostluğu nu tebarüz ettimtlı ve batla 
nılan temasların bu dostluktan kuvve 
alarak anlaıınalarla nihayetleneceğln 

emin olduğunu ıöylemiıtir. 
İran maliye nazmnın ıözlerine mu 

kabele eden heyet başkanımız B. Ce 
Hüsnü bu müzakerelerde eaaıen iki ka 
def millet arasında tee11üs etmlı bul 
nan münasebetlerin bir kat daha kuv Ingiliz hava kuvvetleri 

artıyor 

Londra, 17 (A.A.) - Lordlar ka
marası, İngiliz silahlanması meselesi

Dr. Şaht'ın Anka- vetlendirileceğini işaret etmişti r. 

d k• . tl • Fral Kostamin'ın tabut 
ni müzakereye başlamıitır. 

ra a 1 zıyare erı atina'9a f!elirildi 
Londra, 17 (A.A.) - Daily Teleg

raph gazetesi deniz muhabirinin h~ 
ber verdiğine göre, İngiliz bahriyesi
nin hava kuvvetleri geniş mikyasta 
artmış bulunmaktadır. Bugün donan 
manm elinde 179 harp tayyaresi var
dır. Bu rakam yakında 480 e çıkanla
caktır. Bunlardan 130 u, tayyarelerin 
ha.valandınlmasına mahsus mancını~ 
larla mücehhez olan zırhlı ve kruva
zörlere yerleştirilecektir. Yeni inşa 

edilen Ark Royal tayyare gemisinin 
170 makineyi ihtiva edecek bilyliklUk-

Ankara, 17 (Telefonla) - Alman 
iktısat nazın Dr. Şaht bugün öğleden 
evvel Ziraat, İş ve Sümer Bankı ziya -
ret etmiş ve Alman büyük elçiliğinde 

şerefine verilen ziyafette bulunmuştur. 

Dr. Şaht öğleden sonra Orman çiftli • 
ğini, Ziraat enstitülerini gezmiştir. 

Bu akşam dış işleri baaknlığı genel 
sekreteri Numan Menemencioğlu tara -
fından Alınan ekonomi bakanı şerefine 
Ankarapalasta hususi mahiyette bir ak
şam yemeği verilmiştir. 

t.e olduğu söylenmektedir. Daha kU.. B t't k k J k 
çük olan Victorians ve Dlustrius tay- eyru a arJŞJ J 
yare gem.ileri ancak ellişer tayyare ta- d d • 
ştyabilmektedirler. ev a m e ı 'i o r 

• == = ı'arıs, ıı (A.A.) - Hama.zan mü • 
Trakya Hava Kurumu nasebetile, evvelki gün Ileyrutta ha. 

Atina, 17 (Hususi) - Kral Kos 
tantin'le kraliçenin tabutlarını İtalya 
elan getiren Averof zırhlısı bugün saa 
13,30 da Pireye gelmi! ve cenaze ala 
Atinaya saat 16 da varnu,tır. 

Kral cenaze alayını Pirede karııla 
mıştır. 

Tabutlar Konkordya meydanınd 
Katederala nakledilmiştir. Orada cena 
ze merasimine kadar teşhir edilccckle 
dir. 

Cenaze merasimi pazar günil yapı 
caktır. 

Papa Anastasyo öldü 
Atina, 17 (A.A.) - Eski başbak' 

B. Papanastasyu kalp durmasın 
omıu;-~uı. 

K . ZI karışıklıklar olmuştur. Sükunu F ransada bir barut 
ongresı iade için garnizon harekete getiril. fabrikasında inf ılak 

Edirne, 17 (Husu9i) - Bugün E. mfştir. 

dirne Halkevinde Türk Hava Kurumu Karışıklıklar Basta camiinde baş_ Sen Şama, 17 (A.A.) - Sen Ş• 
~ubelerinin bir kongresi toplanmış. lamış ve müteaddi thatipler çok şid. barut fabrikasındaki infilAk btiyük . 
trr. Umumi Müfettiş General Kazım detlf surette Fransa ile Lübnan ara. felAket mahiyetini alrnı§tır. 52 ki 
Dirik'in de hazır bulunduğu bu kou. sında aktedilen muahedeye hücum et. öldüğü ve 150 ki~inin yaralandığı bil 
greye Trakyanın muhtelif yerlerin. mişlcrdir. rilmektcdir. GürUltü 50 lrilometred 

den 115 murahhas iştirak etmiş bulu. Hatipler sokaklarda da bu husus. duyulmuı ve altı kliometredeki b' 

nuyordu. ta nutuklar söylemişlerdir. Saat 20 rın camları kırılrnııtr. 
Kongrenin maksadı, Trakyada!d ye doğru bir çok müslüman gruplatt Kredi FonSİlJede 

hava kurumlan arasında bir çalışma toplanarak hristlyan mahallesine gir. 
birlik ve beraberliği yapmak, mas. mişler ve mağazalarr yağmaya baş. kazananlar 
rafları azaltmak ve böylelikle yurda lamışlardır. Bu esnada hrLcıtiyaıı Kahire, 

17 
(A.A.) _Yüzde s {Ji1 

en faydalı bir teşekkül olan Ha,•a Ku. gruplar da toplanarak mU.Cı1Uma11 F J11i' 
· d ve ikramiyeli Mısır Kredi o rumunun Trakya i>ölgesın eki veri. mahallesine girmişler ve bir kaç dük. ı 

kt tahvmerinin dünkü çekilişinde mi arttırma ır. ktinı yağma etmişlerdir. ti 
Yakında Edirnenin milhim mer. Bir ~ok tramvaylarla elli kadar senesi tahvillerinden 48:>.324 nulll~ 

kezlerinde Türk Kuşu kurumları a . hususi otomobil yakılmıştır. 3 kişi tahvil 50.000, 1911 senesi tahvJll 
çılacaktır. ölmüş ve 28 kişi yaralanmıştrr. den 131.942 numaralı tahvil 50· 

1 L C ., f Dün bütün mağazalar kapalı bu. frank ikramiye kazanmışlardır. 
Dil, ari,,, ogra ya Iunuyor ve a111keri müfrezeler şehir. ------------

Fakültesinde de dolaşıyordu. 
Ankara, 17 (Telefonla) - Dil, ta

rih ve coğrafya fakültesinde islarn ede
biyatı kürsüsü açıhruştır. Profesörlüğe 
tayin edilen Belgrat ttnivcrsitesi profe
sörlerinden Yokobiski gelmiş ve ilk der 
sini vermiştir. 

çin getirilen Araplardan başka intiha
ba iştirak eden olmamıştır. 

ERMENiLER ARASINDA ÇAR
PIŞMA 

Adana, 17 (A.A.) - Antakyadan ge
len çok mevsuk malumata göre, Kesep 
nahiyesinde bulunan ermeniler arasın -
da Suriye intihabatı münasebetile bil -
yük bir kanşıkltk çıkmıştır. Sancak da. 
bilinde bulunan ermenilerin büyük bir 

kıımı Sancak Türklerinin intihabata iş
tirak etmemek kararına ittirak etmek • 
tedirler. Yalnız Taşnak komitesine men 
sup küçük bir kısım ermeni Suriye in-

tihabatma iştirake karar verdiklerinden 
aralarında şiddetli bir muhalefet baş -
laınııt ve bu ayrılık §iddetli bir çarpı§ma 
ile tezahür etmiştir. 

Kesepte Taşnaklarla Hıncaklar ara -
sında vukua gelen bu karrııklıkta altı 

ermeni yaralarunı~tır. 

Beyrut, 17 (A.A.) - Havas bildi. 
riyor: Bu gece yeniden vkua gelen 
kanşıkhklar neticesinde 70 kişi yara. 
lanmıştır. Bütün ı:ıokaklarda müte. 
madi surette devriyeler gezmektedir. 

Avusturqa ile Macaris
tana Akdenizde liman 

fle'riliqor 
Viyana, 17 (A.A.) - Macar mem 

bamdan tereşşüh eden haberlere gö. 
re, İtalya, Avll-'turya ile Macarista_ 
na Fiume limanından serbestçe isti. 
fade hakkını bahşetmek tasavvurun. 
da bulnmaktadır. Bu limana gelen 
veya bu limandan giden Avu."turya v~ 
l\lac.ır mallarına İtalyan mah mua_ 
meleı~i yaptlacaktır. 

Yaş mt~yve ihracatı 

şirketi 
Ankara, 17 (Telefonla) - Bir Çe -

kos!ovak şirketi Ziraat Bı:ınkasında ku -
rulacak olan yaı meyva ihracatı şirke -
tinin bir kısım sermayesine iştiraki tek
lif etmi§tir. Teklif tetkik edilmektedir. 

Madrid al evlet 
içinde 

c«J6) 
(Vattara/ı 1 " d 

zaııııol den gfrmeie çalışacakları 
maktadır. 

r• Tetouan, 17 (A.A.) - Bura 1Jl 
tıir tcı su tarafından neşredilen 

g6re, Madridin şimali garbi 111111 
11, 

sının ilk caddeleri şimdi işgal ' 

da bulunmaktadır. ,~ 

J!"' ŞiDDETLi BiR BOMBARDI ,"' 
'J1 y 

l\fadrid, 17 (A.A.) - .Asiler• dt 

vareleri karanlıktan istifade e ... il' 
• f>O•·· 
dün akşam yeniden payıtaht1 e . ., " 
dıman etmişlerdir. ÖlcnJerr r 

ttl . 
ralannnların miktarı pek t 0 " oS tı' 
yalet hastahanesi ile San cari 

tahanc.ı;;;i alevler içindedir. 
ottfl"' 

"BiR KAÇ GÜNE KA JI' 
rsl ,ı 

A,·ila, 17 (A.A.) - Gene 1,.,ı~ Ha,·as ajnn8ı muhabirine bl uıı' 
bulunarak Madridin bir ka~ ~it· 
dar zaptolunacağını söyleın•Ş 



t 
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Biraz da Şaka 
• 

DAVULUN SESi 
· Yazan: 

OSMAn CEMAL 

Sizden iyi olmasın, bizim bir mahal
.le bekçimiz var, çalmadan oymyan takı
mından ... Hani (Davul) dediniz miydi 
aklı bapnda gidiyor. Değil yalıuz ra • 
mazanlarda, bayramlarda, seyranlarda; 
ıcnçleri davulla askere çağınflarda bile 
mübarek, bekçi davulu değil, sanki caz 

iş k • n un unun 

tatbikına doğru 

Teşkilat 
takımında dört elle cazbandı idare cdi- h • J d 
yor. şe ır er e 

hangi 
yapıldı? 

Yalnız bu kadar olsa neyae; fakat o, 
gece olsun, gündüz olsun davulu boy- lş kanununun tatbikatı için altısı 
nuna takıp değneklere bir yapı§tı mı ar- te§kilatlı, dördü teokilitsız olarak on 
tık davulla birlikte manilerin türküle - bölge kat'! olarak tesbit edilmiştir. Bi
rin, ko§m3ların, şarkıların bini bir pa - rinci bölge merkezi Ankara olmak Ü· 
raya... zere Çorum, Çankın, Yo:r.gat, Kırşe.. 

Halbuki bizim bildiğimiz, böyle §ey- hir, Kayseri ve Niğde viliyetlerini, i
ler, eskiden yalnız ramazanın on bctin- kinci bölge merkezi Myonkarahisar 
ci geceleri ile bayramlarda söylenirdi. olmak üzere Afyon, Eskişehir, Bile. 
Halbuki bizim musikiscver bekçimiz, cik, Kütahya, Konya, lsparta ve Bur. 
iki, üç rama.zandrr mahalleyi beyitlerle dur vilayetlerini, üçüncü bölge mcr
aahura kaldınyor ve bir bakıma bu, pek kezi İstanbul olmak üzere Bursa, Ko
de fena olmuyor. Çilnkij sabaha kartı caeli, Zonguldak vilayetlerinde, dör. 
fasılasız ve bir tonda devam eden güm- düncü bölge merkezi İzmir. olmak ü
bürtülerle tatlı uykudan uyanıp aynı zere Balıkesir, Manisa., Aydın, Denizli 
&Umbüıtülerle yanın aut, bir saat ya - ve Muğla villyetleri, beşinci bölge mer 
tağın içinde dört dönmektenae meseli: kezi Samsun olmak üzere Kastamonu. 

Havada yıldızlar, aylar, Sinop, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat 
Uyanın BayllDlar, Baylar! ve Sivas vilayetlerinde, altıncı bölge 
Abn pilava ka§ığı, merkezi Adana olmak ilzere Seyhan, 
içiniz kahveler, çaylar! Antalya, İçel, Gaziantep, Maraş ve 

Diye yanık 1 bir mini ve ona tutu -
~ hafif bir tempo ile uyanıp yattığımı 
Yerde bu güfte genç şairlerden birinin 
•rna, beste acaba Bay Bimenin mi, Bay 
'Yavrunun ınu, Bayan Hamiyetin mi, 
l'oksa Denizkızı Eftalyanm mı? 

Diye tatlı tatlı dalga geçersiniz. 
Bu davul i§inde benim aklıma ne 

tcliyor biliyor musunuz? Ben diyorum 
iri: 

Rfer maksat bir lmnn inaanlan mu
"1'en bir vakitte uykudan uyandırmak
il onun için, kaç yrldrr, kaç tUrlil ça • 
"eler yazıldı, çizildi. Zilli, çmgırakh aa· 
•tlerden tutun da iıtiyenterln kapılan • 
llttı. yine bekçiler tarafmdan muayyen 
"••IArda r.a1mft1aam" lnı~ ... 

Yok, mabat bu defil de halka sa • 
btka karp bir tek davul ve iki çomak· 
~ Qa olsun biru musiki dinletmebe za· 
ttQ ramazanın on beflnde bekçilere da· 
~ hahııp verenler, bu behppa ıcve ıe. 
l'e ::Virmiıer kurut daha iltve eder ve da
~un yamsıra bir de kabadan ruma 

ttrrırlar. 

ll' ~ma diyeceksiniz ki, davul zurnayı 
, ~tihtcn, Akaaraydan ötedeki kenar 
.::ıtler belki dinlerler; fakat Şi§li, Ni
tib~a§ı, Maçka, KadıköyU, Büyükada 
llt 1 Yerler, hiç bu zamanda davul zur-

Malatya vilayetlerini ihtiva edecek
tir. 

Japonya ve Bo
ğazlar mukavelesi 

1 asdikın geç kalması 
gayritabii bir vaziyetten 

ileri gelmiyor 
Montreux'de toplanınıı olan Boğaz -

tar konferansında Japonyayı temsil e
den Japonyamn Parla büyük elçisi B. 
fi"_ ... _ ..... ı..-ı-ı ... -. 0•1_. .... ,..1r ,t;t" o1'et-ı....,. Vn .. 

nanfstarta gftmJ§tlr. 

B. Sato gittiği memleketlerdeki Ja
pon diplomatlarile temas etmektedir. 
Atinada da oradaki Japon mümeasilleri
le görilgtükten ıonra hemen Parise dön 
meden diğer Balkan memleketlerine uğ
nyacaktır. Tanınnuı Japon diplomatı 
dün hariciye vekilimizin bir telgrafile 
Ankaraya davet edilmitti. Fakat mem -
Jeketimizde çok kısa müddet kaldığı i -
çln, hUk(imet merkezimize gidemediğini 
esene bildirmiı ve hariciye vekilimize 
bu davetinden dolayı derin teıckkürle-

Istanbu'un nüfus 
istatistiği neşredildi 

lstanbul kadınları 

} 
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ilk okul himalJe l.eqetleri 
---------------------------------qeni 11ıl faaii11etine başlıyor 

Bu yıl alınan yeni 
Erkeklerden daha mı · 

çok yaşıyorlar? tetbirlerle 10,000 çocuk 
İstatistik umum müdürlüğü, nUfus doyur u 1 a bı· ı ece k sayımı neticelerini bildiren istatistik-

lerden lstanbula ait olan kısmı neş
re~tir. Bu istatistikte İstanbul ka-
zaalrının nerelerinde kadın, nerelerin
de çok erkek oturduğu da gösteril
mektedir. 

EN ÇOK KADIN BULUN AN 
KAZALAR 

Fatihte, 87,647 kadın 84,554 erkek 
Kadıköyünde 30,818 kadın, 26,540 er
kek, Sanyerde 10,121 kadın, 9,919 er
kek, Silivride 1,883 kadın, 1,749 erkek 
Şilede 975 kadın, 799 erkek, BUyüka
dada 4,033 kadın, 3,395 erkek, Burgaz
da (Kınalıada dahil) 1,420 kadın, 1,188 
erkek, Anadoluhisarmda 2,423 kadın, 
2,365 erkek, Şi§lide 20,765 kadın, 

20,005 erkek, Taksimde 27,227 kadın, 
24,685 erkek, Kumkapıda 14,720 kadm 
14,141 erkek, Fenerde 21,030 kadın, 
20,582 erkek, KaragüınrUkte 10,501 
kadın, 9,666 erkek, Samatyada 18,337 
kadın, 16,699 erkek, Erenköyünde 
5,043 kadın, 4,351 erkek, Kızıltoprak
tta 5,850 kadın 4,84 7 erkek. 

BEKAR VE EVLiLER 

Bekar kadın adedi 155,389. Erkek 
207,242. Evli kadın 134,908, erkek 
162,243, dul kadın 65,072, dul erkek 
8,614, boşanmış kadın 4,552, boşan er
kek 2338 olarak gösterilmektedir. 

GENÇ KIZLAR VE GENÇ 
ERKEKLER 

15-19 yaş arasında 26, 723 kız, 

32,952 erkek, 20-24 yaş a.ra.smda 
35,939 kız, 51.220 erkek. 25-29 yaş 
arasında 32,294 kadın, 37,046 erkek. 
00 (IA. J._,, ---·-.3- 1\0,'TCI\ 1-- .3- 1 

30,934 oerkek, 3&-39 Yat arasında 
28,179 kadın, 29,461 erkek. 40-44 yaş 
arasında 25,245 kadın, 22,746 erkek, 
45-49 yaş a.ruımda 22,363 kadın, 
19,833 erkek. 50-54 yaş arasında 

20,688 kadın, 19,225 erkek, 55-59 yaş 
arasında 15,642 kadm, 14,436 erkek, 
60-64 yaş arasında 14,645 kadın, 
13,305 erkek, 65--69 yaş arasında 
8,793 kadın, 8,868 erkek, 70-74 yaş 
arasında 6,500 kadm, 5,225 erkek var .. 
dır. 

okullarında açık Şehir ve köy 
öğretmen vekilliği kalmadı 

Külütr direktörlüğU geçen yıl ilk o
kullara devam eden ve vakti hali yerin
de olmadığından kafi gıda alamıyan ço· 
cukfarı doyurmak üzere her Uk okulda 
birer himaye heyeti kurmaya çalıgnuı • 
ur. Bu çalıpna neticesinde 183 ıehir o
kulunun 103 ünde himaye heyeti tcıek· 
kill etnU!tİr. Bu veriıbli müesseseleri bil 
hassa geçen ders yılı sonuna dofnı 7000 
çocuğa sıcak öğle yemeği vermeğe mu· 
vaffak olmuttur. 

Himaye kurumlan Kızılay ve Ço • 
cuk Eıirgeme Kurumu gibi değerli ha
yır müeıseselerinin de yardrtmna mas -
har olmuıtur. Bu heyetler çocukları yal 
nız doyurmakla kalmamı! ayni saman -
da diğer elbise, ayakkabı ihtiyaçlannı 

da temine çalıımııtır. Bu yıl himaye he 
yetleri teıkilitını killtilr direkt8r1Uğü 

daha ziyade genlfletmek için yeniden 
bazı tedbirkr alnuıtır. Bu yıl Çocuk E
airıeme kurumlarının okullarda bulu -
nan kol teıkilatı da bu himaye heyetle. 
rile birlikte çalı14caktır. Ayni samanda 
mıntaka çocuk cairgeme kurumlan da' 
yardım itlerinde himaye heyetlerini göz 
önünde bulunduracaklardır. 

Bu yıl yapılan yeni ıekle göre 10000 
çocuğa aıcak yemek verilecektir. Bun -
dan başka elbise ve ayak'kabı gibi eşya
ıann aa temınıne ça.uJiıacaıaır • .nuxıa -
ye heyetleri yeni yıl idare heyetlerini 
seçerek faaliyete baıtamııtardrr. 

Ekalliyet okulu öiret-
menlerine paso 

Vapur, tren idareleri ilk, orta Ye li
selerde öiretmenlik yapan kimselere 
kendi hatlan ü.ıerlnde bulunan okulla-

kültür direktörlüklerine bildirilııliıtirıı 

Bu talebeltr bakanlı~ın göaterdifi te • 
kilde birer 11hhat raporu doldurarak 
parasız ve yatılı okumak iUeer bu ra • 
porlan okul driektörlüklerinc cötUre • 
ceklerdir. Talebeler bir kinunuevveldea 
itibareJ derılere batlıyac:aldardır. btan
bul lise ve orta okuluna verilen talebe-
lerin adları ıunlardır: 

Talit Hayati, Muıtafa Mehmet, Ke
mal A. Refik. Muatafa Ali Rıaa, Tmik 
Ziya, Ziya Galip, Halit Fehmi, Ziya 
Mustafa, Oaman Mustafa Haydarpap 
lisesine. 

M ünyyen Ahmet, Emine Ali Bursa 
kız öfretmen okulu orta lıcıamına, Sa • 
bavet Hayri, Hayrünniaa M:. Tevfık, 
Nigir Tevfik Adana kız liaeaine, Peri• 
han Mahmut Kandilli kız liaeaine, Firu· 
zan M. Veli Erenköy kız liıeıinc. 

Yeni tayinler 
Kumkapı Beıciyan okulu öcretmen

lerinden M\isavver Buca orta okulu U.
rih, coirafya öfretmen ıtajyerlifine, ı .. 
tanbul SS inci okul öğretmeni Cihat Ga• 
lataaaray liıeai ilk kıınn ölretmenlilin• 
Emirıin orta okulu tarih. cotrafya ~ 
dımcı öğretmenliğine Ayıe Muuffer, 
Cumurivct orta okulu birinci devre ri -
yaziye yardımcı öğrttıııenliğine Dirayet 
tayin edilmiglerdir. 

öğretmen tJekillili 

Ja tahammill edebilirler mi? 

l .leolayı var, oralarda da sahur vakit
~ sokaklarda ya mükemmel, dörtba
'l' a:vnıdrr birer caz, yahut Neyzen 
~k, Kcmant Novbar, Udi Sedat, 
~ et Ramuan, Kanun! Ahmet, Tam.. 
~b SaWıattin ve okuyucu Vedia Rıza, 
ftı, ~ar. Hafız Yaprdan mürekkep 
~~de bir inceaaz takımı dolattrnla-

rini aunmuıtur. Gülhane müsamereleri 
B. Sato bu seyahati müddetince ga-

rındaki derslerine ucuzca ıidip ıelebil
melerini temin için memurhı kanununa 
&öre bunlara tenzilatlı abonman karne
leri vermektedir. 

Fakat ıehrimizdeki yabancı ve ubk 
okullarında den veren öğretmenler bu 
tcnzi\lttan mahrum bulunuyorlardı. 

KUltUr balcanlığı 9chrimizde bulu • 
nan yabancı ve azlık okullarına bu dcra 
yılı batından itibaren öğretmen okulu 
mezunları tayine başlanuştır. Bu suret
le azlık okullarına bundan sonra lise 
mezunu ve üniversite talebeleri almnu • 
yacaklardır. Bu okullann bugünkü meT 

cut kadrotannda açık Hfretmenlik ile 
vekil ~ğretmentik katmamııtır. Kadro 
tamamile dolmu§tur. 

KHy okullannda ve tehir ilk okul • 
lannda bugünkü vaziyet hiç bir açık 6ğ 
retmen vekili yoktur. Bu okullara ba • 
kanhğın bu yıl İstanbul emrine verditi 
öiretıııcnler tayin edilerek bUtiln açık 
yerler doldurulmuıtur. 

lllctsele hallolunur. 

'\rokaa, daha çok zaman, koüoca ts
\tr;uıun yedi., •ekiz yüz mahallealnde 
~.;,rı, Yedi, ısekiı yüz davulun sabaha 
Jlo il" ' •.Yni 14atte, ayni ton ve ayni tan-e .. 
~h,. gürn.bUrdemesi ile tatlı uykudan 

zetecilere beyanat venneği itiyat etme
diğinden dün sekrcterile konugtuk. 

Sekreteri B. Sato adına deıni§tir ki: 
"Japon deleıeleri Montrcux konfe -

ransında Türk noktai nazanna milza -
beret etmek üzere elinden geleni yaptı. 
Yeni mukavclenamcnin Japonya tara -
fmdan henüz tasdik edilmemiı olması 
gayri tabii bir vaziyetten ileri gelmiyor. 
Muahedelerin tasdiki Japonyada alel -
mutat uıun ıürer. Memleketinizde ıör
düğü hüsnükabulden ve hariciye vekili 
ek&C\.lina doktor Ara1'm davetinden )3. 

Sato'nun fevkatıde mütehaaaia oldu~u -
nu ve Ankaraya gidemediğinden çok e
sef duydufunu yazabilininU.,, 

~~ ca.ğız ve yanm saat, bir aut ya
' :;::. ıçinde dört dönerek bayram er
~oktorlarına ko,acaiız 1 ... 

~ •g9Qh 
Japonyanın Ankara büyük elçiıl B. 

getirmek için Togugava mezunen Japonyada bulun • 

Gillhane Tıbbi müsameresi ıa.ıı. 
936 cunıa. günü 17,30 da profef!Qr Dr. 
L1ltti riyaaetile toplanmıştır. 

Mide suyunun tetkik usulleri: 
Pilor Karsinomu; mide arazı veren 

ve röntgen ile safra taşı bulunmuı iki 
vak'a; Epatit Amibiyende Em atin te
davisi; Skloroz Amplakda altın teda. 
vısı; Dr. Con Metabolizma l\leti. 
Pr. Dr. A. K. Noyan, Dr. Ragıp, Dr. 
Vasfi, Dr. Esat, Dr. Necmi ve Pr. r. 
Burhahettin tarafından takdim edil

Yabancı ve azlık okul 6ğretmenleri 
kültür direktörlüğiinc ve tren, vapur 
şirketlerine baıvurarak bu durumun dik 
kate alınmasını istemişlerdir. 

Lise ve orta okullara 
parasız yatılı talebe 

Lise ve orta okullara paraıız ve ya
tılı olarak kabul edilen talebelerin ad -
lan bakanlık tarafından bütün viliyet miş ve Pr. General T. Sağlam, A. K. 

Noyan,M.Kem~.N. ~k~Burhane~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Serbe•t konf•r•n•l•r 
btanbul Univenitesl tarafından ttr

tip edilen ıerbeıt konferanılann 3 Un • 
cUsil diln saat 18,30 da Univenlte kon• 
fennı ulonunda 400 den futa dinleyi· 
cinin lttirakile Relchenbath tarafından 

verilmittb'. 

tin ve Dr. Cezmi, Dr. Fevzi milnaka· Va .., •• ta 
pya iştirak etmi§lerdir. 

Köpeklerle mücadele 
dı duiu cihetle B. Sato dün ıthrimizdtki Şehrin bazı semtlerinde sokak kö-

'1 Propagan a Japon konsolosluk erkanile temaı et • peklerinin fazlalaştığı görülmektedir. ""r-..J -~ 
~) ediye Turizm §Ube9i 1937 yılı miıtir, Bilhassa Kızrltoprak Ye elvan halkı .-=---::::::.--~ 
~,~daha ziyade gen~letmeğ~ bu yüzden şikayet etmeğe başlamışlar fil 
~ ~ekete seyyah celbi için fazla ve festival etrafında esaslı bir prog. dır. Belediye, sokak köpeklerini itlAfa ~ 
~ Yapmağa karar vermfgtir. ram hazırlanarak vapur acentelerine karar vermio ve yeni tedbirler alnıağa '/ 

!f ALKltl DtLEKLERt ~· 
~Ürültü ne vaklla 

\ 1-tarıb . 
.\. l'> Ul lıseai karşısında oturan okuyucular ı m ız-

, .. ~~or: 

kadar devam edecek? 

, .. . ~ •e1cİ.?d "' tehi,. dahilinde ~abahleyin erken ve ak. 
~ o~cn 8onra giirültü edilmemesine dair bir y~ 

' Ol.t. 1'cı1cat, maim evin alt kahnda ve '1xı4ka bir 
0l<ıtı bir "§ek şafak sökünceye kadar bir tür-

lü 8U8mak bilmiyor.Bundan da vazgeçtik,· ya şatıcılann 
seaiM tahammül edene aşkol~n. Bekgiler bize emir yok 
karıf1Myız diyorlar; b1' gürültülerden kurtulmanın ~re • 
11i yok mu aoaba, Vstclik ot1ffdıtğumu:: etı kenar mahal
lelerde değil; lstanbul lise.rinin tam kaT§ı81ndakl sokak. 
tadır. 

- Geçen şeferkinden 14 saniye geç geldi. .• 
-Hani tayyarecilik ilerliJOI', ciyorlardı?l 
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Anasını Gör 
Kızını Al 

Avusturya tahhna talip Hakikaten acınacak şey 

Prens Otto !voel Gecesi 
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Gideceğimiz yerler devlet kap111; Ali O.} huasbğından dolayı kazanıyor, .ikinci • 
man paditahrnın nezaretleri, daireleri, ai de aynalılığından ve fendinden. 
kalemleri. Oralarda gayet akıllı, edepli itte bacı berberin kızı, Hafizenin kı
olmak, edep dairesinden çıkmamak, ya· lavuzluğile bu yolun yolculuğuna kalla· 
hudi hokkabazlarm ya.rdaiı gibi: (Evet IJYOI"• 

Italyan 
kızına 

Kralının 

aşık 
izdivaç ne vakit 

olabilecek 
kabil 

lngilizlerin sofrasında nele 
bulunamıyacak 

ispanya dahili harbinin hiç te 
umulmıyan bir neticesi 

efendim; münasiptir efendim; pek gÜ -

:ııeldir efendimi) demek gerektir- ön • 
ceden bir defa hanım hanımcddığım 
gÖ•ter. (Atk olsun fU laza. Nabiden dil 
öğrenmiı, koca Ragıp pqadan tedMye 
ıörmüt r) desinler; pefİnen o kaclan 
söylesinler, ondan sonraamı geç. Bu 
raddeye bir ulat, alt tarafım, !İmdi deli 
dolu söyletme beni ..• istersen Maliye DL 

zmnı, Evir.af ~ Şebislim efendi
sini, Senuker pqaum bafbm çıkar! .. 

Eda, kulağı büküldüğü günün be -
men ertesi ..babı paçalan smyor. Us
tasmın kU'frsmda, onun talimatı diare
sinde çeki düzene bqlıyor. 

ikisi de, ortalık ağannıadan kalla • 
yorlar. Cici anne mutfaktaki maltıza 

gaz tenesini koyuyor. Eda, evvela bir 
tmıiz yıkanıyor. Yukan çıkıyor. Ha • 
marn bumda sabunlu ııcak suyu lifle 
kÖpÜrlÜp yüzünü, ensesini, boynumı, 

göğıünü, koltuk altlanru, ayaldamu, 
Hafi:zenin can verdiii, bir zananlar tekrar, gıcır gıcır bir &la siliyor ... Bir 

anasına, timdi de kızma tavsiye ettiği değirmi tülbende kral suyu (yani ko • 
kağıt kaveflığnun ne ol,juğunu, timdi lonya) serpip sildiği yerleri bir devredi-
etraflıca anlatıveTelim... yor .•• 

O zamanlar, kalbunın üstüne gelen, Sırbnda, Hafizenin sandıktan çıkar-
yubnya tutuktun ve batın ileride olan dığı gecefit gömlekle aynanın önüne 
kodaman pqalar ve beyler mıüstesna, geçİyOI'. 
bütün memurlar iki üç ayda bir mut Kntlanna ıulu bir rastık; gözlerine 
aJn.dal!lJ'... Mütekaitlerin, ( eyt.n ve az m:ikdarda ıünne; yüzüne belli belu-. 
tnmil) denilen dullann ve yetimlerin siz pudra; ü~n de hafıf allık.- Bunla· 
aylıklan, - en kabadayısı 15, 20 me - ra hiç lüzum yok ya, o hak yapısı güzel 
cidiyenin içinde - Ü~ dört ayda hir ya fakat adet yerini bulsun .• 
çıkıyor, ya çdanıyor. Şakağında, yanağında, çenesindeki 

O vakit mütekait d~ üç otuzu· bir kaç bene de, kibrit çöpünü rashğa 
ır. bulmutt rükiip ve nüzülden kalmrt, batırıp usulcacık dokunma. .. Her tara • 
tirit, müsteaki, bknefes adamlar- ima bol bol yasemin, §ebboy, hannneli 

Böyleleri aylık aJn.ğa, vezneleft lavantuı. 
ıelmeie değil, odalanndan çdcacak, Fazlaaı, yani rasbğın fazlalığmdan 
lllinderlerinden kalkacak halde değill11r kazan kulpuna dömnüı kapkara k:aflar, 
elbette.. Kalkacak, çıkacak olsalar bile sürmenin çokluğundan kömürlük pen. 
daha mühim mesele var. ceresine benziyen gözler, un çuvalma 

Aybk verildiği gün, Maliye Evkaf, gİrmif yüz, zinhar olmaz ... KaJ yapa -
Şeb;.ıaın kapısı gibi yerlerdeki vezne. yn:n denen göz çıkamek olur. Sultan 
darlann önü, divanbanelerin boyu, pen- Beyazıt dudusu mu aansmlar? 
cer.sterin içi mahter alhıh ... kıyametten Hafize, yine sandığına müracaat edi-

Prenses Meri d.ö Savıu.ı Prens Otto 
Bugün Avrupanın mühim bir siya. memleketinden çıkmış, Isviçreye gH. 

si h~ulisesi, aynı derecede mühim bh' miş, Fakat orada uzun müddet kala .. 
aşk macerasile birleşiyor: mamış, bir gün kalkmış, karısile bera. 

Avusturya tahtına geçmek istiyen ber bir tayyareye binmiş ve eski mem. 
arşidük Otto ile ltalyan kralının kı. leketine gitmiş. 
zı Prenses Marianin evlenecekleri - Çocuklar? 
söyleniyor. Bu bir şayia olmakta.!l - Çocukları lsviçrede bırakmışlar. 
ziyad~, hakikaten düşünülen, fakat Çünkü, böyle tehlikeli bir maceraya 
resmi ağızlara göre ''henüz katf karar onları sürüklemek istememişler. 
verilmemiş,, bir şeydir. Memleketinde, tahtını elinden alan 

Avusturya krallığına geçirilecek adamlarla çarpışan kral gene mağlup 
olan Otto ile Prenses Marianın ev. olmuş ve esir düşmüş .. Onu kansile 
lenmeleri - siyasi sahada - nasıl bit" beraber, bir adaya sürmüşler. Kral 
netice verir? Avrupanın haritası n<e burada ölmüş. Kansı o adada bir ço. 
şekilde değişir? Bunları siyasetle cuk dünyaya getirmiş. Ona da Eliza. 
uğraşanlara bırakalım. \ beth adını vermişler. bir nümune. yor. Gençliğinden arta kalma, bohçada 

Bir kör dövüıüdür ~cfiyor. '.Altalta, _ aalda~t. kalıptan çıkmıı kadar ütülü, Bi.zi~ burada gözden !eçirmek is. 
"ltüite; ialdmin salchnmli; jil1iak gırt- kar aJıbi papezi ~- ~tıL...•~ -t4"diihmı7. ıııev. meselenin askt .. tara . 

- Benim gibi I. 
- Evet. tmkT ~Pnin vihi._ ~nnT'I 

kraliçe ile kızı kalkmı_şlar, diğeJ: ço. '-"'- len .....1_ ç·x....--1- · _ rencrin..1.....1_, ferace•~'"- böcek kabuguv iı· fıdır: E"1enecek prensle, prenses •.• 
401p ge g-ne... tıs.....,.... ..... , ezı ·-·IJICIU --, 
lenter, ayağı buı4nılanlar, kuynak aoku- karpinlerini efe çıkarıyor. ITALYAN PRENSESi 
lba ta.tanlar, kaTbi tılmnanlar, prbdak Eda bunlan giyiyor. ADMDU!\ huri - Prenses Marta, ltalyada, kralın 

cuklann bulunduğu yere gelmişler. 
MASALDAN HAKiKATE 

cll,üp bayılan)ar, aizı köpülder içinde liği kaç para eder 1crznun yanında? sarayı olan Villa Savoiada yaşıyan Bunlan işiten Otto, masalın bir 
llır'ası tutanlar-. O, ayna önünde tuvalette iken Ha· yirmi iki yaşında, esmer ve sevimli hakikat olduğunu anlıyor, yerinden 

Bu hercümerç araanda eline ayağma fize yerine sığamamada; kalkıp kalkıp bir genç kızdır. kalkıyor. Gidiyor, yandaki odada bir 
li.ıvvetJi oı.nlar düdüğü çalmada. Et • oturarak boyuna abbnada: Prenses sporu sever. Bütün kışı, şey arıyor, ve biraz sonra elinde bi:: 

,. ~eri itip kakıp, omuzlayıp göğüı· - Tuu tuu; aman nazanm değıne • kardeşi Piemont prensi ile, ltalya kutu ile geliyor. 
~. bot ~ğriine dirsek, ayeidarma ıin, kafir beni bile çileden çıkardın. Al- dağlannda kayak sporu yapmakla ge. Kutuyu açıyor ve: 
~ ileri atılarak veznenin önüne u- lah bir ağzımın ıuyu akıyor ••• Ey Rab - çirir. Bundan başka ata biner, yU. - Bak anne diyor, bunun içindeki 
~ psa1mı koparabiliyor ..• Yoksa bim, el kudret ve kuvvet sahibi Tannın zer, tenis oynar. foprak Macar toprağı. Biliyorsun, 
~canu yala. Sona kalan, dona kah - neler yaratıyonun sen. •• Kız korkma, Prenses Maria, sporu sevdiği ka. bunu bana bir Macar atlısı on sekizin. 
)._, ağnm poyım açıyor ... Çünkü da- nazarmı değme-z; saçımdan kopardım, dar siyaseti de sever, bu cihetten el yaş günümde hediye olarak getir. 
htxlacak .,_.. bibnit ve tükenmit. timdi seni tütsülerim... Mussoliniye büyük bir sevgi ile bağ. mişti. lşte bu toprağa biz bir gün 

Badem, fındık, portakal ve 
yemişler bu sene noel gecesinde bir 
İngilizlerin masalarında bulunamıy 

tır. Buna sebep de İspanya harbidir. 
Her sene lngiltereye gelenl.200. 

sterlinlik bademin dörtte üçü lsp 
yadan geliyordu. Dahili harp b~l 
başlıyalı, bu ihracat dindi. Önümii7.d 
ki ayda hemen başlanabileceğine d 
bir işaret de uoktur. 

Netice itibarile badem fiyatı da i 
misline çıkmıştır. Daha da çıka -
dan b~ka ... 

İspanya, dahili harbi dolayısile 
ğer zararlara da uğramıştır. Her 
ne 500,000 sterlinlik soğan, ve 3 m 
yon sterlinlik portakal da lngiltere 
Jspanyadan geliyordu. Bu itibarla 
giliz tüccarları başka memleketle 
yüzlerini çevirmişlerdir. Bu arada t 
talyanm badem.den yana kazan 
şüphesizdir. ÇUnkü İspanyadan so 
en iyi bademi yetiştiren memleket 
talyadır. Fakat fındık namına, bizi 
fmdığımızdan iyisi yoktur. Ve bu 
rada ticaretimiz artmaktadır. 

100 gaıına giren bir 
katil kadın affedildi 
İngilizce Daily Herald gazetesind 

okunduğuna göre anitz Pistoni isim 
1i bir kadın katil, üç gün evvel Bel 
gradda yüz yaşına girmesi dolayısile 
affedilmiştir. 

Bu kadın sekiz sene evvel 92 ya. 
şında iken yedi erkeği zehirlediği 
için 15 sene hapse mahkOm edilmiştl4 

Tahliye edildikten .sonra gazeteci .. 
lere vaki olan beyanatında sıhhatinin 
·-' - ----=- ..::ı - -ı..:ı •• ;::.___ -- - - - -
yaşıyacağınr söylemiştir. 

tanını eline giçirmeği düşünüyordu'4 
Fakat bugün düşündüğü bir şey daha 
var: 

Prenses Maria ile evlenmek. 
İmparatoriçe Zitanın ltalyada, Sen 

Rossorede bir köşküvardır. İtalyan 

Kral ailesi de yazı orada geçirir. Bn. 
nun için Otto ile Marianın birbirlerini 
gördüklerine ve sevdiklerine ihtimal 
verilebilir. 

Bu suretle, bu aşk macerasına blr 
teht üzerinde son vermek isteniyor, 

Böyle yerlere yanapnak, püf deserı ikide binle de Y8bma dikilme: lıdır. Onunla siyasi meseleler Uze. tekrar ayak basacağız. 
~ctiı:: mütekaitlerin, bala.iz dennan- - Bak bakayım bana... Sağ gözünde- rinde münakaşa ettiği olur. Mussoll. Arşidük Otto belki çokt:anberi va. (Paris Soir'dan) 
~W~w~~~ ~~u~~;~~! .. ~de~n~n~~nk~~l-----------------------------

demektir .. 

kairt bvafbğı, ondalıık ndcabilin • Gamzeciklerinin üstünde pudra kalmrt; 
'rne.eıa ,.üzde .atz, on, on bete öte- serçepannağunıa dağıt:ayımr.. Allığı §&- fikirlerini beğenir. Gezin t 11 er: 
~berikinin aylğmı alan, gijcü ve kaldanna doğru yayaana ayol ... Yaklaş- ARŞiDÜK OTTO .. - - - • 

~'""9ti, alnmm tenle söküp koparan br yüzünü ... Hah, benler gözüküyor; V• Arşidük Ottonun da en çok s~.v~L o·· rneg-ı" ı· bret 
k._ --· uzat rastık ,.,._,.ğile kibrit ·· ·· ·· gı şey avdır. Hemen hemen butun ~.. ~-- çopu.n.u .... 

kağıt bnfı en önce eline, ayağına hayatını avda geçirir. Fakat, Avus. 
yapmasınlar! 

~ sı:nm gibi aailam, atik, tetik, çıe- Saat aabahrn alaturka iki buçuk, üç turya ve Macaristandan uzakata meş. 
~ olaak, Yukarıda dediğimiz gihi et- sulan.. Usta önde, çırak &ibda, evden gul olurken gözleri uzaklara dalar. 
~ileri omuzlıyacak, gÖğü.aliyecek, çıkıyorlar. Koska yokufunda taban te- Viyanayı, Peşteyi, mavi Tunayı dü. 
~~yecek, çehnıeliyecek; üste gelip pip toza topnlğa bulanmanm, dil bir şünür. 
~ gifeSİne yaprpcak. kanı dıprrda, terden sucuk kesilmenin Düşündükleri hayal gibi şeylerdir. 

ı._ ~Yen, dilebesi, çaçaron, Pırin o- lüzumu yok. Çünkü Arşidük Otto memleketinden 
~ Yeıh memurlara: (Vezirim, pa- Horhor yokuşunun alt baımdan çıkar,ldığı zaman yedi yaşında bir 
~hnJ), Ol'hl yaıhlara: (Beyjm, an- tramvaya biniyorlar; Beyazrtta, Mer • çocuktu. Babası, imparator K.arl on:ı. 
~1), 18'Çlere: (Yiğitim, Yuaüf rm- kez loraath~inin önünde iniyorlar. hep vatanından bahsederdi. 
~I) diye .,.ıtaldanac:ak. Doğru ı!d.aliye... Arşidük Otto, bir gün de annesi 

; .. _ Celae&elim aıruı gelince, yüzü ka - Vakitlerden ne ay başı, ne nnn ra- imparatoriçe Zitanm, kızı Prenses 
~ ·~ silinmitleri gölgede ima· mazım, ne de bayram. Ortalıkta aylık Efümbethe bir masal anlattığım duy. 
-~-Edepsiz mi edepsiz, fİITet mi yıllık l&.ft yok_. Binaenaleyh, Maliye müştü. 

- --L • nezareti .binaımın dıtı, demir parmak • 'ık..,, ..... ygaracı mı yaygaracı; ın:a ıcap Ktz kardeşi bu ma.'lalı heyecanla 
.. ~ .. L L- -L- lıklı duvarlarm üıtü, pencelerin içi in • "'la ...., saça uaf&t ,. .... ya paçaya sa- dinlerken Arşidük de bir köşede otur. 
il .. .___ • ~--- L____ a-1-cak sanla pıtrak değil. 
~ ~·~. "7Unll, vurun unı .... ,,-• ; IT"UŞ kulak mİ.'>afiri Oluyordu. 

•bbp tutıldıy cak Sett...ı da Cümle kapısından giriyorlar ... Avlu-
~ ~ · a ; ya lar, merdivenler, divanhaneler kadınlar BiR MASAL •.• 

t,;a._, •ille, mufla, tekme, mn:na... d • lnıparatorire kızına şunları anla. ~ ~ .._ laammdan kağıt bvafnu he- hmnmnma, yahudi havrasına önmemaş. :s 

~bııı~ hiç arama. Bu iti asıl yapan Hafizannnın elinde, günü geçmiş lbir tıyordu: 
\ı,~. Kıasımpaıa, Mevlanekapm, (Tercümaıw Hakikat) gazetesine ıanl- Vaktile çok güzel ve çok kuvvet!i 
~~· Çınar, Karabet, Takkeci ımş bir paket, içinde şunun bunun bir bir adam varmış. Büyük bir arazi 
._..,-::'le&&. gibi kenar semtlerin eli bay- ıürü mecidiye kağrtlan, meaı berattan, onun hakimiyeti altında imiş. Bu 
~ mahalle ilmühaberleri, sergiler, tatbik adam dünyada bir karısından ve altr 

"'kh .~ L~~ mühürleri çocuğundan başka kimseyi sevmez. ·ı ~ ~t havafının teldi bu; ikin- ... 
.\lr ~ de fU: (Arkası var) miş. Çocuklarından büyüğünün adı 

~'4(~ Palcçıa, eli yüzü düzgün, hoıur, Otto imiş, ötekiler de Avelaid, Ro. 
~ ~· ve davlumıbazlı ..• Kmbtı, p AR A bert, Felix, Kari I..onis ve Rodolphe 
ti~~·~· kendini dirhem diriıem sa- ı 1 - Yani bizim gibi?. 
""'-"'~nele; yani eric:ekleri çileden Dün ve Yarın Kitaplarındandır - Evet, tıpkı hizim ,gibi. Bir gün 
~ ~nde katarlamnıt. Fiyatı 25 kuruştur biiyük bir harp çıkmış, kral mağlup 
~ ltıodeldeki kağıt kavafı, atlı olmuş, ve kansını, çocuklarını alarak 

Türk gibi yiğit, dünya kadar eski 
bir hükümdür. Türk gibi kuvvetli, 
her dilin atasözlerine ginni§tir. Bo • 
ğazlar meselesinden sonra da Türke, 
bir çelebilik damgası vuruldu, siya • 
sette inceliğin örneği sayıldı. İngiliz 
gazeteleri böyle yazdılar, Fransız ha
smı böyle söyledi. Geçen gün bir 
l tal yan gazetesi bile, bu gerçeğin 
örtülemez bir halde olduğunu açık • 
ça bildirmekten çekinmedi. 

Kılıcın yanında kalemin, pek yü
rekliğin safında ruh büyüklüğünün 

parlayışı, çoktan özlediğimiz bir var
lıktı. Buna kavuşmu§ olmakla övü-
nüyoruz. 

Dünkü Avrupa ajansları da, 
"VersaiJles" m son kelepçesini kıran 
Almanlar için: "Türkler gibi yapsa • 
lardıl,, dediler. Fransız ve lngilizle • 
rin bu yeni alkışlarından şımaracak 

değiliz. Biz, ağırbaşlılığrmızı, bir çi • 
çek kendi kokusunu nasıl kibirsiz 
ta§ırsa, öyle taşırız. Çok kere bu de
ğerden haberimiz bile olmaz. 

Fakat ne acı bir şeydir, ki Avru
pada adımız böyle alkışlanır, ajans• 

S. Gezgin 
lar, Türk'ü örnek diye gösterirken 
"Hatay" ülkesinden acı haberler ge
liyor. Süngü ve dipçik altında kar• 
dC§lerimizin kana boyandığını duyu. 
yoruz. 

Dün, bir tek bayrak namusu içh. 
bir siperde omuz omuza savaştığı. 
mız Türklere zincir uzatılıyor. İnsan 
haklarının mecellesini, giyotin oluk
larından akan kanlarla yazını§ bir 
millete bu, asla yakıştmlamaz. 

Yüreklerimiz parçalanarak işiti • 
yoruz, ki ··Sancak" da mektepler ka· 
panıyor, dü§Ünen başlar eziliyor, 
korkup sinmiyenler, zindanlara sü • 
rülüyor. Her zulüm yolunun bir u • 
çurumla bittiği hala mı öğrenilmedi) 
Bir Fransız şairi: "Fikri top gürül • 
tülerile boğmak isterseniz, o bir ışı!: 
olur!,. derken, acaba kendi torunla
rına mı öğüt vermek istemişti} .. Bü
tün bunlara rağmen biz, yine akim 
hükmünü ve vicdanın dile gelmesi • 
ni bekliyoruz. Bizi, aleme örnek gös· 
terenler, hiç değilse ~en~lc:~ yanıl· 
mamalıdırlar. 



i Siyasi bir kart· kaza 
bilmecesi 

öclLE NEŞRİYATI: 

Tefrika : 1 

Et r ü ~o~e• ~~ez_o_s_u _ __,, 

Boğazların nazik vaziyeti Atatürk'ün 
Önderiiğile Montreux konferansında 

halledılmiştir 

Saat 12,30 Pllkla Türk muelkisi. 12,150 ha 
vadfs. 13,015 PlAkla hatif mUzlk. 13,25-14,00 
.Muhtelit plAk neşriyatı. 

TürkÇC1J6 ÇCV"iren: 

HAYDAR RiFAT 

AKŞA~I NEŞRİYATI: 

·==========-==:..o::==~~ c::=============----ı==--ıı 

TR\ onanmamız Marmaradan Akde
Ji:bi nizc çıktı. Şimdi Malta yolun-

milli ihtiyacımıza uygun deniz silah
larını yeniden yaptırarak bugün Mal. 
ta oylunu tutmuş olan filoyu vücuda 

Saat 18,30 PlAkla dans musikisi. 19,30 
Bayan Janln ve arkada§ları taratmdan Egzo 
tik musiki. 20,00 Saz heyeti. 20,30 Cemal 
KA.mll ve arkadaşları taratmdan TUrk mual 
kisi ve halk §arkıları. 21,00 Orkestra. 

Sen - Kl.cr muhitinde hiç sevilme
mişti; bunun başlıca sebebi onun an
cak kendi hoşuna gidenlere sevilmiye 
özenmesi idi. Bu suretle tanıdıkların-
dan bazılarını arar, bir çoklarından 
kaçardı. Bir de dalgın, kayıtsız idi. 

Ayni akşam Lam!Jcr, oyunda pa• 
ralarmı kaybetti; dansa başladı, dan· 
sederken, kendisi gibi paralarını kay
bederek firavunlaşmış, tetik üzerinde 
bulunmuş birine çarptı; Arada bir iki 
ağır söz geçti, düello verdi çıktı, Sen
Kler'den Lambcr kendisine şahit ol· 
masını istedi ve ayni meş'um sebeple 
ödünç para istemeyi de unutmadı. Ö· 
demeyi hiç bir vakit hatırlamadı. 

da ilerliyor. Orada İngiliz do
nanmasını ziyaret ederek bir kaç gün 
misafir olarak bulunacak, sonra döne
cek, yolda dost Ywıanistanm Pire u. 
manını ziyaret ettikten sonra gene su. 
larımıza gelecektir. 

getirmiştir. 

Fakat TUrkiyenin silahlanma. siya
seti da.ima. sulhu muhafaza için oldu
ğundan karada ve havada. olduğu gibi 
denizdeki kuvvetlerimiz de kendi sa-

1 - Schuman: (G!!niveva) uvertUr. 
2 - Zfehrcr: (Safrf fllm~nam) Vals. 
S - Paul Piemo: (Cleopatra) Pocm 

Symph. 
' - TUrk halk §&rklSI • 
3 - Rwı oarkm (İki gtara). 
Saat 22,00 PlAkla sololar. 22,SO Havadis 

23,00 Son. 

Bu hadisenin ehemmiyetini iyice 
takdir edebilmek için Türk milletinin 
bUyUk harpten ne gfbt eartlar altında 
çıktığını, ne gibi şartlar altında. milli 
milcadeleyJ geçirdiğini, nihayet ne gibi 
şartlar altında Lozan sulhunu yapa
rak Cumhuriyet idaresini kurduğunu 
hatırlamak lazımdır. 

hasında Akdeniz emniyetine çalışa- ı:----...ıı---------

Bir akşam Teatr-ltalien'den çıkar. 
ken Markiz A ••• ona Matmazel Zonta
ğın sesini nasıl bulduğunu sormuş, o 
büyük nezaketle gülilmsiyerek, aklı 

tamamen bruıka yerde olduğu halde 
"Evet, Hanımefendi!,, demişti. Bu gü
lünç cevap sıkılganlıktan falan gelme 
bir şey değildi; çünkil o pek büyük a
damlarla hatta gözdelerden bir ha
nım.la kendi ayarında birile görilşür 

gibi açık bir halde konuşurdu. Mark"iz 
onun küstahlık ve hodbinlik timsali 
olduğuna hüküm verdi. 

Herhalde Sen .. Kler uysal bir adam· 
dı. Zararı yalnız kendisine idi. Daima. 
elinden gelen iyiliği yapar, çok kere 
nazik bulunur, pek seyrek olarak can 
sıkardı. Çok seyahat etmiş, çok oku· 
muştu; bu seyahatlerinden okudukla.· 
rından ancak ısrar edildiği zaman ba .. 
his açardı. 

Herkes biliyor ki bil yük harp f ela. 
keti aıiltareke denilen milli fecaat ile 
nihayet bulduğu zaman Osmanlı im
paratorluğunun harp filolarından de
niz UstUnde bir kaç boş tekneden baş. 
ka bir GeY kalmamıştı. Mütarekeden 
ba.şlıyarak biltfuı millt mücadele de
vam ettiği müddetçe İstanbul ve Bo
ğazlar başta olduğu halde bütün de. 
nizlerimfz, bi.ltUn sahillerimiz yabancı 
kuvvetlerin Jşgali altında idi. Bunun 
için Lozan stılhundan sonra Cumhuri
yet ilAn edildiği zaman sadece deniz 
kuvveti olarak ellm.Jzde umumt harp 
bakiyesi olan o bir kaç tekne bulunu
yordu. Deniz sil!hlarınnı nasıl ağır 
masraflara bağlı olduğunu bilenler 
Türkiye için hiç olmazsa yirmi beş, 
otuz yıl daha harp filosundan bahoo. 
dilemiyeceğini düşünUyorlardı. 

Fakat Cumhuriyet hUkftmeti bütün 
dilnyaca malum olan bu kadar mrluğa 
ka.rşı bir milli mUdafaa filosu vUcuda 
getirmek için vakit kaybetmeden ha
rekete geçmiştir. Bir taraftan sadece 
bir kuru tekne halinde olan Yavuzu 

cak bir bekçi demektir. Bu itibarla 
Türkün dostluğuna olduğu kadar sul 
hun dostlarına da hizmet etmek gaye 
sile hareket etmktedir. 

Haniya ha.Ik arasında meşhur olar. 
bir bilmece vardır: Bir çay kenarında 
bulunan bir kurt ve bir kuzu ile bir 
tutam otu teker teker karşı sahile ge
çirmek, o suretle ki kurt kuzuyu, ku· 
zu da otu yemesin. .. Boğazlara sahip 
olan TUrkiyenln coğrafi vaziyeti bur.-

dan daha çok çaprruıık bir siyast biJ 
meceye benzer. ÇUnkU bir değil, biı 

çok kurtlar ile kuzuları kendimize 
zarar getirmeden gelip geçirmek mev

zuu bahistir. Fakat Atatürk'ün yük. 
sek önderliği ile Cumhuriyet hükiime 
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WWarmda yı..ldn lfart•UI olanlar, ııze 
rt.odtı wuamele aunınhm11r. Kakamla. 
ııaaı 12 de k.ıapa&Uf utlf UyaUaraı ıa. 
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• Sterlin d16 • Şilin Avua 
• Dolar l~6 - turya ı!9 -
•Frank 117 - •Mark ~6.-
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• Belçika Fı. t>b,- • Pengo ~IJ -
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•Leva ı!K - Yen 
• F1ortn 66.-- • Krontsveç ~2 -
• Kron Çek. fo- •AJtm 9'8 -

Pezeta • Banknot '.142 -

ÇEKLER 
ti geçen Montreux konferansında bu • ı..onara 6JS - • vıyau 4 8~2.'i 
büyük siyasi bilmeceyi halletmi§tir. • Nevyorll 0,7iJ67~ • Madrtd 7 :482.) 

Tarih sahasında kurtlar ile kuzuları • Part.e 17 ı C> • Berıtn ı.~ıu 
• M.llAno 10.U • Varşova 4,2i 

Boğazlar üzerinde anl~tırmıştır. Fa- • Brilkael 4.7L-i7 • Budapqte •.~bô 
kat bu muvaffakiyet ayni zamanda • Atına ss 98"ıb • BUknıf ıu11.29i'b 
Türkiyenin garazsız ve ivazsız sulh si- • Cenevn ~ •ti7 • aeırrao l!f 66:> 
ya.seti sayesinde olmuştur. • Sotya ti~.2 ~o • Yokohama 2 79 

• Amsterdam 1 470.• • Moııkova 1!4 7l 
İşte bugUn Akdenizin mavi suları • Prıı~ 22 M2h • Stokbolm ıtı 6 ~ 

UstUnde Maltaya doğru ilerilemekte 1----------------1 
olan harp filomuzun bu hareketi de 
gene bu sulh &lyasetinln, Akdenlzin 
emniyeti bakIJnmdan Türk - lngifü 
dostluğunun manalı bir tecellisi sayı
labilir. 
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4'1.!U Sovyet Rusyanın müda

faa planları çalınmış .. 

Ergeni İ.ltlk. ıHl.O • Anadolu n 
19211 A M - GU Anadolu m 
8. Erzurum 10 • 2.'l * MllaıaNIU A 4b8' 

Planörle 734 kilometre 
Planörcil pilot nçenko, Simf eropol

da, iki kişilik bir planörle ve berabe
rinde bir yolcu olduğu halde, çok mu
vaffakiyetli bir uçuş yaparak 134 ki
lometre mesafe katetmiş ve bu suret. 
le Almanların elinde bulunan bu saba
daki dünya mesafe rekorunu krrmıır 
tır. 

Eski bir R us konfesile lJÜksek 
rütbeli bir zabit mt vku f 

Diln.kü posta ile gel.en Daily Ex
press gazetesinin Varşova muhabiri 
yazıyor: 

Sovyet gizli polisi, büyük harpten. 
beri görülmemiş ehemmiyette bir ca
susluk vak'asile karşılaşmıştır. 

Sovyet Rusya dört senedenberi 
Garpten gelmesi muhtemel ani bir ta
salluta karşı silihlı kuvvetini hazır. 
lamakla meşguldü. Söylendiğine göre, 
eimdi, böyle bir harbin bütün hareka
tının müstenit olabileceği planlar ça
lınmıştır. 

Gizli polis teşkilatına tren Mihai. 
lovna adile kaydedilmiş eski bir Rus 
Kontesi ve onun, Kızılordu erkaruhar
biyesine mensup yüksek rütbeli bir 
zabit olan !şıkı tevkif edilmiştir. 

Bunlarm her ikJsi de mevzuu bahis 
askeri vesikaların bir yabancı devlet 
hesabına çalınması işinde ala.kadar 
olmakla suçludurlar. 

100 kişiden ziyade şüpheli adamın 
tevkifine sebep olan yeni temizlem.:: 
hareketine kısmen, işte bu aslı:eri es

. rara ihanet edilmesi yüzünden girişil
miştir. 

Gizli vesikalar, Harbiye komiseri 
Voroşilofun geçen ay Minsk Kızılor
dunun manevralarını seyrettikten son 
ra tadil ettiği müdafaa planının bir 
kısmını teşkil ediyordu. 

Bunlar :Moskovada Kremlinin er
kanıharbiye kararg!hında bir kasa i. 
çerisinde saklı idi. Ve erkanıharbiye
l"e menmıp dört yUksek rütbeli zabit 
bu kasanın açılma tarzını biliyordu. ı 

On gUn evvel bu zabitler plnlara 

el süriildüğünü anladılar. Gizli polis 
ve entellicens servis adamları çağını. 
dı. Onların muayenesi neticesinde an. 
laşıldı ki planlar evvela çalınmış, kop
yası alınmış, sonra tekrar kasaya 
konulmuştur. 

Şüphe, itimat edilen beş zabitten 
biri üzerinde toplandı. Sonra bu zabit, 

Uçuş 1 saat 40 dakika sürmüş ve 
planör bu esnada Kırım yarımadası, 

Sivas koyu ve Azak denizi üzerinde 
cevelan etmiştir. 

arkadaşı Kontesle birlikte tevkif e- --------------
dildiler. Ve şimdi Kremlinde sıkı bir vadislerin çıktığı yer olmuştur. O iti-
isticvaba tabi tutulmaktadırlar. barla İngiliz gazetesinin Yazdıklarım 

Ayni zamanda, menfi Bolşevik Ji. ihtiyat kaydile sütwılarımıza geçir. 

deri Troçkinin ~inde gidenlerin de mekteyiz. 
temizleme i'}ine girişilmiş ve bu me- ALMAN MATBUAT! NE DIYOR1 

yanda beş gazete başmuharriri vezif e- Diğer taraftan Sovyet Rus yada 
!erinden alınmıştır. Bir film sendika. Sovyet rejimi aleyhine suikast tertibi 
sının üç direktörü ve 30 azası Slbiryaya ve casusluk ittihamile bazı Almanların 
gönderilmiştir. da tevkif edilmesi dolayısilc Alman 

Uoskovadaki sefaretleri göz altın- matbuatı feveran halindedir. 
da bulundurmaları da, Troçkl tedhiş-

.1 · d d j Nachtausgabe şunu yazıyor: çı. erın en en işe edildiği içindir, de. 
nıyor. "Almanya ile herhangi suretle alı'\-

Moskovadaki İngiliz sefaretinin kası olanlara fena muamele edilmesi 
dışında 10 tane üniformalı Sovyet po- doğrudan doğruya bir meydan okuyuş 
lisi ve bir düzine kadar da sivil gizli telakki edilecektir.,. 
polis dol~ıp durmaktadır. Hamburger Frendenblahtt diyor 

Sefaretıere girenler, tekrar çıktık- ki: 
ları zaman takip edilmektedir. Bazıla. 
rı sorguya çekilme<;le, bazıları tevkifi 
edilmektedir. 

Son de.f n tevkif edilenler arasında 
İngilizlerin de bulunduğu haberi tek
zip olunmaktadır. · 

:ıf. :(. :fo 

KURUN: - Viyana, Orta Avrupa
ya dair bir çok uydurma haberlerin 
menbaı olduğu gibi Var§Ovada ekse
riyetle Sovyet Rusyaya ait yalan ha-

"Moskovadaki Alman sefirinin pro
testosu bütün Almanya milletinin in
fialine i5arettir.,, 

Hariciye nezaretinin gazetesi de : 
"Almanlara karşı girişilen hareket 

Moskovanın hakiki niyetini meydana 
koyuyor. Çünkü tevkif edilenler ta
mamen kendi işlerıle normal bir şe

kilde meşgul olan kimselerdi. Onları 
Sovyet devleti aleyhine fesat tertibile 
ittiham etmek gariptir.,, demektedir. j 

!riyan, güzel yapılı bir adamdı. 
Siması necip, fikirleri ince, hemen da· 

Madam B ••• onu bir pazartesi ima ağırdı. Gill~ünde sonsuz bir tat 
günU için yemeğe çağırdı. Madam sof- vardı. Unutulmaması lfı.zım bir nokta 
rada kendi.sine sık sık hitap etti. Kn- şudur : Kadınların yanında. dikkat ke
dına veda ederken ondan daha sevim~ silir, onların sohbetini erkeklerin· 
li bir hanıma rastlamadığını söyledi. kinden tatlı bulurdu. Sevda.vi mizaçlf 
Madam B••• bir ay müddet şundan mi idi? Bunu bilmek güçtü. Şu kadat 
bundan fikirler toplar, bütün bunları ki, eğer bu ağır mahlCık aşk nedir bi· 
kendi evinde bir akşam yemeğinde liyorduysa kadınlar arasında güzel 
sarfederdi. Sen - Klcr o hafta içinde KontC8 Matild'i emsaline tercih etmif 
bir perşembe günU de kadına gitti, bu bulunduğuna kanaat vardı. Bu, taze 
sefer az çok sıkıldı. Diğer bir ziyare- bir dul idi ki, delikanlı onun evin~ sJlt 
tinden sonra artık kadının evine ayak sık gidiyordu. 
basmamıya karar veermişti. Madam !kisinin arasında, bir samimiyeti.ti 
ortalığa, onun maa.şeret adabını bil- vücuduna elde ip ucu olarak §unle.t' 
mez, sarsak bir llCY olduğunu yaydı. vardı: Bir kere delikanlı Kontes halt· 

O dünyaya duygulu ve sevmiye ehil kında. hemen hemen merasime tabi bit 
bir kalple gelmişti; Fakat insanın bil- nezaket gösteriyordu; Kontesten balı• 
tUn ömre süren teessürlere pek kc- setmek ıztırarında kaldığı zaman onıl 
!aylıkla kapıldığı bir yaşta çok geniş hiç bir suretle methetmiyordu; sonrB 
hassasiyeti arkadaşlarının istihzasına delikanlı genç dulla tanışmadan evvel 
uğramıştı. Ayni zamanda mağrur ve musiki için, Kontea ise resim. için b'' 
muhteris idi; şunun bunun telkinleri- yılırlardı. GörUştüklerlndcnberi ze':J;· 
ne de bir çocuk gibi ehemmiyet verir- leri birinden ötekine geçmişti. En soJl• 
di. Bu itibarla ta o çağlardan itibaren ra da bir yıl evvel Kmıtes sulara gıt: 
ayıplanır bir zaaf gibi gördüğü bütün miş Sen • Kler de, altı gün sonra s.Y111 
duygularını dışarı vermemiye azmetti sulara gitmişti. 
ve maksadına erdi; fakat bu zafer. lcPn • • • 
cıısıne pah:i.lıya mal oldu. Pek rakik Bir perde kaldırıp bir hakikatl~ 
olan ruhunun heyecanlarını bruıkaların karşılaşmak için aunu kaydetmeUdiı" 
dan saklıyabildi; ancak içinde hisset- ki, bir temmuz gecesi, sabahleyin dııl111 

mek suretile bunları kendine yüz ke- güneş doğmadan, bir köşk parkının ıcıı 
re daha tesirli bir hale soktu. Halk i· pısı açılmış, lçerden yakalanmaktan ıcoı" 
çinde duygusuz, kayıtsız gibi hazin kan bir hırsız ihtiyatile bir adam fıt' 
bir şöhret aldı; halbuki inzivada ve lamıştı. Bu köşk Konte'f'in kö§kU, par~ 
rahat bulmıyan muhayyilesi derin e- kapısından çıkan adam da o delikııJlll 
zalar yaratıyor, bunu da kimselere ~- idi. 
çamıyordu. I<ürklil bir esvaba sarılı bir kadJll 

Bir dost bulmanın güç olduğu çok park kapısına kadar erkekle birlilCt8 

doğrudur. Gilç değil adeta imkansız- gelmiş ve erkek çıkıp köşkün duvııı1 
dır! Dünyaya iki adam gelmiş midir ki boyunca uzanan yolu inerek uzakl~ıt 
birbirinden saklı bir tarafları olma- ken, kadın onu bir mUddet daha g6t 
sın? O, dostluğa hiç inanmıyor ve bu mek için kapıdan bruııru çıka~1• 
hal yüzilnden okunuyordu. Erkek bir aralık durmuş, etrafına yo~ 

Meclislerde gençlere karşı soğuk layıcı bir bakışla bakmış ve döııU~ 
ve temkinli davranırdı. Hiç bir vakit eliyle kadına içeri girmesini işaret e 
onların esrarını arruıtırmaz, ve tekmil mişti. Yaz gecesinin berraklığı sa>'°' 
fikirlerini saklar, yaptıklarının çoğr. sinde kadının Ban çehresini ve oldll~ 
nu onlara karşı kapalı bir kutu halinde yerde hiç kımıldamaksızın durduğııf'., 
tutardı. seçmiş, geri dönmüş, kadını bUyill< tııı 

Fransızlar kendilerinden bahset- hararetle kollarının arasına aıııt' 
meyi severler, fakat 0 , kendi isteme. sıkmıştı. Hem onu içeri girmeğe .zor!~ 
den, yorulmadan, bir çok teYdiatı me- mı§, hem de söylenecek bin şeY ıı~ı 
zar sükutile saklardı. Haftada bir iki muştu. On dakkadır bu halde idUet ıı· 
kere gördükleri şöyle dursun bütün tarlalara çahşmıya gitmek Uzere e'~ l· 
dostları onun kendi haklarında gö~ter- de.n ?ıkan bir köylünün ayak sesi. s-e,, 
diği itimatsızhğından şikayet ederler- mıştı. Bunun Uzerine birer öpUcUl< 1 

di. Gerçek, hiç bir şey sorulmadığı lınmış, verilmiş, kapı kapannıış ~ 
halde gelip bize kendi içini dökenler delikanlı bir sıçrayışta yolun öbilr ~ 
karşılık olarak bizim esrarımızı din- narını bulmuştu. 
lemezlersc buna tutulurlar, kızarlar ve (Arka.on~ 
iç dökmekte bir karşılık bulunmak ,------··-----~ 
llizumuna kani bulunurlar ... Güzel sü-
vari zabiti Temfa bir gün: 1 Çiçeron 

- Şu Sen - Kler'in ağzı sanki mü.. ı· 
hürlüdür. demişti; bu şeytana hiç bir "h _Hitabetile bütün eski RoJJlB t!r 
zaman zerre kadar itimat edemem.. rı ıni parlatan Çiçeron'un bU ~ 

Arkadaşı !Amber ~öyle cevap ver- ctimei hali o zamanların en yUJ;:ı-
mişti: tarihçisi Plütark tarafından Y8 dl' 

mıştı. Haydar Rifat'in kaleınile ·"' - Ben onun biraz cezvit olduğuna 'tılıv 
k ·· 1 limlze çevrilen bu eseri kar!lerl anıım. Hatta biri onu cezvit kilioc. 
sinden çıkarken iki kere gördüğüne tav~~e ed,•riz. )'efl: 
yemin ediyordu. Ben kendi hesabıma ıyatı 40 kuruştur. Satı!J 

1 b VA KIT kUtUphanesi. onun a ulunurken rahatsızlık duya- ._ _________ _ 
rım. 

Ayrıldılar. Temin Sen - Kler'e Bul
var ltaliende başı düşük Ye hiç kim
seleri görmiycrek geçerken rastladr. 
Durdurdu, koluna girdi ve daha Pe 
sokağına varmadan ona kocası son de. 
rece kıskanç ve h aain 0lrı n ""adam ••• j 
ile geçirdiği bütUn bir aşk roman:. 
ru anlattı. l 

DO KTO R 

Hüseyin Usma" ~ 
Jı!lll 

Sabık Haseki hastahanesi d'1;ı , 
mütehassısı muayenehanesi: ~ J' 
Lütuf apartımanı. Saat 4-1 1 
dar. 
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Birinci sınıf sıcak demirci ustası :·· .... .... ı .. ·:····· :== :::::::: :::.::~:: :== :::::::: .::::::::: 
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müracaatları. Senelik muhammen kirası 12 li ra olan Edimekapıda Neslitabb 

mahallesinin SUlukule caddesinde 28 numaralı Kulei Zemin teslim Araç ilerleme yolunda 
Bayındırhk, elektrik, yol, orman 

işletmesi, parti işleri 

1~ ARIYOR hinden itibaren 937 veya 93S-939 seneleri mayuı sonuna kadar ki 
326 doğumluyum, askerliğimi üa verilmek üzere açık artbrmaya konul mut ise de belli ihale gününde · 

ett~. Odacılık, kapıcılık ve~ ben· bulunmadığından arttırma 20--11 -936 Cuma gününe uzatdmı 
zer ış arıyorum. Arzu edenlerın: Sa.- Ş . Lev ··d·· 1 ....... d .. ··ı bilir 1 t klil SO v 1 k 

t ad M h b 'd 47 1 b k artnamesı azım mu ur ugun e g oru e . s e er n.uruş u ma y a er a a a numara ı a - . . .. 
kal Hasan vasıtasile Abdülkerim Hür femmat makbuz Yeya mektubile beraber yukanda yazılı gunde saat 14 

Araç, (Özel aytarımızdan) - Ek~ı. adresine mUracaatları. Daimi encümende bulunmalıdırlar. ( 8.) (3037) 

nomik ve sosyal durumundaki önenı•~ Heykeltraş Kripel 
rağmen §imdiye kadar gude atun 

KURUN Doktoru larında maalesef ismi pek az geçen 
Araçtan iki sene evvel aynldrğım za. 
ınan; Kastamonunun bu şirin kaza. 
sında umran hareketlerine yeni baş. 

lanmış bulunuyordu. şuurlu ve mü. 
nevver idarecilerle değerli ve çalış 
kan şehircilerin müşterek ve müttehit 
mesatleri; iki yıl gibi çok dar ve krsa 
bir müddet içinde o kadar büyük ba. 
şarrların belirmesini temin etmiş ki 
üç gUn önce tekrar buraya döndilğllıo 
zaman şehrin ~ehresini hemen tama. 
ınile değişmiş bir şekilde buldum. 

Şarktan garbe doğru akmakta o. 
lan ve kasabanın cenubundan geçen 
Araç ça:yı evvelce yalnız köylülerin 
bostanlarını sulamağa ve değirmenle. 
rlni döndü.rmefe münhasır iken bu 
Çay şimdi şehri nurlara bofan bir 

Manısa için bir Atatürk 
heykeli hazırlıyor Necaeddin Atasaf!un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
LA.lelide Tayyare apartımanlarm· 

da daire 2 numara a de hastalan-

l\fanisa ·rnliliğine tayin edileıt 

Doktor Lütfi Kırdarın teşebbüsü il~ 
orada bir Atatilrk heykeli dikilme.~! 

nı kabul eder. Cumartecı i günleri 14 
kararlaştmlmıştrr. Valinin daveti 

den 20 ye kadar muayene parasız· üzerine heykeltraş Kripel Manisaya 
• dır. 

gelmış ve yaptığı Atatürk heykeli ._ _____________ _. 

modellerini de getirmiştir. Bu mo. -====-========::::oı::::=
deller lali Lütfi Kırdar, frrka Komu. 
tanı General Ali Rıza ve arkadaşları 
tarafından tekik edilmiş, bir tanesi 
beğenilerek Dahlıtye Vekaletine ve 

parti genel sekreterliğine göndrilmiş. 
tir. Bu model bu makamlarca kabul 
edilirse derhal inşaata başlanşyacak. 
tır .• 

Is lan bu 1 Delterdıırlığındao: 
Cins ve mevkii Muhammen kirası 

Lira 
elektrik kaynağı olmuş, belediye bü t. Cerrahpa§ada Hubyar mahallesi nin Bozacı odalan sokağm-
~esinin darlığına rağmen çayın mii. da eski 19 yeni 5 No. h ev: 
ııaslp bir kenarına kurulmuş olan Bebekte Kız Mektebi sokağında eskiden maliye tubesi ola. 
fabrika çok az bir masrafla sudan is. rak kullanılan 7 No. lı ev: 
tlhsal ettiği elektritl kasabanın içim• • • . . 
""a b tl A tal . Tophanede Çavuşbatı mahalleaı nm Necatibey caddesınde ,, yıyor ve u sure e racrn, na. . • .. .. 
tfn zaten güzel yarattığı yüzünü bir Sanayı mektebı altında 421 No. lı dukkan: 
kat daha güzelleştiriyor. , Tophanede Kılıçali mahallesinin Topçular caddesinde kıtla 

54 

360 

36 

Kasabanın tam o,rtasından geçen altında 363 No. h dükkan: 96 
ltaatamonu - Zaifranbolu pesinin latanbul Bahkhaneai içinde mezat ~deki soğuk yiye-
taraflanna ve bilhassa çarşı civan na cek aatq yeri: 73 
>"entd~n yapılmı§ olan beton binalar, Aynı yerde su ve terbet aabf yeri: 73 
>"ol la:yılarına muntazam bir tarzda Yukanda Cins ve mevkileri yazılı yerler hizalanndaki kiralar üze • 
d!kilmiş bulunan ağaçların arasında rinden birer sene müddetle ve açık arttırma usulile ayn ayn kiraya verile • 
:odern bir tip gösteriyorlar. Kaza. cektir. İsteklilerin ve tediye teraitini öğrenmek istiyenlerin 3-12-936 

rn genel nüfu.!!u kırk iiç bindir. Fa. p be •. .. d.. .. d 7 5 k J ril M11" EmJik M .. 
ltat merkezde yerli ve memur yaln<z erıem gunu saat on ortte yuz e , pey a ça a e ı ı u-
dokuz yüz kişi var. Adapaı.arı ban. dürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (M.) (3042) 
kast tarafından işletilmekte olan or. 

~nna ve husuaile <Eitrfee n""> fstanbul 5 İnci İcra memurlug"' nndan! 
liiıntatasmdaki orman kıtalarmdan 
)apıJan Jstihsallt senevi on bin metre Zebranın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 
:"'A.ptan fazladır. Elde edllen bu ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına (1046) lira 

Beher metre murabbama 3 lira kıymet tahmin olunan Cihangir y 
gm yerinde 20 inci adada yüzsüz 35 metre 28 santim murabbaı ana 
kadarlan arasında satılmak üzere açık arthrmaya konulmuştur. Şartna 
si Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 793 kureşluk ilk temi 
makbu veya mektubile beraber 3-1 2-936 Perşembe günü saat 14 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. ( B.) (3039) 

1. - İstanbul Ziraat Bankasmd an maaş almakta olan Mahalli 1 

1 
teka"it ve ökaüzlerinin 1936 yılı ikinci alh aylı!< yoklamalanna 16/Teı · 
sani / 1936 gününden itibaren başlan mııtır. 

2. - Yoklama ilmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cevap 
yazılacak ve fotoğraflan yapıştırılmıf ve tasdik edilmiş olacaktır. 

3. - Mail§ sahipleri yoklama il mühaberlerini oturdukları yerle 
kaymakam veya Nahiye müdürlükler ine tasdik ettirdikten sonra resmi 
net, nüfus tezkeresi ve maq cüzdan lariyle birlikte Zat itleri Müdürlü 
sicil kalemine gelerek yoklamalannı yaptırmalan, ilan olunur. (2979) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankara'da bir müsabaka imtilwu açıla 

caktır. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmaları lazmıclır: 
1 - Türk olmak, . 
2 - Hiç bir çevhile mahk\ımiye ti bulunmamak, 
3 - E.n ap.ğı lise dereceıincle b ir fen veya san' at mektebinden me 

zun olmak, 
4 - 30 yatından qağı ve 50 de n yukarı olmamak, 
5 - Vazifesini muntazaman if aya mani olabilecek bedeni arıza 

hastalıldarla maliil olmamak, 
6 - Buhar ve elektrik makinele rinde ihtisası olmak. 
Y ukandaki maddelerde yazılı t artlan haiz olup aym zamanda sil 

fabrika ve değirmen gibi müesseseler in fenni kısmını idare ebniı o 
~ e Zuaat mühendisi diplomasmı haiz olup ta makinacıhktn ihtisası olan 
lar tercih edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri muvaff 
kiyet derecesine göre "150--175" lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu aym yirmi beşine kadar Ziraat Bankası Umum Mü 
dürlüğüne müracaat ve lazımgelen e vrak ve vesaiki tevdi etmeleri pıt 
ur. 

imtihan buhar, elektrik, değirm en makineleri nazariyat ve ameliya 
tından yapılacaktır. 

İmtihan günü aynca ilan edilecektir. (3033~ lllvaJ; EflAnl tarildle Bartına ve o. takdi I B ... · • de K ukta K b ~ı k ... d 
~c) .ı_ Tst b 1 k dili laymet r o unan ogazıçın uzgunc an urog u so agm a 

an ua an u a sev e yor. • . ... . ---------------------------~ eski ve yenı 6 No. lu evın hududu: Sag tarafı 2 sol tarafı 4 hanla No. lu 
Yüz elli bir parça köy idare~i müfrez maa bahçe hane arkası Harita hane ve bahçesi cephesi yol ile mah • 

•Ittna almış bulunan Araçta adli ve · k bozuk dö. ba akl · ·ı · Edirne Kültür Direktörlüğünden= 
~ibaU f 1. k d.. .. 1 duttur. Evaafı: Zemın kat: Soka tan rt sam a gın en zemı. 

aa ıyet ço urust ve yo un. • dö' 1. hkta "'da b. da k d · · bo k ta h 4•dır. Değerli ve muktedir hAkimler 111 mermer ~ 1 la§ sarnıç sag ır 0 artı a zemını zu. ! Cinsi Azı Çoğu Fiatı ilk teminatı Tarihi saat tekil 
'-rafından idare edilen mahkeme mil. alaturka ocaklı bahçeye kapuı olan mutbak alaturka tatlı heli, kiler ve Elbise 210 225 15 253.12 23/ 11/ 936 15 Açık 
~'rinılerlnin en çoğunu, ormanlardan merdiven altı kömürlüktür. Kundura 210 225 5 84.37 ,, ,, ,, ,, ,, 
01stız ağaç kesmek suçunu işliyenler Birinci kat, bir sofa üzerinde Üç odası vardır. Bahçesinde tUlumbah 1 _ Edime Erkek Lisesi ile Erk ek Öğretmen okulu için yukanda y 
~il ~diyor. Maamafih bir orman bir kuyusu olup dahilen elektrik lesi satı vardır. Zemin kat pencereleri de- zıh iki kalem giyecek e§yayı 6/ 11/ 9 36 tarihinden itibaren ayn ayn 
l" gesı olan bu memlekette ormanla. mi pannakhdır. Mesahaaı ı 15 m2 olup bundan 68 m2 bina ve mütebaki· eksiltıneye konulmu•tur. 1

1\ korunması için mevcut teşkilatm . r . y · dil 3' 

d~tlıg~ k b·ı ·· te il ·ı · sı bahçedir. ukanda evsafı yazıh ga yn menkul açık arttırmaya vaze • 2 - ihaleleri 23/ l 1/ 936 Pazartesi gu .. nü saat 15 de Edime d ına mu a ı gos r en ı gı ve • . 
t\~till önem yerindedir. Buraya bir mııtir. . . . • .. . • . Konağında Kültür Direktörlüğü odas mda toplan~cak Komisyon 
~ ny evvel münevver ve çalışkan bir Arttırma pefmdir. Arttırmaya ıştirak edecek mutterilenn kıymeti yapılacaktır. 
dı Yrnakam gelmiş. Fakat bu zat §im. muhammenenin o/o 7,5 niabetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te • 3 - isteklilerin 2490 numaralı eksiltme ve artbrma kanununda y 
ı~ı:osyada bulunuyor. Oraya veka. minat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, zıh belgeler ve daha evvelden mal sa ndığma yatıracaklan teminatla 

"gitmiş. tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma §Brtnamesi 25-11- makbuzu ile beraber yukarıda yazılı günlerde komisyona gelmeleri ıe 
ltı lıulundufumuz ay içinde burada 936 tarihine müsadif Çaqamba günü Dairede mahalli mahsusuna talik e- rektir. 
d ~Şhut curumler kanununa temas e. dilecektir. Birinci arttırması 7-1-937 tarihine müsaclif Pertembe gü • 4 - Eksiltme §Brtnaıneleri ve nümuneleri Edime Kühfa Direktör 
\:~ İ~i mesele olmuş ve bittabi! der. nü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada lüğüne baş vurularak görülebilir (28 85) 

bıJm~demeh~~dilm~ hede~~eti~~emnin%75 inih~duğu~d~de~ttebua~. ------------~-~------~~---~~ 
.. ~ l\atada parti işleri dtizgiindttr. Aksi takdirde son artlınnaıun taahhüdü baki kalmak üzere artbrma on Akay işletmesi direktörlüğünden: 
l~t~ ~Öyde muntaı.am ocak teşekkül. bet gün daha temdit edilerek 22-1-937 tarihine müsadif cuma günü sa· 
'-lt 'ar. Gelecek ayın ikisinde açıla. at 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
~ olan kaza parti kongresini Ka.~. k .. ·· d b lal cak 2004 h · ·rı~- k 
'b llol\u 1. • .1 .. k 1 ba k 'o artbranm ustun e ıra a tır. numara ıcra ve ııaaa anununun 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20--11-935 Cuma giln'· 
den itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (3031) ~ va ısı ve ı yon uru ş anı dd . fvik haki · ili ·1 b. 1mıy · ki. ala ..__ t Avni D ğa ·c1a d k 1 126 ncı ma esıne te an an tapu sıc ene sa ıt o an ıpote ı 
"'il o n ı re e ece , şe .... .. . . . . . ------------------------------ı 
~. lldığr günden beri Kastamonu mer caklarla d1ger alikaclaranm ve irtifak hakla sahiplennın bu haklannı ve 
~: te havalisinde parti ve idare işle. huauaile faiz ve maaarife dair olan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 
~t: karşr derin ve içten bir ilgi gös. gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemjze bildirmeleri lazımdır. 
dlltı" 8aYgıdeğer valinin virnyet hu. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olnuyanlar sabf bedelinin pay • 
~"~~~içinde daha şimdiden belir. lftJDlaamdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve 
tıı". °"fuçı°k feyizli eserleri mevcul. delliliye resll)inclen ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf İcaresi bedeli 
ileti ~madi ve esash bir çalışma .. d d il 1 20 lik kıf · · · · d ·· • ıı cesi ol k h .. b' d h muzaye e en tenz o unur ve sene va ıcaresı tavızı e muşten. 
~t] ara er gun ıraz a n . . .. im · · · 

'boı ~inekte bulunan Araç- Zağfran. ye aıttir. Daha fazla malumata ak ıstıyenlenn 934/ 3405 numaralı dos -
~a~ :OSesinin toprak işleri bitmiş, ik. yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
~İtaj ·dilen büyük bir kısrmda silin. anhyacaklan ilin olunur. (3045) 

lt )'apılmışbr. 

>uru;!i: ica~~tına ~ygun bir ta.rzd:ı fstanbul Kültür Direktörlügv ünden: 
'ılL"tıı enerJık faalıyet ve mesa1, ka. 
da ~Öı.rı her yününde bariz hir tarz. 1 - Zincirlikuyu tık Okulunda açdan Pansiyona ikinci taksit batı 
~~c e Çarp ö ·· ·· d k. k ~ !!lt>rf ryor. numuz c 1 1~ olan Birinci kanundan itibaren de talebe alınacaktır. 
~t l>n ncıc Parti binasında müneY. 
~,,, ttiliı"r tnrafından halka muh. 2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyüle 
~l'fll'Q~~"ıtıfnr ff:r.o!'fnıfe konferan~ln .. tatilde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira alnur. 

e başlanacaktır. 3 - Yazılmak ve fazla malômat almak isliyenlerin Okul Direktör . 
Celal SalUı Güney !üğüne batvumıalan lizmıdır. (2813) 

'"' 

Açık el< s:ltme ilanı 

Çanakkale sahil sıhhiye 
başka tipi· ğinden: 

nıerlxezi 

1 - Eksiltmeye konulan it: Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi nakil 
vasıtalarına laznn olan en az 500 en çok 600 teneke Benzindir. 

Tahmin edilen bedeli iki bin dö rt yüz liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve e vrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
isteyenler bu evrakı lstanbu?da Galata sahil Sıhhiye Merkezinde Ça 

nakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye M crkezinde görebilirler. 
3 - Ek5iltme 26 ikinci teşrin 1 936 perşembe günü ıaat on beşte Ça

nakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binasında toplanan satmalma komisyonun· 
d3 yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için İsteklinin yüz sekten lira muvakkat 

leminab vermesi bundan başka 1S35 sene5İ Ticaret odası vesikası göster· 
mesi lizımdır. ( 2829 ). · 



ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERl: 
YılJ.Uı fi aywı o aylık Ayl.Ll I.stanbul. Ankara Caddeıd. (VAJU'I yurdu) 

lıılemleketim1zde 7!50 62() 236 110 
Yabııncı yerlere ts50 7ıtl tOO ııwı 

Posta tılrUğine l l80 ~ ~ LJI(' 
girmlyen yerlere ı 

ildare: 2*870 
~Yazı ~ıerh 21'18 

reıgraı adreal: KURUN lııtantıuı 

Telefon 

TDrk:lyenlD her posta merkeztnde liUKUN'e atıone yaztln Poata kUtlml No. üt 
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Doktor Kırimi 
Kasımpaşa Bahriye caddesi 

Trayko apartımanı ı:ı 
lı 

Dişlerinizin kıymetini biliniz. Oıur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 

Pazar günleri 14 den 18 e kadar. 
Muayene kuponlarile KURUN ka

rilerini meccanen tedavi eder 

=-------------------------
Aylık hesaplarında 

kolayhk 
Hizmet erbabının 10 liradan 100() 

liraya kadar küsüratile vergilerini 
doğru olarak gösteren ve her miidür 
ve muhasebecinin masasında bulur.
ması 13.zım yegane rehperdir. Fiyatı: 
125 kuruştur. 

Müracaat yeri: B. S. Zorlu Agop-

Çilnkü iter mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetlt 
maddeyi haiz yalnız: 

~ ~,~,,,,~~ 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde 1 S kuruştur. 

yan han Galata. ' '•••• ' ~ ( . •• • • .. ..t .. ı. -. ·t 4 .,., 

D.~v~~i- .f!emiryolları ve Limanları işletme :· .. ~·.-~ 
"t- " o.<r , 1' : _ ı~ ~ . ' 

,. :. · ·. . .. ·:· Umum idaresi ilanları . · ·. 
WWWW W#J! :WZ <WWW«ıo WWWU4JA OLA • 

Bayanlar -~, 
Kış mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
manto giyinmeğe başlıyacaksmız: 

BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-

TOLARI satnıaktadır. 

IŞIKLı 

NEON 
Muhammen bedelleri ile mikdarlan aşağıda yazılı elbise, palto, ser · 

puş, denizci elbiseleri 1 kanunuevvel 936 tarihinde sah günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

a---•·----• REKLAMLARI 
U~lYl~ ve 'ltaık~ntoe 

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

nunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. 
lu nüshasında intişar ebniş olan talimabıame dairesinde almmış vesika ve · 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komi~yon Reisliğine vermeleri la
zundır. 

Galata; Sesli Han 

Şartnameler 832 kuru§a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl -
maktadır. (2901) 

Senede 

Elbisenin ismi takriben 

Lacivert serj elbise açık veya ka -

pah yakalı. 2600 

Lacivert serj caket 260 
,, ,, t' ... aat.&&lva.J. i>OO 

,, 
" 

yelek 200 
Lacivert şayak elbise açık veya ka-

palı yakalı. 1000 

,, ,, caket 200 

l• ,, pantalon 200 

,, ,, yelek 100 
Gri şayak elbise açık veya ka-

palı yakalı. 1200 

,, ,, caket 10 

,, ,, pantalon 10 

" ,, yelek 10 

Denizciler için siyah serj elbise 9 
Siyah serj caket 5 

,, ,, pantalon 5 

,, ,, yelek 3 
Denizciler için koyu lacivet şayak 

gömlek 7 
,, ,, 

" " " 5 
,, 

" ,, ,, pantalon 5 
Yazlık bej keten elbise 90 

" ,, ,, caket 30 
,, 

" ,, pantalon 30 
,, 

" ,, yelek ıs 

n~nizciler için yazlık beyaz keten 

elbise 16 

" ,, ,, ,, ,, 
ceket 10 

" " " 
,, ,, : 

pantalon 10 
Siyah kastor palto 1800 
Gri şayak palto 1400 

Tayfalar için koyu lacivert şayak la-
sa palto. 7 

Lacivert çuha şapka 1500 
Gri şayak şapka 1000 
Lacivert şayak şapka 800 
Knnızı çuha şapka 100 
Denizciler için siyah serj şapk<., 10 

Koyu lacivert ş:ıyak tayfa şapkas, 7 
(Bere) 

Beyaz keten şapka 16 
Bej keten şapka 90 

YekUn 

Lira 

tnlam 53300.-

adet 2766.40 

" &-.oo.-

,, 596.-

talmn 13000.-

adet 1386.-

,, 820.-

,, 107.-

talmn 17940.-

adet 76.-

" 
51.70 

" 
21.80 

takım 184.50 

adet 53.20 

" 
34.40 

,, 8.94 

talmn 91.-
adet 34.65 

,, 20.50 

takını 622.80 
adet 83.70 

,, 78.-

" 22.95 

takım 110.72 

adet 27.90 

" 26.-
adet 48150.-

,, 18550.-

,, 92.75 

,, 2925.-

" 1600.-
,, 960.-
,, 185.-
,, 19.50 

,, 11.20 

,, 18.40 
,, 103.50 

166487.51 

va~e 

1 
Anadoludan ayni şeraitle ll:aıJUl edilir 1 

H~YKO 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisinde ----111 Telefon: 21685 

ğ_-_-_~ dc.ı ~AKIT Propaganda servisin-

1 - Türk evlatlarının işsiz kal. 
j mamasını arzu eden KURUN ve 
~ HAilER gazetelerimiz iş arıy<:n 

~=---- kimsesiz ve bikeslerin ilanlannı 
meccanen kabul eder. 

ğ_-_-_-= İşsiz kalmamak için bundan iı.-
tifade ediniz. 

= 
-
--~ 2 - Memur,katip,muhasip, arHst 

kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
~ hk ve her nevi işçi arıyanlar ara
~ dıklarmr yorulmadan, üzülmeden 
~ bulabilmek için KURUN ve HA. 
~ BER gazetelerinin ucuz, küçük 
~ il:lnlanndan istifade etmelidirler. 

f 3 - Apartıman, ev, otel, ha
~ marn, irat, dükkan, n.ağaza almak 

. Dİ$ A6.Rl;LARINI 

NEVROZIN f'ABtJk NEsEn 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şi mdiye ltadar binlerce kişiyi zengin etmiştit 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadtfl 

Büyük ikramiya: 40.000 Liradır· 
Ayrıca: 15.COO, 12.000, l(l.OGO liralık ikramiyeferl 

(10.0CO ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır• 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 Birinci kanun 936 günü aktatnına kadar biletini deJif 
miş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

=-:
=--;:=--=~--~--=~-= ve satmak, kiralamak istiyenler bu işlerini gayet kola.y ve en ucuz 

bir şekilde temin etmiş olmak içir. 

~~~~u~ i~;n~::~~nu:a::~e~:~:: Ş i r keti Hayr iyede rı: 
~ fa -·~ etmelidirler. Ramazan gece seferleri 19-11-1936 pereşmebe günü .k"' 

=

;;==_==-==- 4 _ Otomobil, araba, :-ıiyano, ınmdan itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler köprü ve Boğaziçi iıJcele· 
mobilya, radyo, gramofon ve her rine ve vapurlara asılmıştır. 

M~~q~~ve~re ~makve ~!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~=- satmak arzu edenler HABER ve , 

KURUN gazeteleri ucuz ilfü'!lar 1 t b ı K ·· ı .. o· k .. ı ·· d J1 i sütunundan istifade etmelidirler. s an u u tur ıre tor uğün e .~ 
~ Bütün bu arzularınızın temini Yeni Lise İlk Türk lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunıJ11. b ,ı 
~ için müracaat edecek mahal y.a~- ci devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alamıyan talebel1~_.1' = mz VAKIT Propaganda servısı- f - . 'hanl .1 • ofıf"". 

IE d' 1 b 1 A k dd . VA nı veya mezunıyet ımtı an e ve hangı ders yıllarında menzuJl · = ır. stan u n ara ca esı . . . . .. 

1 

~ KIT Yurdu. Telefon: 74370 l~.rı~w~n so~ ~5/B~cıkanun/936 tari~c kadar İstanbul Kül~W'oıı''.· 
5ijUllllllU11111111ıııııııııı1ııııııııfllfllll11ııııııırı1111uıı111ıı111rııııııııı1111 lorlugune bilclinnelen ve Devlet Bas ımevuıden alacaklan bot dipl e ~il 
------------- k~blarile 50 kuruşluk pul alb adet en son çekilmit küçük fotoğraf "'&JJ' 

vıyet cüzdanlannın noterden tasdikli suretlerini getirmeleri ve ~ 
Neşriyat Direktörü: Refik A. 8evengil sonra yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate alınacağı be 
Sahibi: ASIM US-VAKIT Matbaası ilan olunur. (3024) · 

.J 


